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АНОТАЦІЯ 

Ковінько А. В. Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (015 – 

Професійна освіта). – Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, МОН України. – Харків, 2018. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 

проблеми підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії. 

Упровадження інноваційних підходів у вищій педагогічній освіті 

детермінує необхідність оновлення теоретичних і методичних засад підготовки 

майбутніх учителів початкових класів, що сприяє підвищенню їх статусу, 

здатності й готовності до виконання складних специфічних для початкової 

школи педагогічних функцій, виявленню того творчого потенціалу, який 

забезпечує ефективність праці вчителя Нової української школи.  

За останні роки відбулися суттєві зміни в системі початкової школи: 

затверджені нові Державні стандарти початкової освіти, створені варіанти 

нових навчальних програм і підручників, визначені об’єкти, функції, види 

контролю та критерії оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. 

Водночас, в учнів початкових класів спостерігається тенденція зниження рівня 

мотивації до навчання. У багатьох першокласників виникають проблеми у 

процесі адаптації до школи, що супроводжується в окремих випадках 

негативним ставленням їх батьків до організації освітнього процесу у 

початковій школі. Адекватно реагувати на зміни може вчитель із високим 

рівнем розвитку дослідницьких якостей, знань та вмінь, що сприяє швидкому 

освоєнню нового інформаційного поля, дає можливість приймати нестандартні 

рішення, діяти творчо й ефективно. Саме тому актуальним є питання 
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підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії. 

У дисeртaцiї визначено суть поняття «розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів» як багатоаспектний, складний процес, який спрямований 

на розкриття творчих здібностей молодших школярів, формування у них потреб 

у самореалізації.  

Психолого-педагогічними особливостями розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів є: творче мислення та висока самооцінка особистості; 

комунікативні здібності, любові до навколишнього світу й оточуючих людей; 

продуктивна активність в процесі навчальної діяльності.  

Доведено, що для розвитку творчого потенціалу молодших школярів слід 

використовувати на заняттях у початковій школі засоби арт-терапії. У 

дисертації визначено суть поняття «арт-терапія» як інноваційну освітню 

технологію розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами 

музичного, художнього, хореографічного та народного мистецтв, а саме 

малюнком, музикою, казкою, танцем, грою тощо. До засобів арт-терапії 

віднесено: пісочну терапію, казкотерапію, музикотерапію, танцювально-рухову 

терапію, кінотерапію, фототерапію, що мають свої особливості, 

характеризуються внутрішньою спорідненістю, прагнуть до взаємодоповнення, 

спрямовані на розвиток творчого потенціалу молодшого школяра. 

Визначено суть підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії як складову професійно-

педагогічної підготовки, яка передбачає формування мотивів та потреб, 

опанування знаннями, уміннями та навичками, розвиток професійних і 

особистісних якостей, творчого мислення. 

З’ясовано, що результатом підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії є відповідна 

готовність, яку в дисертації визначено як стійку інтегративну особистісно-

професійну здатність майбутнього вчителя, що характеризується наявністю 
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мотивації до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, особистісно-

професійних якостей, набутих знаннях, уміннях та навичках, передбачає його 

творчий саморозвиток та рефлексію. У структурі готовності майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

виокремлено взаємопов’язані компоненти – мотиваційно-ціннісний, змістовий, 

процесуальний, особистісно-рефлексійний. 

Теоретично обґрунтовано технологію підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, яка 

ґрунтується на системному, особистісно орієнтованому, культурологічному та 

компетентнісно-креативному підходах і включає такі етапи: професійно-

мотиваційний, який передбачає формування стійкої професійної спрямованості 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії, інтересу до арт-терапії, позитивного ставлення до арт-

терапії, мотивації до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії, дієву установку на здобуття професійних знань і вмінь; 

змістово-діяльнісний, який спрямований на опанування студентами необхідними 

знаннями, формування системи професійних умінь і набуття майбутніми 

учителями досвіду розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами 

арт-терапії, розвиток творчого мислення та здатності використовувати засоби 

арт-терапії у роботі з молодшими школярами, зміцнення системи цінностей і 

переконань; особистісно-рефлексійний, орієнтований на поглиблення, 

узагальнення й систематизацію, творче застосування знань та вдосконалення 

професійних умінь, набутих на попередніх етапах, подальший розвиток творчого 

мислення й формування стійкої рефлексійної позиції майбутніх учителів щодо 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  

Визначено педагогічні умови ефективного функціонування технології: 

формування у майбутніх учителів мотивації до застосування арт-терапії у 

майбутній професійній діяльності; цілеспрямоване наповнення змісту 

підготовки майбутніх учителів початкової школи творчим компонентом з 
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метою їхнього професійного розвитку засобами арт-терапії; організація 

навчально-методичного супроводу підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії). 

Формувальний етап педагогічного експерименту був спрямований на 

перевірку розробленої технології підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  

Реалізацію професійно-мотиваційного етапу технології було спрямовано 

на формування у майбутніх учителів мотивації до застосування арт-терапії у 

майбутній професійній діяльності, стимулювання інтересу до арт-терапії, 

позитивного ставлення до арт-терапії, мотивації до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, розуміння можливостей 

використання засобів арт-терапії для розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів, формування спеціальних арт-терапевтичних знань, умінь і навичок.  

На змістово-діяльнісному етапі реалізації технології майбутніми 

учителями початкової школи застосовувалися відповідні компетенції щодо 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. На даному етапі 

відбувалося цілеспрямоване наповнення змісту підготовки майбутніх учителів 

початкової школи творчим компонентом з метою їхнього професійного 

розвитку засобами арт-терапії. Педагогічний експеримент було спрямовано на 

розвиток якостей і здібностей майбутніх учителів до творчої діяльності, 

подальший розвиток мотивації до застосування засобів арт-терапії у процесі 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін («Педагогіка», «Соціальна 

педагогіка», «Психологія», «Основи психодіагностики»), дисциплін практичної 

підготовки («Я у світі», «Трудове навчання», «Мистецтво», «Людина і світ», 

«Основи сценічного та екранного мистецтва», «Основи хореографії з 

методикою навчання», «Музичне мистецтво з методикою навчання», 

«Образотворче мистецтво з методикою навчання», а також авторського 

спецкурсу «Розвиток творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії») та проходження педагогічної практики.  
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Застосовувалися методи, які забезпечували реалізацію завдань підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії: традиційні (пояснення, розповідь, бесіда, самостійна 

робота з літературою, створення ситуації новизни, опора на життєвий досвід) та 

інноваційні (інтерактивні, креативні), спрямовані на організацію нововведень в 

освітньому просторі.Все це сприяло зануренню майбутніх учителів у 

педагогічну проблематику, розумінню ними значущості професії й власної місії 

в суспільстві, усвідомленню творчої природи професійної діяльності, 

формуванню стійкої установки на здобуття знань, набуття професійної 

майстерності щодо розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами 

арт-терапії. 

Ефективним для підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

зазначеного виду діяльності  було застосування комплексних засобів арт-

терапії, серед яких особливе місце належало проективному малюванню 

(графічні тести особистісної і сімейної групи), психодрамі, театрально-

педагогічній технології, музикотерапії. Кожен із названих засобів арт-терапії 

мав чітко виражену структуру і методику проведення. Підбір і використання 

засобів арт-терапії здійснювався залежно від мети і завдань конкретної 

педагогічної ситуації. Це були і завдання для релаксації (заспокоєння, 

розслаблення, зняття втоми), і для активізації пізнавальних процесів.  

Для досягнення мети рефлексійно-корегувального етапу технології 

стимулювали майбутніх учителів початкової школи до підведення підсумків, 

здійснення професійної рефлексії – осмислення власного досвіду діяльності, 

якісного оцінювання всіма суб’єктами отриманих результатів; самооцінки 

власної готовності до професійної діяльності в контексті розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, екстеріоризації власних 

досягнень і досвіду. На даному етапі майбутні учителі початкової школи 

готували та презентували програми для молодших школярів, які були 

спрямовані на розвиток творчого потенціалу учнів. 
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На цьому етапі майбутні вчителі були здатними до самоорганізації й 

самореалізації, а саме: постійно працювали над удосконаленням власної 

особистості, поглиблювали професійні знання, підвищували рівень професійної 

майстерності для здійснення розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії на високому рівні; здійснювали самоаналіз та самооцінку, 

формували здатність до цілепокладання, аналізу результатів власної діяльності.  

Експериментально доведено ефективність розробленої технології, 

оскільки в результаті педагогічного експерименту відбулися кількісні зміни 

показників, які показали значущі якісні перетворення у свідомості й поведінці 

майбутніх учителів, що засвідчило суттєву позитивну динаміку їхньої 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії.  

Уточнено критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-творчий, 

рефлексійно-результативний), показники (інтерес до арт-терапії; позитивне 

ставлення до арт-терапії; наявність мотивації до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії; розуміння можливостей 

використання засобів арт-терапії для розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів; системність, повнота і ґрунтовність знань щодо розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; наявність комплексу 

професійно-педагогічних і спеціальних умінь щодо розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; здатність 

використовувати засоби арт-терапії у роботі з молодшими школярами; 

наявність творчого мислення; здатність адекватно оцінювати власну діяльність 

щодо розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; 

контроль, самоконтроль, оцінка та самооцінка процесу й результатів здійсненої 

діяльності з метою подальшої їх переоцінки) й рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії.  
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Одержані теоретичні й практичні результати становлять основу для подальшого 

її вивчення в аспекті розробки навчально-методичного супроводу процесу 

підвищення кваліфікації учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії; здійснення ґрунтовного аналізу зарубіжного 

досвіду формування у майбутніх учителів готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 

Ключові слова: підготовка, готовність, майбутній учитель, розвиток, 

творчий потенціал, молодший школяр, засіб, арт-терапія. 
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SUMMARY 

Kovinko A.V. Preparation of future teachers for the development of the creative 

potential of junior schoolchildren by the means of art therapy. – Qualifying scientific 

work on the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 

– Theory and Methods of Professional education (015 – Professional education). – 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, The Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2018.  

The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of 

preparing future teachers for the development of creative potential of junior 

schoolchildren by the means of art therapy. 
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The introduction of innovative approaches in higher pedagogical education 

determines the need to update the theoretical and methodological foundations for the 

preparation of future primary school teachers, enhances their status, ability and 

readiness to perform complex pedagogical functions specific for the primary school, 

to identify the creative potential that ensures the effectiveness of the teacher's work in 

New Ukrainian school. 

In recent years, there have been significant changes in the primary school 

system: approved new state standards for primary education, created new curricula 

and textbooks, determined the objects, functions, types of control and criteria for 

evaluating the educational achievements of junior schoolchildren. At the same time, 

for primary school pupils observed downward trend in the level of motivation to 

learn. Many first-graders have problems in the process of adaptation to the school, 

accompanied in some cases by the negative attitude of their parents towards the 

organization of the educational process in primary school. 

To respond adequately to changes school teacher need to have a high level of 

development of research qualities, knowledge and skills, which contributes to the 

rapid development of the new information field, makes it possible to make non-

standard decisions, to act creatively and effectively. 

That is why the issue of preparing future teachers for the development of the 

creative potential of junior schoolchildren by the means of art therapy is topical. 

The essence of the concept «development of the creative potential of junior 

schoolchildren» is defined in the discretion as a multifaceted, complex process that 

aims at revealing the creative abilities of junior schoolchildren and shaping their need 

for self-realization. 

In the dissertation, the essence of the concept of «development of the creative 

potential of junior schoolchildren» is defined as a multifaceted, complex process that 

aims at revealing the creative abilities of junior schoolchildren, and shaping their 

need for self-realization. 



XII 

 

Psychological and pedagogical features of the development of the creative 

potential of junior schoolchildren are: creative thinking and high self-esteem of the 

individual; communicative abilities, love for the surrounding world and surrounding 

people; productive activity in the learning process. 

It is proved that for the development of the creative potential of junior 

schoolchildren, art therapy facilities should be used in primary school classes. 

The thesis defines the essence of the concept of «art therapy» as an innovative 

educational technology for the development of the creative potential of junior 

schoolchildren by the means of musical, artistic, choreographic and folk arts, namely 

drawing, music, fairy tale, dance, play, and the like. 

The means of art therapy include: sand therapy, expressive therapy, music 

therapy, dance-motor therapy, cinema therapy, phototherapy, having its own 

characteristics, characterized by internal affinity, seeking complementarity, aimed at 

developing the creative potential of the junior schoolchildren. 

The essence of the preparation of future teachers for the development of the 

creative potential of junior schoolchildren by the means of art therapy is defined as a 

component of professional and pedagogical training that provides for the formation of 

motives and needs, mastering knowledge, skills and abilities, developing professional 

and personal qualities, creative thinking. 

It is established that the result of the preparation of future teachers for the 

development of the creative potential of junior schoolchildren by the means of art 

therapy is the corresponding readiness, which is defined in the thesis as a sustainable 

integrative personal and professional ability of the future teacher, characterized by 

the presence of motivation to develop the creative potential of junior schoolchildren, 

personal and professional qualities, acquired knowledge, skills and abilities, 

presupposes his creative self-development and reflection. In the structure of the 

readiness of future teachers for the development of the creative potential of junior 

schoolchildren, the means of art therapy singled out the interrelated components – 

motivational-value, content, procedural, personally-reflexive. 
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Theoretically grounded technology of preparing future teachers for the 

development of the creative potential of junior schoolchildren by the means of art 

therapy based on a systemic, personally oriented, culturological and competent-

creative approaches and includes the following stages: professional-motivational, 

which provides for the formation of a sustainable professional orientation for future 

teachers to develop the creative potential of junior schoolchildren by the means of art 

therapy, interest in art therapy, a positive attitude toward art therapy, motivation to 

develop the creative potential of junior schoolchildren by the means of  art therapy, 

effective installation for the acquisition of professional knowledge and skills; 

content-activity, which is aimed at mastering the students with the necessary 

knowledge, the formation of a system of professional skills and the acquisition of 

future teachers experience development of creative potential of junior schoolchildren 

by the means of art therapy, development of creative thinking and the ability to use 

means of art therapy in working with junior schoolchildren, strengthening of the 

system of values and beliefs; personal-reflexive, focused on deepening, 

generalization and systematization, the creative application of knowledge and the 

improvement of professional skills acquired at previous stages, the further 

development of creative thinking and the formation of a stable reflexive position of 

future teachers in developing the creative potential of junior schoolchildren by the 

means of art therapy. 

Pedagogical conditions of effective functioning of technology are determined: 

the formation of motivation for future teachers to apply art therapy in the future 

professional activity; purposeful filling of the content of the preparation of future 

primary school teachers with a creative component for the purpose of their 

professional development by the means of art therapy; organization of educational 

and methodological support for the preparation of future teachers for the development 

of creative potential of junior schoolchildren by the means of art therapy. 
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The formative stage of the pedagogical experiment was aimed at testing the 

developed technology of preparing future teachers for the development of the creative 

potential of junior schoolchildren by the means art therapy. 

The implementation of the professional-motivational stage of technology was 

aimed at motivating future teachers to apply art therapy in future professional 

activities, stimulating interest in art therapy, a positive attitude towards art therapy, 

motivation to develop the creative potential of junior schoolchildren by the means of 

art therapy, understanding the possibilities of using means of art therapy for 

development of creative potential of junior schoolchildren, formation of special art-

therapeutic knowledge, skills and abilities. 

At the content-activity stage of the implementation of technology students 

applied the appropriate knowledge, skills and abilities to develop the creative 

potential of junior schoolchildren. At this stage, there was a purposeful filling of the 

content of the preparation of future primary school teachers with a creative 

component for the purpose of their professional development by the means art 

therapy. 

The experimental work was directed at the development of the qualities and 

abilities of students to creative activity, further development of motivation to use the 

means of art therapy in the process of studying psychological and pedagogical 

disciplines («Pedagogy», «Social pedagogy», «Psychology», «Fundamentals of 

psychodiagnostics»), disciplines of practical training («I am in the world», «Labor 

studies», «Art», «Human and the world», «Fundamentals of stage and screen art», 

«Fundamentals of choreography with teaching methods», «Musical art with 

methodology of learning», «Fine arts with methodology of learning», and also the 

author's special course «Development of creative potential of junior schoolchildren 

by the means of art therapy») and passing of pedagogical practice. 

Methods were applied that ensured the implementation of the tasks of 

preparing future teachers for the development of creative potential of junior 

schoolchildren by the means of art therapy: traditional (explanation, story, 
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conversation, own work with literature creating a novelty situation, reliance on life 

experience) and innovative (interactive, creative), aimed at organizing innovations in 

the educational space. All this contributed to the immersion of future teachers in 

pedagogical problems, their understanding of the importance of the profession and 

their own mission in society, the awareness of the creative nature of professional 

activity, the formation of a stable setup for knowledge acquisition, the acquisition of 

professional skills for the development of creative potential of junior schoolchildren 

by the means of art therapy. 

Effective for the preparation of future primary school teachers for this type of 

activity was the use of complex means of art therapy, among which a special place 

belonged to projective drawing (graphic tests of the personal and family group), 

psychodrama, theatrical and educational technology, music therapy. Each of these 

means of art therapy had a well-defined structure and method of conducting. 

Selection and use of means of art therapy was carried out depending on the goals and 

objectives of a particular pedagogical situation. These were also tasks for relaxation 

(soothing, relaxing, removing fatigue), and for activating cognitive processes. 

To achieve the goal of the reflection-correction stage of technology, students 

were encouraged to sum up, implement professional reflection – comprehension of 

own experience of activity, qualitative evaluation by all subjects of the received 

results; self-esteem of own readiness for professional activity in the context of 

developing creative potential of junior schoolchildren by the means of art therapy, 

extraoring of their own achievements and experience. At this stage, students were 

preparing and presenting programs for junior pupils, which were aimed at developing 

the creative potential of schoolchildren. 

At this stage, future teachers were capable of self-organization and self-

realization, namely: constantly worked on improving their own personality, deepened 

their professional knowledge, increased the level of professional skills for the 

development of creative potential of junior schoolchildren by the means of art 



XVI 

 

therapy at a high level; carried out self-examination and self-evaluation, formed the 

ability to purpose-setting, analysis of the results of their own activities. 

The effectiveness of the developed technology has been experimentally proved, 

as a result of the pedagogical experiment there have been quantitative changes in the 

indicators, which showed significant qualitative transformations in the consciousness 

and behavior of future teachers, which showed a significant positive dynamics of 

their readiness to develop the creative potential of junior schoolchildren by the means 

of art therapy. 

Specified the criteria (motivational, cognitive, activity-creative, reflective-

productive), indicators (interest in art therapy; positive attitude towards art therapy; 

the presence of motivation to develop creative potential of junior schoolchildren by 

means of art therapy; understanding possibilities of using means of art therapy for the 

development of creative potential of junior pupils; the completeness and 

thoroughness of knowledge on the development of creative potential of junior 

schoolchildren by the means of art therapy; presence of a complex of professional-

pedagogical and special skills in the development of creative potential of junior 

schoolchildren by the means of art therapy; the ability to use means of art therapy in 

working with junior schoolchildren; the presence of creative thinking; the ability to 

adequately assess their own activities for the development of creative potential of 

junior students through art therapy; control, self-control, evaluation and self-

assessment of the process and the results of the activities carried out in order to 

further re-evaluate them) and the levels of formation of the readiness of future 

teachers to develop the creative potential of junior schoolchildren by the means of art 

therapy. 

The study does not exhaust all aspects of the problem. The obtained theoretical 

and practical results form the basis for its further study in the aspect of the 

development of teaching and methodological support for the process of improving the 

qualifications of teachers for the development of creative potential of junior 

schoolchildren by the means of art therapy; to conduct a thorough analysis of foreign 
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experience of forming future teachers readiness to develop the creative potential of 

junior schoolchildren by the means of art therapy. 

Keywords: preparation, readiness, future teacher, development, creative 

potential, junior schoolchild, means, art therapy. 

 

List of publication of the applicant 

Scientific papers, in which the main results of the dissertation are published: 

1. Kovinko A.V. Art therapy as a technology for the development of creative 

potential of junior schoolchildren. Pedagogy of formation of a creative person in 

higher and secondary schools: collection of scientific works. Zaporizhzhia, 2016. 

Issue. 51 (104). pp. 368-374. 

  2.  Kovinko A.V. The essence and technologies of application of art 

therapy in work with junior schoolchildren. Pedagogy of formation of a creative 

person in higher and secondary schools: collection of scientific works. Zaporizhzhia, 

2016. Issue. 50 (103). pp. 315-321. 

3. Kovinko A.V. Motivational criterion of the professional readiness of future 

teachers of elementary school for the use of art therapy in the educational process. 

Pedagogical almanac: collection of scientific works.  Kherson, 2017. Issue. 29. pp. 

136-142. 

4. Kovinko A.V. Substantiation of the technology of preparing future teachers 

for the development of creative potential of junior schoolchildren by means of art 

therapy. Pedagogy and psychology. collection of scientific works.  Kh., 2016. Issue. 

54. pp. 179-186. 

5. Kovinko A.V. The essence of the concept of «creative potential of the 

schoolchild»: the theoretical aspect. Pedagogy of formation of a creative person in 

higher and secondary schools: collection of scientific works. Zaporizhzhia, 2017. 

Issue. 52 (105). pp. 391-397. 



XVIII 

 

6. Kovinko A. V., Marakly Е. Modern educational technology training. Journal 

of Advocacy, Research and Education. Ghana, 2017. Vol. 4(1). P. 15-21. URL : 

http://www. kadint.net/journals_n/1497433734.pdf (06.12.2017). 

 

Scientific papers certifying the approbation of the materials of the research 

7. Kovinko A.V. Cultural and ethnographic work in children's educational 

institutions Methodology of modern scientific research: Materials of the XII Science 

and Practice Conference of Young Scientists (Kharkiv, November 10-11, 2015). Kh, 

2015. pp. 29-30. 

8. Kovinko A.V. Application of informational and comunicative technologies 

in the development of creative potential of junior pupils. STEM-education as a way to 

innovative development of junior schoolchildren : Materials of All-Ukrainian Science 

and Practice Conference. (Kherson, 28 October 2016). Kherson, 2016. pp.125-127. 

9. Kovinko A.V. Implementation of the technology of preparing future teachers 

for the development of creative potential of junior schoolchildren by means of art 

therapy. Theoretical and methodological foundations of educational development and 

management of educational institutions : Materials of All-Ukrainian Science and 

Practice Conference. (Kherson, 18 November 2016). Kherson, 2016. pp. 234-236. 

10. Kovinko A.V. Study of the influence of art therapy on the development, 

identity and formation of the individual. Public research in the 21st century : 

Materials of the IV International Science and Practice Conference (Kramatorsk, 12 

March 2017). Kramatorsk, 2017. pp. 39-41.  

11. Kovinko A.V. Problems of development of creative abilities of the 

individual. Psychological-pedagogical problems of higher and secondary education 

in the context of modern challenges : theory and practice Materials of the II 

International Science and Practice Conference (Kharkiv, 11 April 2017). Kharkiv, 

2017. pp. 313-314.  

12. Kovinko A.V., Tszin Ipin. The essence of the concept of «academic design 

education». Theoretical and methodological foundations of educational development 



XIX 

 

and management of educational institutions : Materials III All-Ukrainian (with 

international participation) Science and Practice Conference. (Kherson, 5 December 

2017). Kherson, 2017. pp. 327-330. 

13. Kovinko A.V., Chornous N. A. Methods of introduction of art therapy. 

Modern concepts of teaching natural sciences in medical educational institutions 

(biology, physics, chemistry, pedagogy, psychology) : Materials X Interregional 

Science and Practice Internet Conference. (Kharkiv, 5-6 December 2017). Kh, 2015. 

pp. 230-232. 

14. Kovinko A.V. Model of preparation of future teachers for the development 

of creative potential of junior schoolchildren by the means of art therapy. Resource-

oriented learning in «3D» : accessibility, dialogue, dynamics : Materials Sciences 

and Practice Internet Conference (Poltava, February 20-24, 2018). Poltava, 2018. pp. 

209-211. 

15. Kovinko A.V. Organization of teaching and methodical support for the 

training of future teachers for the development of creative potential of schoolchildren 

by the means of art therapy. Training of management personnel in the context of the 

new Law of Ukraine «On Education» (2017) : Materials of All-Ukrainian Sciences 

and Practice Internet Conference (Poltava, March 22-23, 2018). Poltava, 2018. pp. 

112-114. 

 



2 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП …………………………………………………………………….. 3 

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ ЯК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ………………………….…………..….. 

 

 

12 

1.1. Особливості розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів …………………………………………………….. 

 

12 

1.2 Характеристика понять «арт-терапія» та «засоби арт-

терапії» ………………………………………………………. 

 

34 

 Висновки до розділу 1……………………………………….. 52 

 Список використаних джерел до розділу 1 ………………… 53 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ ……………………………………………. 

 

 

 

72 

2.1. Суть та структура підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії ……………………………………….. 

 

 

72 

2.2. Компоненти, критерії та рівні готовності майбутніх 

учителів початкової школи до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії ....... 

 

 

93 

2.3. Розробка технології підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії ………………………………………… 

 

 

110 

 Висновки до розділу 2……………………………………….. 129 

 Список використаних джерел до розділу 2 ………………… 132 

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО 

РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ ......................................................... 

 

 

 

141 

3.1. Загальні питання організації і проведення педагогічного 

експерименту ………………………………………………….. 

 

141 

3.2. Реалізація технології підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії ………………………………………… 

 

 

152 

3.3.  Аналіз результатів експериментальної роботи …………………... 184 

 Висновки до розділу 3 …………………………………….. 198 

 Список використаних джерел до розділу 1 ………………… 203 

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….. 206 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………….. 210 

ДОДАТКИ ………………………………………………………………….. 235 



3 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Поступове входження вищої 

національної освіти до європейського освітнього простору та концептуальні 

зміни у структурі й змісті вітчизняної загальної середньої освіти зумовлюють 

потребу в якісному оновленні підготовки майбутніх учителів, що базується на 

положеннях законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), 

Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Концепції 

розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. (2014), Указі Президента 

України «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року» (2013). 

За останні роки відбулися суттєві зміни в системі початкової школи: 

затверджені нові Державні стандарти початкової освіти, створені варіанти 

нових навчальних програм і підручників, визначені об’єкти, функції, види 

контролю та критерії оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. 

Водночас, в учнів початкових класів спостерігається тенденція зниження рівня 

мотивації до навчання. У багатьох першокласників виникають проблеми у 

процесі адаптації до школи, що супроводжується в окремих випадках 

негативним ставленням їх батьків до організації освітнього процесу у 

початковій школі. Адекватно реагувати на зміни може вчитель із високим 

рівнем розвитку дослідницьких якостей, знань та вмінь, що сприяє швидкому 

освоєнню нового інформаційного поля, дає можливість приймати нестандартні 

рішення, діяти творчо й ефективно. Тому важливою є переорієнтація 

підготовки майбутнього вчителя з просвітництва до ролі дослідника, агента 

змін, здобувача ефективних засобів освітньої діяльності в інтересах дитини, про 

що наголошується в Концепції «Нова українська школа» (2016).  

На вчителя початкової школи покладено відповідальність розвивати 

творчу особистість учня, виявляти його здібності, створювати сприятливу 

атмосферу на уроках, формувати систему морально етичних цінностей. Учні 
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потребують учителів, які будуть їх розуміти і навчати творчо. Однак, проведені 

нами опитування 206 майбутніх учителів початкової школи випускних курсів, а 

також 42 викладачів педагогічних ЗВО засвідчили, що сучасний рівень 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи має значні 

недоліки щодо формування у них готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Зокрема, близько 79 % опитаних недостатньо 

усвідомлюють суть поняття «творчий потенціал», його закономірності та 

психолого-педагогічні особливості розвитку; 83 % респондентів відчувають 

труднощі при формуванні не лише професійних знань, умінь і навичок, а й 

умінь конструювати та проектувати уроки із творчими завданнями; уміння 

творчо використовувати засоби арт-терапії та впроваджувати їх у процес 

навчання молодших школярів. У цьому контексті набуває актуальності 

проблема підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії, яка надасть можливість майбутньому 

вчителю творчо вирішувати професійні завдання, удосконалювати процес 

навчання та виховання школярів. 

Проведений аналіз наукових джерел засвідчив, що психолого-педагогічною 

наукою накопичено значний досвід підготовки майбутніх учителів до професійної 

діяльності. Вивченню питань професійної підготовки педагога приділяли увагу 

такі вчені, як: А. Алексюк, В. Беспалько, І. Бех, В. Бондар, М. Васильєва, А. 

Вербицький, А. Губа, С. Гончаренко, В. Гриньова, І. Дичківська, О. Дубасенюк, 

М. Євтух, С. Єрмаков, О. Жерновникова, О. Жукова, Л. Зеленська, С. 

Золотухіна, І. Зязюн, В. Кремень, О. Іонова, Л. Кайдалова, Н. Кузьміна, С. 

Лобода, В. Лозова, О. Малихін, А. Маркова, Н. Ничкало, Л. Перетяга, О. 

Пєхота, О. Попова, І. Прокопенко, О. Романовський, С. Сисоєва, С. Ткачов, Н. 

Шиян, Л. Штефан та ін. Проблему підготовки майбутніх учителів початкової 

школи обґрунтовано в дослідженнях В. Бондаря, О. Олійник, Л. Хомич, JI. 

Хоружої, М. Шкабаріна, А. Шульги та ін. Особливості організації освітнього 

процесу в початковій школі відображені у працях Т. Байбари, Н. Бібік, М. 
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Вашуленка, Н. Ігнатенко, Я. Кодлюк, О. Онопрієнко, О. Савченко та ін. 

Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей учнів розглянуто у 

дослідженнях Д. Гілфорда, В. Роменця, С. Рубінштейна, В. Сухомлинського, 

В. Тименка, Е. Торенса та ін. У контексті нашого дослідницького задуму 

заслуговують на увагу наукові розробки психолого-педагогічних аспектів арт-

терапії (Л. Аметова, Г. Бурковський, М. Бурно, А. Грішина, Б. Карвасарський, 

Т. Кісельова, О. Копитін, Л. Лебедєва К. Рудестам, О. Сорока, Р. Хайкін та ін.).  

Водночас, аналіз наукових розвідок із окресленої проблеми засвідчує, що 

проблема підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії не була предметом спеціального 

наукового дослідження. Глибина й темпи здійснення перетворень у галузі 

вищої освіти не задовольняють вимог і потреб ані суспільства, ані держави, ані 

особистості, що ускладнюється наявністю суперечностей між:  

• зростанням вимог суспільства до професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів в умовах модернізації національної системи освіти і недосконалістю 

нормативного та навчально-методичного забезпечення цього процесу;  

• потребою впровадження в навчальний процес початкової школи засобів 

арт-терапії і недостатньою дослідженістю її теоретичних основ; 

• необхідністю розвитку творчого потенціалу молодших школярів і 

неготовністю вчителів до творчої діяльності з учнями шляхом використання 

засобів арт-терапії;  

• потребою реформування освітньої галузі, що передбачає впровадження 

в освітній процес початкової школи засобів арт-терапії, та відсутністю у 

майбутніх учителів спеціальних знань і практичних умінь використовувати їх у 

професійній діяльності.  

Отже, актуальність означеної проблеми, необхідність подолання 

виявлених суперечностей, недостатній рівень її теоретичної та практичної 

розробленості зумовили вибір теми дослідження «Підготовка майбутніх 
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учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами 

арт-терапії». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано як складову частину комплексної програми науково-дослідної роботи 

кафедри початкової, дошкільної і професійної освіти «Сучасні освітньо-виховні 

технології в підготовці вчителів» (ДР № 0111U008876) Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Тему дослідження затверджено 

вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (протокол № 6 від 20.06.2016 р.).  

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та поетапному 

впровадженні в навчальний процес педагогічного ЗВО технології підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи. 

Предмет дослідження – технологія підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що рівень 

готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії можна значно підвищити за умови реалізації в 

процесі професійної підготовки теоретично обґрунтованої технології, що 

включає професійно-мотиваційний (професійна спрямованість, інтерес, 

позитивне ставлення, мотивація, дієва установка на набуття професійних знань і 

вмінь), змістово-діяльнісний (опановування психолого-педагогічними, 

методичними, організаційними, арт-терапевтичними знаннями; дидактичними, 

психолого-педагогічними, арт-терапевтичними уміннями; рефлексійно-

гностичними, інтерактивно-комунікативними навичками; професійно-

особистісними якостями), рефлексійно-корегувальний (творче застосування 
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знань та вдосконалення умінь, набутих на попередніх етапах, розвиток творчого 

мислення й формування стійкої рефлексійної позиції) етапи. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати суть понять «творчий потенціал молодших школярів», «арт-

терапія», «підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів» та психолого-педагогічні особливості розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 

2. Визначити зміст структурних компонентів готовності майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії як результату відповідної підготовки. 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії. 

4. Уточнити критерії, показники і рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії. 

Для вирішення поставлених завдань, досягнення мети та перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових 

методів, адекватних природі феномена, який вивчається:  

• теоретичні: історико-логічний, проблемно-цільовий, порівняльний, 

ретроспективний аналіз для порівняння й зіставлення різних поглядів у 

педагогіці, психології та філософії на аспекти досліджуваної проблеми; 

розгляду теоретичних питань із метою визначення поняттєво-категорійного 

апарату; обґрунтування технології підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії та її програмно-

змістового і навчально-методичного забезпечення;  

• емпіричні: діагностичні (бесіди, анкетування, тестування, контрольна 

робота, вивчення документації), прогностичні (експертні оцінки, ранжування, 

моделювання), обсерваційні (спостереження, самооцінка) для виявлення рівня 
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готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії; педагогічний експеримент для виявлення 

ефективності програмно-змістового і навчально-методичного забезпечення 

розробленої технології підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; педагогічний моніторинг 

для відстеження результативності досліджуваного процесу);  

• методи математичної статистики (статистична обробка даних, 

графічне відображення результатів, критерій Пірсона) для кількісного та 

якісного аналізу результатів педагогічного експерименту. 

Наукова новизна та теоретичне значення результатів дослідження 

полягає в тому, що:  

• уперше теоретично обґрунтовано технологію підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії та етапи її реалізації (професійно-мотиваційний, змістово-діяльнісний, 

рефлексійно-корегувальний); педагогічні умови ефективного функціонування 

технології (формування у майбутніх учителів мотивації до застосування арт-

терапії у майбутній професійній діяльності; цілеспрямоване наповнення змісту 

підготовки майбутніх учителів початкової школи творчим компонентом із 

метою їхнього професійного розвитку засобами арт-терапії; організація 

навчально-методичного супроводу підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії); виокремлено 

психолого-педагогічні особливості розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів;  

• уточнено суть понять «творчий потенціал молодших школярів», «арт-

терапія», «підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів», компоненти готовності майбутніх учителів 

(мотиваційно-ціннісний, змістовий, процесуальний, особистісно-

рефлексійний); критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-творчий, 

рефлексійно-результативний), показники (інтерес до арт-терапії; позитивне 
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ставлення до арт-терапії; наявність мотивації до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії; розуміння можливостей 

використання засобів арт-терапії для розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів; системність, повнота і ґрунтовність знань; наявність комплексу 

професійно-педагогічних і спеціальних умінь; здатність використовувати 

засоби арт-терапії у роботі з молодшими школярами; наявність творчого 

мислення; здатність адекватно оцінювати власну діяльність; контроль, 

самоконтроль, оцінка та самооцінка процесу й результатів здійсненої діяльності 

з метою подальшої їх переоцінки) й рівні сформованості готовності майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії; 

• подальшого розвитку набули положення щодо оновлення прийомів, 

форм та методів арт-терапії у процесі підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що 

технологія підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії пройшла експериментальну перевірку 

й сприяла формуванню готовності студентів у досліджуваному аспекті. У 

навчальний процес підготовки майбутніх учителів впроваджено авторський 

спецкурс «Розвиток творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії» 

Положення, висновки й рекомендації, розроблені на основі узагальнення 

дослідницьких матеріалів, упроваджено в процес професійної підготовки 

майбутніх учителів Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (довідка про впровадження №30-01/69 від 19.05.2017 р.), 

Бердянського державного педагогічного університету (довідка про 

впровадження №324 від 19.05.2017р.), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (довідка про 

впровадження №123 від 16.05.2017 р.). 

http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
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Матеріали дослідження можуть використовуватися в професійній 

підготовці майбутніх учителів у закладах вищої освіти для оновлення змісту 

лекційних і практичних занять; в організації педагогічної практики; у процесі 

написання курсових і магістерських робіт; у розробці навчальних програм; у 

створенні навчальних посібників; у системі післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації учителів.  

Особистий внесок здобувача в працях, написаних у співавторстві, полягає 

у визначенні специфіки підготовки майбутніх учителів початкової школи [6]; 

обґрунтуванні методів арт-терапії [12]; окресленні можливостей використання 

методів арт-терапії у професійній підготовці вчителя початкової школи [13]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження дістали оприлюднення на наукових конференціях різних рівнів:  

• міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2017); 

«Суспільні дослідження у 21 сторіччі» (Краматорськ, 2017); «Фундаментальні 

та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи» (Баку 

– Ужгород – Дрогобич, 2017); «Від знаннєвої парадигми до компетентнісної: 

реалії, перспективи» (Херсон, 2017); «Підготовка управлінських кадрів в 

контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р.)» (Херсон, 2018); 

• всеукраїнських: «STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку 

національної освіти» (Херсон, 2016); «Теоретико-методологічні основи 

розвитку освіти та управління навчальними закладами» (Херсон, 2017); «Ян 

Амос Коменський – великий педагог минулого (до 425-річчя від дня 

народження)» (Херсон, 2017); 

• регіональних: «Методологія сучасних наукових досліджень» (Харків, 

2015); «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних 

освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психологія)» (Харків, 

2017); «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» 

(Полтава, 2018). 
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Основні положення і результати дослідження обговорювалися на 

засіданнях кафедри початкової, дошкільної та професійної підготовки 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

(2014‒2017 рр.). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 15 публікаціях (з 

них 12 – одноосібні), серед яких: 5 статей у фахових виданнях України, 1 

публікація в міжнародному періодичному виданні, 9 – у матеріалах і тезах 

науково-практичних конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація містить вступ, три розділи, 

висновки до розділів, загальні висновки, список використаних джерел (284 

найменування, із них 35 – іноземною мовою) і 8 додатків (на 20 сторінках). 

Загальний обсяг дисертації становить 272 сторінки, з них основного тексту – 

175 сторінок. Робота містить 13 таблиць (на 12 сторінках) й 4 рисунки (на 2 

сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ  

ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

  

У розділі з’ясовано понятійно-термінологічне поле дослідження; 

здійснено аспектний аналіз проблеми розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобам арт-терапії; виокремлено психолого-педагогічні особливості 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

 

1.1. Особливості розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

 

У «Державному стандарті початкової загальної освіти» [57] наголошено, 

що зміст освіти у початковій школі зорієнтований на вікові особливості 

молодших школярів і «всебічний розвиток та виховання особистості через 

формування в учнів повноцінних, мовленнєвих, читацьких умінь та навичок, 

бажання і вміння вчитися». У молодшого школяра, як зазначено у документі 

[57], має бути сформований «достатній особистісний досвід культури 

спілкування і співпраці в різних видах діяльності, самовираження у творчих 

видах завдань». Тому важливо, щоб учитель володів професійними 

компетентностями, сформованими у процесі професійної підготовки, мав 

умотивованість до неперервного професійного зростання.  

В. Бик зазначає, що сучасні педагоги мають бути культурним і моральним 

взірцем для учнів. Місія педагога у тому аби виховати духовні цінності і 

розвивати творчий потенціал школярів [12].  

Пріоритетом педагогічної діяльності сучасного вчителя початкової школи 

є забезпечення особистісно орієнтованого простору для формування духовно 

розвиненої особистості молодшого школяра, здатної до соціальної адаптації в 

нових соціальних умовах. На нашу думку, визначені вимоги змінюють усталені 
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уявлення щодо сутності підготовки вчителя початкових класів в умовах 

післядипломної освіти.  

Існує чимало наукових праць з вікової вікової психології, педагогіки, де 

подано достатньо детальний опис вікових психологічних особливостей дітей 

молодшого шкільного віку. Узагальнення вікової періодизації Л. Виготського, 

Д. Ельконіна дозволило відзначити, що молодший шкільний вік – це вік від 6–7 

до 10–11 років [34; 35], молодше шкільне дитинство, в якому навчальна 

діяльність є провідною. Зазначений шкільний вік також характеризується 

формуванням важливих особистісних рис дитини.  

В. Давидов зауважив, що до основних компонентів навчальної діяльності 

в молодшому шкільному віці необхідно віднести: навчальну ситуацію, 

навчальні дії, контроль та самоконтроль [52].  

Дослідження Н. Дубровінської, М. Безруких, Д. Фарбера з 

психофізіологічного розвитку дітей є цікавими у зв’язку з обговоренням 

проблеми вікової періодизації. Науковці доводять, що «важливою особливістю 

молодших школярів є великий індивідуальний діапазон темпів розвитку, який 

досягається на цьому віковому етапі 1–1,5 років» [62, с. 57]. Така особливість, 

як доводить власний практичний досвід роботи з молодшими школярами, може 

ускладнити процес навчання.  

Ґрунтовну характеристику вікових, психолого-педагогічних особливостей 

молодших школярів наведено у працях педагогів і психологів: І. Беха [9; 10], 

М. Прокоф’євої [178], О. Савченко [195; 196; 197], М. Савчин [198] та ін. Учені 

доходять висновку, що діти цього віку, як правило, з готовністю виконують 

вимоги дорослих. Молодші школярі схильні до научіння та емоційного 

сприймання. Особливістю їхньої розумової діяльності є те, що вони часто 

обмежуються сприйняттям зовнішніх ознак понять, явищ, діють не 

усвідомлено. Такі вікові особливості молодших школярів, як підвищена 

сприйнятливість, випереджаючий інтелектуальний розвиток, недорозвиненість 
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мотиваційної і вольової сфери багато в чому зумовлюють результативність 

навчальної діяльності у початковій школі.  

М. Савчин відзначає, що молодші школярі засвоюють на елементарному 

рівні наукові поняття, причинні зв’язки, поступово опанувують такими 

розумовими операціями, як аналіз, порівняння, узагальнення істотних ознак 

предметів чи явищ і відкидання неістотних тощо. Окрім того, систематичне 

навчання сприяє розвитку довільності психічних процесів, плануванню, 

самоконтролю й самооцінюванню власних дій [198].  

І. Бех приділяє увагу таким фундаментальним новоутворенням 

молодшого шкільного віку, як: суб’єктність (за допомогою рефлексії молодший 

школяр стає суб’єктом навчальної діяльності, поведінки та спілкування); 

процес індивідуалізації (дитина прагне виявити себе, виокремити власне «Я», 

протиставити себе іншим, висловити власну позицію стосовно інших людей, 

отримати від них визнання її самостійності, посівши активне місце в 

різноманітних соціальних стосунках); самоконтроль (узагальнена здібність 

встановлювати логіку (порядок своїх дій та, за необхідності, коригувати їх) [9, 

с. 11–12]. За спостереженнями науковця, більшість молодших школярів 

позитивно ставляться до спільної роботи з однолітками, бо вона викликає 

яскраві емоційні переживання, мають елементарне уявлення про правила 

співпраці, можуть узгоджувати свої інтереси з бажаннями інших.  

На думку Н. Павленко, пізнавальна діяльність молодших школярів, на 

відміну від навчальної, формується як мотиваційне утворення [162]. Необхідно 

зауважити, що в процесі шкільного навчання пізнавальна активність як 

психологічне новоутворення у більшості випадків формується стихійно. Тому 

важливо приділяти увагу формуванню в учнів початкової школи уяви, 

логічного, понятійно-логічного і творчого мислення.  

О. Савченко, аналізуючи розвивальний потенціал молодших школярів, 

наголошує, що неодмінною умовою психічного розвитку дитини є особистісна 

активність, тобто готовність діяти. На думку вченої, вона «виявляється в різних 
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формах: наслідування дій дорослих, участь у численних іграх, навчання, 

спілкування, формування умінь і навичок, нарешті, уже в цьому віці деякі діти 

виявляють творчу активність» [197, с. 128].  

Як відомо, активні самостійні дії дитини можливі лише тоді, коли вона 

має потребу чи інтерес. Важливим зі шляхів стимулювання навчальної 

діяльності молодших школярів, як відзначають Н. Кудикіна, Р. Михайленко, є 

створення умов для виникнення у дітей інтересу до неї [85]. Науковці довели, 

що такий інтерес супроводжується емоціями позитивного забарвлення: 

допитливості, здогадки, здивування, зацікавленості, захоплення, піднесення.  

У працях В. Давидова [52], Н. Павленко [162], М. Прокоф’євої [178] 

відзначено, що емоції не тільки супроводжують навчально-пізнавальну 

діяльність, а ще й виступають своєрідним регулятором цієї діяльності.  

Науковці стверджують, що позитивний емоційний досвід, що 

створюється в умовах цікавої для дитини навчальної діяльності, викликає у неї 

потребу частіше перебувати в подібних ситуаціях.  

Таким чином, поняття «молодші школярі» розуміємо як певну вікову 

групу учнів початкової школи віком від 6–7 до 10–11 років з притаманними 

віковими, психолого-педагогічними особливостями і відповідним рівнем 

пізнавальної активності.  

Варто зауважити, що у предметі нашого дослідження є категорії 

«розвиток» і «творчий потенціал». Шляхом цілісного аналізу філософських 

джерел [131; 222; 228] нами було з’ясовано, що розвиток – філософська 

категорія, що характеризує специфічний процес сходження від нижчого до 

вищого, від простого до складного; внаслідок розвитку виникає новий якісний 

стан об’єкта.  

Поняття «розвиток» є ключовим у психолого-педагогічних працях. У 

психології розвиток трактують як процес якісних змін у психіці [190]. У 

педагогіці його характеризують як результат педагогічних впливів на 

особистість [204]. У контексті нашого дослідження розвиток розуміємо як 
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системно організований процес педагогічних впливів вчителя на особистість 

молодшого школяра, що зумовлює поступове накопичення кількісних змін і 

призводить до появи якісно нового стану дитини.  

Проаналізуємо поняття «розвиток творчого потенціалу молодших 

школярів». У сучасній науковій літературі представлено кілька теорій, 

концепцій, ідей щодо вивчення проблем творчості, творчих здібностей та 

творчого потенціалу особистості. Вивченням означених проблем займаються 

філософи, психологи й педагоги.  

Актуальність дослідження проблеми розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів зумовлена насамперед наявністю практичної потреби у 

використанні її потенційних ресурсів як основної сили у вирішенні завдань 

розвитку творчих здібностей і активності. Обґрунтування і подальше 

дослідження проблеми, пов’язаної з розумінням специфіки творчості, суті, 

структури й природи творчого потенціалу молодших школярів, дає можливість 

більш глибоко розкрити механізм становлення і реалізації її творчих 

здібностей. Творчий потенціал є важливим надбанням як суспільства в цілому, 

так і окремої людини, що дає можливість ефективно вирішувати й суто 

практичні завдання, пов’язані з використанням людського потенціалу в 

розвитку українського суспільства. 

У контексті нашого дослідження відмітимо, що значний внесок у 

вирішенні проблеми виявлення, вивчення й розвитку творчого потенціалу 

особистості належить таким відомим вітчизняним психологам і педагогам, як 

Д. Богоявленська, Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, В. Дружинін, 

Г. Костюк, Н. Лейтес, О. Леонтьєв, О. Матюшкін, В. Моляко, А. Петровський, 

Я. Пономарьов, С. Рубінштейн та ін., а також зарубіжним дослідникам 

Г. Айзенку, А. Біне, Д. Векслеру, Дж. Гілфорду, Ж. Годфруа, Ж. Піаже, 

Ч. Спірмену, Р. Стернбергу, Е. П. Торренсу та ін [250; 255; 256; 260; 267; 270; 

272; 274; 277; 280; 281 та ін.]. 
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Дослідження ґенези проблеми розвитку творчого потенціалу молодшого 

школяра дозволило прослідкувати еволюцію, визначити науково обґрунтовані 

перспективи її подальшого вивчення.  

Історія дослідження розпочинається від античних часів і до кінця ХІХ 

століття відбувалося виникнення і становлення зазначеної проблеми, перш за 

все, у галузі філософії. Розвиток творчих здібностей і творчого мислення, 

формування творчої особистості були предметом уваги мислителів різних епох 

світової культури. Творчість в античній філософії переважно виступає у двох 

формах: як дещо божественне – акт народження (творіння) космосу і як 

людське мистецтво, ремесло. Всяка діяльність, зокрема творча, розглядається 

як нижче поглядання, пізнання [231]. Зокрема, Платон [171, с. 115] і Сократ 

[170, с. 75] розглядали творчість як «божественну одержимість», перехід з 

небуття в буття, звертаючи увагу на актуальність натхнення й роль інтуїції в 

художній творчості. Навпаки, Арістотель заперечував божественний акт 

творення. На його думку, творча діяльність людини полягає не в створенні 

чогось оригінального, нового, а лише в реалізації вже наявного в душі людини 

[5]. Розвиваючи погляди Платона, Фома Аквінський тлумачив творчість як 

добро в завершеності, розум, що вічно спостерігає сам себе. Мислитель 

підкреслював момент творчої дієвості буття, повною мірою представлений у 

самому бутті [206, с. 67].  

Саме в епоху Відродження людина починає розглядати себе як творця, а 

творчість – насамперед, як художню творчість, мистецтво, творче співпізнання. 

Виникає культ генія як носія творчого початку. Творчою визнається будь-яка 

діяльність, спрямована на розкриття справжнього сенсу, закладеного Богом у 

природу, світ і людину, – зокрема людська діяльність із саморозвитку, 

самовдосконалення. В. Коновальчук вважає утвердження у статусі найвищої 

цінності людини її розуму і творчості одним із найважливіших досягнень епохи 

Відродження [112].  
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Аналіз історичних джерел дає підстави стверджувати, що у середині 

XVIII століття представник німецької класичної школи філософів І. Кант 

порушив низку важливих питань, пов’язаних із сутнісними вимірами творчої 

діяльності людини, а також місцем, специфікою та роллю в ній продуктивної 

уяви як важливого компоненту людської творчості [88], а філософ Ф. Шеллінг у 

першій половині ХІХ століття проголосив творчість найвищою формою 

людської життєдіяльності, яку розглядав як висхідну систему ступенів-

потенцій, що характеризується полярністю, динамічною єдністю 

протилежностей. Якщо І. Кант порівнював природний організм із цілісністю 

художнього твору, то Ф. Шеллінг зауважував, що художник створює ціле, але 

може робити це по частинах, створюючи з них щось згодом нероздільне. 

Природа, на думку філософа, починає з несвідомого і лише в кінцевому 

підсумку приходить до свідомості; у мистецтва інший шлях розвитку: свідомий 

початок і несвідоме завершення розпочатої праці [243].  

Я. Коменський ще у ХVІІ столітті наголошував, що вищою метою 

освіченої людини мають стати вдосконалення природних задатків, розвиток 

творчості. Видатний дидакт зазначав, що особистість, виявляючи свої творчі 

задатки, змінює кожну річ, пристосовує її до своїх потреб таким чином, щоб 

вона відповідала призначенню та приносила найбільшу користь [110; 111].  

Видатний український філософ і педагог ХVІІІ століття Г. Сковорода, 

зазначаючи про безмежні можливості людського пізнання, силу людського 

розуму, самопізнання, стверджував: у кожному від природи закладено значні 

творчі можливості, тому необхідно створювати умови для їхнього розвитку 

[203, с. 7].  

Як зазначає К. Ушинський: «Вихователь – є художник, вихованець – 

художній твір; школа – майстерня, де з грубого куска мармуру виникає 

подібність божества» [226; 227], до того ж, за словами, педагога, педагогічна 

наука зможе розвиватися тільки за умови збагачення передовим педагогічним 

досвідом.  
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Розпочинаючи кінця ХІХ століття до 30-х років ХХ століття інтерес до 

творчості значно підвищується. Разом із бурхливим розвитком 

експериментальної психології, посилюється увага дослідників до структури 

творчого процесу, уяви та її фізіологічної основи, типів обдарованості тощо. 

Французький учений А. Бергсон трактує творчість як об’єктивне безперервне 

народження нового, що становить суть життя [8]. Австрійський психолог 

З. Фрейд відносив творчість до сфери несвідомого, доводив її несумісність із 

раціональним пізнанням [233].  

Слідом за художньою й науково-філософською творчістю предметом 

вивчення стає природничо-наукова творчість, згодом – технічна. Важливою 

ознакою цього періоду є виникнення спеціальної науки про творчість – 

еврології (П. Енгельмейер, 1919 рік), яка розглядала проблеми природи 

творчого процесу в техніці, науці, релігії, мистецтві тощо. Пріоритетною в 

цьому процесі була «теорія триакту», яка складалася з трьох стадій: бажання, 

знання, уміння. Справжня творчість, вважав учений, з’являється лише тоді, 

коли людина залучає всі три акти активності. Важливою є думка 

П. Енгельмейера про те, що елементи геніальності у формі здогаду, навіювання, 

прозріння, інтуїції властиві кожній людині. Геній «схоплює враження на льоту і 

поглинає їх, не помічаючи... Ці враження самі поєднуються з раніше 

засвоєними і впливають на формування нових винаходів» [248, с. 162].  

У першій половині ХХ століття розпочинається вивчення окремих 

аспектів розвитку творчого потенціалу (Л. Виготський [35; 36], О. Лук [128], 

С. Рубінштейн [191] та ін.). Системний практичний розгляд цього питання 

дозволяє інтенсифікувати його теоретичне обґрунтування, вибудувати певні 

наукові теорії та гіпотези. Після 1930-х рр. інтерес дослідників до зазначених 

питань поступово зменшується, хоча недостатньо розробленими залишилися 

критерії творчості, творчої діяльності тощо.  

З 1950-х рр. у науковий обіг вченим Дж. Гілфордом вводиться поняття 

креативності, яке він трактує як вищий процес мислення, що перевищує логічне 
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й раціональне мислення та засноване на протилежності конвергентного 

(односпрямоване, логічне) і дивергентного (різноспрямоване, алогічне) 

мислення [43]. 

У даний період вивчення проблеми розвитку творчого потенціалу 

відбувається в умовах активізації досліджень у галузі психології творчості та 

характеризується науковим обґрунтуванням цього питання, поширенням 

отриманих уявлень на нові галузі знань [260; 277-279].  

Зокрема, П. Торренс розробляв тести креативності в освітньому процесі з 

розвитку творчих здібностей дітей. Під креативністю науковець розумів 

здатність до загостреного сприйняття недоліків, недоліків в знаннях, 

дисгармонії тощо. На його думку, творчий акт включав етапи сприйняття 

проблеми, пошуку рішення, виникнення й формулювання гіпотез, перевірки 

гіпотез, їхньої модифікації та отримання результату [278].  

Концепцію віддалених асоціацій, згідно з якою у творчому процесі 

присутні як конвергентна, так і дивергентна складові, у 1962 році запропонував 

С. Медник. Суть творчості вчений вбачав не в особливості операції, а в 

здатності долати стереотипи на кінцевому етапі мисленнєвого синтезу та в 

широті асоціативного поля [260].  

На межі ХХ та ХХІ століть, у зв’язку зі стрімкими якісними змінами 

виробництва та суттєвою залежністю економіки від досягнень науки, в 

суспільстві виникає потреба в раціональному управлінні творчою діяльністю. 

«Щоб вирішити завдання, які диктує саме життя, нині шкільні педагоги, як 

ніколи, мають вчитися гнучкості, нестандартності мислення. Цінними для 

вчителя стають гостре почуття нового, відмова від консерватизму, готовність 

до перегляду звичної педагогічної філософії. Сучасний педагог має володіти 

проектувальними, продуктивного типу вміннями», – зазначає Л. Данилова [54, 

с. 27].  

І саме у цей час у вітчизняній та світовій педагогіці остаточно 

утверджується концепція особистісно зорієнтованого навчання, а головним 
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чинником розвитку особистості в умовах реформування системи освіти 

визначається розвиток творчого потенціалу. Багатьма вченими (П. Кравчук 

[115], В. Моляко [142; 143], С. Сисоєва [201; 202] та ін.) обґрунтовано 

теоретико-методологічну базу для наукових досліджень творчого потенціалу 

учнів, студентів, педагогів; вивчаються закономірності розвитку творчого 

потенціалу, досліджується його структура, аналізуються питання 

самовизначення та саморозвитку творчої особистості, формування практичних 

навичок творчої діяльності тощо.  

Отже, відповідно до завдань нашого дослідження, з’ясуємо суть основних 

понять – «творчість» та «творчий потенціал», які перебувають у 

взаємозалежності та взаємозв’язку, мають певні особливості й відіграють 

специфічну роль у досліджуваному процесі. «Потенціал» (від лат. potentia – 

сила; англ. potential, нім. Potential, нім. Konsumismus) у словниках [1; 157; 158] 

трактується як ресурс, заряд, запас, резерв (внутрішній, життєвий), можливості 

тощо. Словник української мови за загальною редакцією І. Білодіда подає 

декілька значень слова «потенціал», одне з яких – пряме – стосується його 

використання у спеціальних галузях наук (фізика, техніка тощо), а інші – 

переносні – використовуються для позначення сукупності всіх наявних засобів, 

можливостей, продуктивних сил тощо, що можуть бути використані в певній 

галузі, ділянці, сфері; запасу чого-небудь, резерву; прихованих здатностей, сил 

для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов [207, с. 402]. 

У Великому тлумачному словнику української мови (2005 рік) вміщено окрему 

статтю про поняття «творчий потенціал», де ця дефініція визначається як 

уміння творчо мислити та діяти, проявляти себе й робити вірний вибір у 

нестандартних ситуаціях, розв’язувати проблемні завдання, оригінальність, 

критичність мислення, креативність [25, с. 587].  

Філософські джерела подають визначення потенціалу як здатності речі 

бути не тим, чим вона є (в категоріях субстанції, якості, кількості, місця), тобто 

здатності здійснювати відповідно рух або процес [230]; а потенціалу 
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особистості – як інтегральної риси, що характеризує певний рівень зрілості її 

сутнісних сил як суб’єкта життєдіяльності, та як індивідуальної цінності, що 

сприяє розширенню її можливостей в освоєнні суспільних відносин і свого 

власного саморозвитку [239].  

С. Евінзон трактує творчий потенціал як спеціальну якість, що 

характеризує міру відповідності діяльнісних якостей індивіда соціальній нормі 

(певній соціальній ролі), необхідної для самовизначення як суб’єкта творчості. 

Таким чином, учений акцентує на ролі творчого потенціалу для здійснення 

творчості тепер і в майбутньому [65]. У цьому погляди С. Евінзона дещо 

відрізняються від думки Г. Піхтовнікова, який вбачає в цьому понятті 

сукупність реальних можливостей, здібностей, умінь і навичок, що визначають 

рівень розвитку особистості, тим самим стверджуючи важливість творчого 

потенціалу для особистісного розвитку взагалі [168].  

Поняття творчого потенціалу досить детально розроблено у 

психологічній науці. Енциклопедичний словник із психології та педагогіки 

подає визначення творчого потенціалу як аспекту, сторони інтелекту, що 

характеризується новизною в мисленні та оригінальністю при вирішенні 

завдань [27; 28]. В акмеологічному словнику зазначається, що творчий 

потенціал може розглядатися як не реалізовані, але наявні в людини здібності 

(або здібності, які ще не розвинені, не пов’язані зі сферою їх прояву навіть у 

плані уявлень), або ж як творча характеристика особистості, що складається з 

інтеграції спеціальних здібностей, ініціативи, мотивації досягнення та 

організаторських або інноваційних здібностей, що мотивують до змін, 

удосконалення, оптимізації існуючого стану справ, діяльності [1].  

О. Попель вважає творчий потенціал системною характеристикою 

особистості, що дає їй можливість творити, знаходити нове, приймати рішення 

та діяти оригінально й нестандартно в різних ситуаціях [175], а В. Моляко 

визначає творчий потенціал як ресурс творчих можливостей людини, здатність 

конкретної людини до здійснення творчих дій, творчої діяльності [143]. Д. 
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Богоявленська [16] підкреслює, що творчий потенціал ґрунтується передусім на 

природних здібностях, що є визначальним в аспекті нашого дослідження.  

У роботах С. Максименка потенціал протиставляється діяльності. Учений 

трактує зазначене поняття як таку можливість, що, реалізуючись у діяльності, 

удосконалюється, залишаючись потенційною (ймовірнісною можливістю), 

вважає, що діяльність відокремлена від потенціалу і є засобом досягнення 

поставленої мети [135]. А. Матюшкін вбачає суть творчого потенціалу в 

інтегративній якості особистості, що виражається у ставленні (позиції, 

налаштуванні, спрямованості) людини до творчості, підкреслюючи значення 

наявності в людини мотивації до здійснення творчої діяльності [140].  

Даючи визначення суті поняття «творчий потенціал» О. Мотков поєднує 

такі риси творчої особистості, як сміливість, оригінальність, спонтанність, 

почуття гумору, естетичне чуття, здатність до гри, самосприйняття, впевненість 

у своїх силах і здібностях, наявність рис жіночності в чоловіків і рис мужності в 

жінок, наполегливість у вирішенні проблеми, схильність до самоаналізу тощо 

[146].  

І. Мартинюк та В. Овчинніков конкретизують суть поняття «творчий 

потенціал особистості», розуміючи його як обдарованість людини, здатність до 

активної самореалізації, прагнення до найвищих етичних ідеалів, сукупність 

можливостей реалізації нових напрямів діяльності суб’єкта творчості [137; 

156].  

Акмеологами зроблено спроби представити суть творчого потенціалу 

через інші категорії: енергопотенціал людини (Н. Кузьміна [118]), сукупність 

можливостей цілеспрямованої творчої діяльності, які виявляють себе завдяки 

творчим здібностям (П. Кравчук [115]), психоенергетичну напругу між мріями і 

реальними можливостями (О. Варламова, С. Степанов [23]), динамічну 

інтегративну властивість особистості, що є передумовою творчої діяльності (С. 

Глухова [44]), інтегративну характеристику особистісних здібностей 

(А. Уразова [224]), особистісну здатність до творення нового, яка проявляється 
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в особливостях мислення (І. Ігнатенко [80]), цілісний професійно-особистісний 

феномен (Г. Самігулліна [199]) тощо.  

Аналіз наукової літератури із педагогіки дає підстави стверджувати, що 

творчий потенціал – це система знань, переконань, на основі яких 

вибудовується, регулюється діяльність особистості, високий рівень розвитку 

мислення (Т. Браже [19], О. Голубов [45]); характерна властивість індивіда, що 

визначає його можливості в творчому самоздійсненні та самореалізації (М. 

Колосова [108]). На думку Т. Рогової, потенціал людини можна розглядати як її 

внутрішній світ, який пізнається індивідуумом упродовж усього життя за 

допомогою використання окремих можливостей, ресурсів для своєї діяльності 

[187].  

В. Сластьонін, Л. Подимова та інші науковці переконливо стверджують, 

що творчий потенціал – комплекс здібностей, які виявляються у творчій 

діяльності, а також комплекс психічних новоутворень особистості упродовж її 

розвитку [205].  

Л. Бірюк [15] зазначає, що реальність, яка відображається в терміні 

«потенціал», перебуває на межі природного (об’єктивного) і соціального 

(суб’єктивного), внутрішнього і зовнішнього, статичного і динамічного, тому 

творчий потенціал особистості є інтегрованою властивістю у вигляді здібності, 

що дає змогу людині здійснювати предметну діяльність. Н. Мартишина 

тлумачить творчий потенціал особистості як частину його особистісно-

професійного потенціалу, що накопичується й розвивається впродовж життя 

[138]. Г. Мешко [141], В. Риндак [194] та Л. Єлагіна [66] розуміють творчий 

потенціал особистості як систему здібностей (винахідливість, уява, критичність 

розуму, відкритість до всього нового), що дозволяють оптимально змінювати 

прийоми дій відповідно до нових умов, компетенцій, переконань, що 

визначають результати діяльності (новизну, оригінальність, унікальність 

підходів суб’єкта до здійснення діяльності), які в результаті збуджують 

особистість до творчої самореалізації.  
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Наукові погляди на визначення понять «потенціал» і «творчий потенціал» 

у філософській та психолого-педагогічній літературі узагальнено в табл. 1.1. 

Порівняльний аналіз засвідчив, що поняття творчого потенціалу  

Таблиця 1.1 

Наукові погляди на визначення понять «потенціал» і «творчий 

потенціал» у філософській та психолого-педагогічній літературі 

Наукова 

галузь 

Визначення поняття Джерело 

1 2 3 

Ф
іл

о
со

ф
ія

  

Потенціал  

Здатність речі бути не тим, чим вона є, в 

категорії: 1) субстанції, 2) якості, 3) кількості, 

4) місця, тобто здатність здійснювати 

відповідно «рух» або «процес». 

Філософський  

енциклопедичний  

словник [232] 

Потенціал особистості  

Інтегральна риса, що характеризує певний 

рівень зрілості її сутнісних сил як суб’єкта 

життєдіяльності; індиві-дуальна цінність, що 

сприяє розши-ренню її можливостей в 

освоєнні суспільних відносин і свого власного 

саморозвитку 

О. Чаплигін [239] 

Творчий потенціал  

Спеціальна якість, що характеризує міру 

відповідності діяльнісних якостей індивіда 

соціальній нормі (певній соціальній ролі), 

необхідній для самовизначення як суб’єкта 

творчості.  

С. Евінзон [65] 

Творчий потенціал  

Сукупність реальних можливостей, 

здібностей, умінь і навичок, що визначають 

рівень розвитку особистості. 

Г. Піхтовніков  

[168]  

П
си

х
о

л
о

г
ія

  

Творчий потенціал  

Аспект, сторона інтелекту, що харак-

теризується новизною в мисленні та 

оригінальністю при вирішенні завдань. 

Український 

Радянський 

Енциклопедичний 

словник [223] 

Потенціал  

Така можливість, яка, реалізуючись у 

діяльності, удосконалюється, залиша-ючись 

потенційною (ймовірнісною можливістю), в 

той час як діяльність відокремлена від 

потенціалу і є засобом досягнення поставленої 

С. Максименко  

[135] 
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мети. 

Творчий потенціал  

Інтегративна якість особистості, що 

виражається у ставленні (позиції, 

налаштуванні, спрямованості) людини до 

творчості. 

А. Матюшкін  

[140] 

продовження таблиці 1.1  

1 2 3 

П
си

х
о

л
о

г
ія

  

Творчий потенціал  

Ресурс творчих можливостей людини, 

здатність конкретної людини до здійснення 

творчих дій, творчої діяльності в цілому. 

В. Моляко [142] 

Творчий потенціал особистості  

Обдарованість людини, здатність до активної 

самореалізації, прагнення до найвищих 

етичних ідеалів, сукупність можливостей 

реалізації нових напрямів діяльності суб’єкта 

творчості 

І. Мартинюк  

[137],  

В. Овчинніков  

[156] 

Творчий потенціал  

Системна характеристика особистості, що дає 

їй можливість творити, знаходити нове, 

приймати рішення та діяти оригінально й 

нестандартно в  

різних ситуаціях. 

О. Попель [175] 

П
ед

а
г
о

г
ік

а
  

Творчий потенціал  

Система знань, переконань, на основі яких 

вибудовується, регулюється діяльність 

особистості; високий рівень розвитку 

мислення. 

Т. Браже [19],  

О. Голубов [45] 

Творчий потенціал  

Характерна властивість індивіда, що визначає 

його можливості у творчому самоздійсненні та 

самореалізації.  

М. Колосова  

[108] 

Творчий потенціал учня  

Система здібностей особистості 

(винахідливість, уява, критичність розуму, 

відкритість до всього нового), що дозволяють 

оптимально змінювати  

прийоми дій відповідно до нових умов, 

компетенцій, переконань, що визначають 

результати діяльності (новизну, 

оригінальність, унікальність  

підходів суб’єкта до здійснення діяльності), 

В. Риндак [194],  

Л. Єлагіна [66]  
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які в результаті збуджують особистість до 

творчої самореалізації й саморозвитку. 

Творчий потенціал учня 

Інтелектуальна структура, яка складається із 

сукупності психічних процесів, якостей та 

здібностей особистості, що реалізуються у 

навчальному процесі. 

О. Куцевол [120], 

В. Луніна [129]. 

 

трактується науковцями по-різному, однак існують певні складові, які 

виокремлюються як філософами, так і психологами та педагогами. Так, 

філософи виокремлюють такі складові творчого потенціалу особистості: 

здатність; рух; процес; якість; зрілість; саморозвиток; самовизначення; 

сукупність реальних можливостей; розширення можливостей. 

Психологи до складових творчого потенціалу особистості відносять: 

здатність; діяльність; сторона інтелекту; обдарованість; позиція; прагнення; 

ресурс творчих можливостей.  

Педагоги ж вважають творчий потенціал системою, складовими якої є: 

знання; здібності; розвиток мислення; самореалізація; самовизначення; 

сукупність можливостей. 

Отже, учені-філософи і психологи вбачають у складі творчого потенціалу 

здатність до діяльності та внутрішній резерв можливостей особистості; 

психологи і педагоги відзначають наявність певного обсягу знань і здібностей 

особистості; філософи і педагоги розглядають це поняття в контексті 

самовизначення. Водночас, усі науковці виокремлюють у змісті творчого 

потенціалу сукупність можливостей і підкреслюють активну роль  

самої особистості, якій притаманний цей потенціал («самовизначення», 

«саморозвиток», «позиція», «прагнення», «самореалізація»). Великого значення 

для розвитку творчого потенціалу учня вчені надають розумінню педагогом 

особливостей у своїй професійній діяльності, які сприяють розвитку творчого 

потенціалу учня початкової школи. Наукові праці Д. Богоявленської, 

Н. Кузьміної, С. Сисоєвої доводять, що саме специфіка педагогічної творчості 

вчителя зумовлює необхідність зростання творчого потенціалу учня початкової 
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школи у становленні й розвитку особистісних здібностей та ініціатив [16; 24; 

119; 202].  

Розглянемо поняття «творчість». Під творчістю у філософії розуміється 

«творення людиною чогось нового, що раніше не існувало» [229, с. 188]. Вона є 

таким видом діяльності, що актуалізує потенційні властивості та ресурси 

особистості, оскільки саме у творчості знаходять вираження її сутнісні 

особливості.  

Творчість і її реалізація пов’язані з людською природою та з її залежністю 

від якості участі людини в соціальному житті. Це знаходить своє 

підтвердження і у філософських роботах Е. Фромма, який вважав, що природа 

людини може вдосконалюватися радикально, оскільки вона має безмірний 

потенціал суб’єктивності, а значить, і творчості. Він убачав вихід із глухого 

кута цивілізації в розгадці суті творчої діяльності особистості й рушійних сил 

людської творчості [235]. Своїми дослідженнями Е. Фромм довів, що 

особливості продуктивної творчої діяльності сприяють формуванню 

гармонійної творчої індивідуальності, а саме: розвитку творчого мислення та 

високої самооцінки особистості; розвитку комунікативних здібностей, любові 

до навколишнього світу й оточуючих людей; розвитку продуктивної активності 

в процесі навчальної діяльності тощо.  

А. Маслоу визначав творчість як здатність виражати ідеї та почуття 

відкрито і без страху потрапити у смішне становище, а також схильність до 

всього підходити творчо, наприклад, до навчання, до виконання домашніх 

завдань тощо. Учений пов’язує творчість із внутрішньою інтеграцією 

особистості й вважає, що творчість частково залежить від неї та є синтезуючим, 

конструктивним, об’єднуючим та інтегруючим витоком. Педагогічний підхід 

до формування творчих здібностей потребує застосування психологічних 

методів, спрямованих на досягнення інтеграції внутрішнього світу особистості 

[139; 259].  
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Порівняльний аналіз дефініції «творчість» у філософській і психолого-

педагогічній літературі засвідчив, що в більшості опрацьованих наукових 

джерел це поняття розглядається як діяльність (у вітчизняній науці) або 

здатність (переважно роботи зарубіжних філософів і психологів); у деяких – як 

процес (роботи в галузі психології та педагогіки), мислення (джерела з 

філософії та психології), продукт (тлумачні словники з української мови), 

умова (наукове дослідження з психології).  

Проведений науковий аналіз дає підстави стверджувати, що поняття 

творчості розкривається одночасно через декілька понять: як «діяльність», 

«продукт» і «здатність» – у словниках української мови; як «мислення» і 

«здатність» – у філософському словнику; як «діяльність» і «процес» – у 

психологічному словнику; як «діяльність» і «мислення» – у науковому 

дослідженні з психології.  

Отже, у наукових джерелах наголошується на переважно діяльнісній 

природі творчості, передумовами якої є прагнення людини до створення 

нового, активність мислення і пошукова діяльність. Визначення творчості як 

процесу підкреслює її цілеспрямованість, тривалість і роль у розвитку 

особистості. Багатогранність цього поняття знаходить своє відображення у 

визначенні творчості через декілька понять одночасно. Зважаючи на 

особливості педагогічної діяльності, ми приєднуємося до думки В. Андрєєва, 

який визначає творчість як один із видів діяльності, спрямований на вирішення 

творчої задачі, для якої необхідні об’єктивні (соціальні, матеріальні) та 

суб’єктивні особистісні умови (знання, вміння, творчі здібності), результат, що 

володіє новизною та оригінальністю, особистою й соціальною значущістю, а 

також прогресивністю [3].  

Отже, у процесі дослідження з’ясовано, що складний міждисциплінарний 

феномен «творчий потенціал молодших школярів» багатогранно осмислюється 

в руслі філософського, психологічного та педагогічного знання як основний 

шлях індивідуального та суспільного розвитку дитини. На підставі проведеного 
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аналізу обґрунтовано творчий потенціал молодших школярів як сукупність 

здібностей, умінь і навичок, що визначають високий рівень творчого розвитку 

особистості та мотивують її до саморозвитку і самореалізації. 

Зазначимо, що у процесі нарощення творчого потенціалу через активну 

діяльність виникає дедалі більша потреба у творчій самореалізації та 

саморозвитку [127]. Цей процес розгортається по спіралі: потенціал 

реалізується шляхом зусилля, спрямованого на прагнення до перевищення себе. 

Взаємозв’язок між поняттями «творчість» і «творчий потенціал» відносно до 

учня початкової школи опишемо таким чином: результативність творчої 

діяльності залежить від рівня творчого потенціалу; разом із тим, у творчості 

особистість одночасно проявляє творчий потенціал і нарощує його.  

Національний дорадчий комітет з питань креативної та культурної освіти 

Британії (National Advisory Committee on Creative and Cultural Education) 

відзначає, що педагоги можуть розвивати високий рівень творчості в учнів при 

підготовці матеріалів і розробці підходів, які активізують інтереси дітей та 

мотивують їхнє навчання. На думку британських науковців, «творчі 

можливості особистості найбільше розвиваються в атмосфері, де належним 

чином залучені й самі творчі можливості вчителя» [250, с. 90].  

В. Кан-Калика у своїх роботах визначає вимоги до розвитку творчого 

потенціалу учня початкової школи через педагогічну діяльність учителя, а саме:  

• чітке усвідомлення кінцевої мети освітньої взаємодії (очікуваний 

результат);  

• співвідношення запланованих взаємодій із психолого-педагогічною 

теорією;  

• співвідношення запланованих взаємодій із загальною системою 

педагогічного процесу;  

• конкретизація запланованої взаємодії щодо власних, авторських 

педагогічних поглядів;  
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• урахування індивідуально-неповторних особливостей певної ситуації 

(вікових, соціально-психологічних, індивідуально-типологічних тощо); 

• вірогідний прогноз близьких і віддалених у часі результатів взаємодії; 

• пошук оптимальних шляхів здійснення запланованої взаємодії [87, 

c. 81].  

Зазначимо, що розвиток творчих здібностей особистості може тривати 

упродовж значного періоду її життя, проте в онтогенезі існують оптимальні 

сензитивні вікові періоди їх формування. В організації освітньої діяльності, що 

сприяла б розвитку творчого потенціалу школяра, необхідно враховувати 

учителю початкової школи вікові особливості учнів. І хоч учитися ніколи не 

пізно, але для розвитку мислення існують жорсткі вікові обмеження. 

Отже, аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що у процесі 

нарощення творчого потенціалу учня через активну діяльність виникає дедалі 

більша потреба у творчій самореалізації та саморозвитку. Цей процес 

розгортається по спіралі: потенціал реалізується шляхом зусилля, спрямованого 

на прагнення до перевищення себе. Взаємозв’язок між поняттями «творчість» і 

«творчий потенціал» відносно до школяра можна описати таким чином: 

результативність творчої діяльності залежить від рівня творчого потенціалу; 

разом із тим, у творчості особистість одночасно проявляє творчий потенціал і 

нарощує його.  

Доречно зауважити, що творчі здібності особистості залежать не лише від 

властивостей і якостей, але й від певних рис характеру (відповідальності, 

мотиваційної спрямованості, стилю поведінки, наполегливості тощо). Вчені 

приділяли багато уваги вивченню творчих особистостей для того, щоб 

з’ясувати, які їх риси характеру сприяють розвитку творчих здібностей. 

Здійснений теоретичний аналіз праць психологів і педагогів довів, що творчі 

здібності формуються упродовж усього життя людини, але саме молодший 

шкільній вік є найсприятливішим для розвитку творчого потенціалу. У цей 

віковий період, як зазначено у психологічних дослідженнях В. Моляко [142], В. 
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Роменця [189], С. Рубінштейна [191] активно розвиваються уява, здатність 

фантазувати, творчо мислити, критично оцінювати діяльність. У контексті 

нашого дослідження творчі здібності молодших школярів розуміємо як 

інтегративну якість особистості дитини, що спрямовує її на перетворювальну 

діяльність і забезпечує творчий рівень освітньої діяльності.  

З’ясовано, що розвинені творчі здібності молодших школярів неможливі 

без таких якостей, як: орієнтація на особисті, а не на зовнішні оцінки; 

відкритість як сприйнятливість до нового й незвичайного; оригінальність 

мислення; розумова самостійність, незалежність думок і розумових дій; 

готовність до вольової напруги; висока конструктивна активність; 

спрямованість особистості на творчість.  

Психологами і педагогами (В. Моляко [142], В. Рибалка [186], В. Тименко 

[220]) доведено, що у структурі творчих здібностей особистості дитини 

необхідно виокремлювати індивідуально-типологічний, когнітивно-

пізнавальний, емоційно-вольовий, мотиваційний і дієво-практичний 

компоненти. Оптимальним для педагогічного впливу вчителя на молодших 

школярів нами визначено когнітивно-пізнавальний компонент творчих 

здібностей. На основі ґрунтовного вивчення цього компоненту психологічними 

передумовами розвитку творчих здібностей у навчальному процесі початкової 

школи нами виокремлено: розвиток довільної стійкої уваги та 

спостережливості, формування образної пам’яті, сенсорний розвиток, 

стимулювання наочно-образного мислення та уяви.  

Роль творчої уяви як потужного засобу розвитку творчих здібностей 

дитини визначали психологи і педагоги Л. Виготський [Виготський], 

В. Рибалка [186], В. Роменець [189], С. Рубінштейн [191], О. Рудницька [193] та 

ін.  

О. Рудницька підкреслювала, що важливим механізмом розвитку творчих 

здібностей учнів є рефлексія як складова творчої особистості дитини [193]. У 

зв’язку з цим процес формування творчої особистості молодших школярів у 
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освітній діяльності є актуальним. Однією зі складових цього процесу є розвиток 

творчого потенціалу молодших школярів.  

У наукових дослідженнях аналізуються різні аспекти прояву і реалізації 

творчого потенціалу особистості, а саме: здатність до компонування відомих 

елементів та комбінування знайомих способів діяльності (В. Моляко [142]); 

розвиток уяви і уявлення (Л. Виготський [34]), цілісність сприймання предметів 

і явищ (В. Рибалка [186); спрямованість на творчу взаємодію у 

міжосособистісних стосунках (В. Роменець [189]); високий рівень уважності, 

пам’яті, регуляція емоцій і вольових актів (С. Рубінштейн [191]).  

Закономірності розвитку творчого потенціалу дітей досліджували як 

педагоги, так психологи, зокрема подвижники освіти В. Сухомлинський [216], 

К. Ушинський [226] та ін. Здійснений аналіз філософських, психологічних і 

педагогічних праць В. Вернадського [29], С. Гончаренка [46], Л. Виготського 

[34], В. Роменця [193]; С. Рубінштейна [191] дозволяє стверджувати, що 

творчий потенціал особистості – складова загальної культури, що вміщує 

актуальні та потенційні здатності людини до створення чогось нового або 

перетворення вже відомого, як відкритість особистості до самовдосконалення 

[29; 191]]; цілісний комплекс здібностей і особистісних якостей, необхідних для 

активної і компетентної діяльності зі збагачення наявного соціального досвіду 

[165, с. 51].  

Разом з тим, як зазначають К. Петров, Н. Устинова, творчий потенціал не 

можна схарактеризувати як статичний: він характеризується динамікою, 

постійно піддається трансформаціям [225]; характер його прояву залежить від 

динамічних характеристик дійсності, в яких перебуває особистість, і від неї 

самої (її мотивації, вольових якостей, впевненості в собі, креативності, 

самостійності тощо) [167]. У зв’язку з цим слід зазначити про його розвиток.  

У контексті нашого дослідження розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів  розглядаємо як багатоаспектний, складний процес, 

спрямований на розкриття творчих здібностей молодших школярів шляхом 
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забезпечення оптимальних умов для прояву молодшими школярами власних 

індивідуально-типологічних особливостей освітньої діяльності, формування у 

них потреб в самореалізації  

Вважаємо, цей потенціал молодших школярів формується і розвивається 

в межах початкової освіти, де відбувається його розкриття, удосконалення та 

збагачення. Це дає підстави розглядати розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів як психолого-педагогічний феномен, суть якого полягає в 

організації навчального процесу молодших школярів, спрямованого на 

формування і розвиток творчих здібностей і особистісних якостей дітей. 

Вважаємо, що запровадження творчо орієнтованого навчання в початковій 

школі дасть змогу розвивати творчий потенціал молодших школярів. Таким 

чином, розвиток творчого потенціалу молодших школярів розуміємо як 

системно організований процес педагогічних впливів вчителя на особистість 

молодшого школяра, внаслідок якого творчі здібності та особистісні якості 

молодших школярів набувають нових якісних змін.  

Вищезазначене дає підстави виокремити психолого-педагогічні 

особливості розвитку творчого потенціалу молодших школярів: розвинена 

творча уява, скерована на створення нових образів; здатність до моделювання 

нових оригінальних об’єктів та ситуацій;  підвищена сенситивність до нового, 

здатність надавати новим знанням емоційного забарвлення, виявляти естетичні 

почуття у процесі пізнання; відмінна пам’ять, що є запорукою ефективного 

творчого мислення. 

 

 

1.2. Характеристика понять «арт-терапія» та «засоби арт-терапії» 

 

В сучасній системі освіти, особливо дошкільної та початкової, арт-терапія 

знаходиться на етапі становлення. Найбільший розвиток отримали такі її форми 

як арт-терапія за допомогою зображувального мистецтва, танцювально-рухова 
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терапія та казкотерапія як форма бібліотерапії. Ці форми арт-терапії активно 

обговорюються в науковій літературі, презентуються на різних конференціях та 

тренінгах. У меншій мірі описана робота українських арт-терапевтів в рамках 

кольоротерапії (Л. Волкова, Є. Пінчук), драмотерапія (Є. Вознесенська), 

музикотерапії (Г. Побережная, М. Полякова), манкотерапії як форми пісочної 

терапії (В. Шевченко) тощо. 

Арт-терапія є методологічною базою, яка об’єднує і досягнення наукової 

думки, і досвід мистецтва, інтелект людини та її почуття, рефлексію і 

діяльність. За допомогою арт-терапії можна створювати виховні та навчальні 

завдання, розвивати власне творче ставлення учня до дійсності – до навчання, 

спілкування. Тому для розвитку творчого потенціалу молодших школярів слід 

використовувати на заняттях у початковій школі засоби арт-терапії. 

На думку О. Вознесенської та Л. Мова інтенсивний розвиток арт-терапії в 

Україні невипадковий. Її методи близькі до ментальності українців, для яких 

характерна орієнтація скоріше на емоційно-образне переживання, ніж на 

раціональне вирішення внутрішніх психічних конфліктів. Арт-терапія 

пов’язана з розкриттям творчого потенціалу людини. Вважаємо, що творча 

фантазія одна з найважливіших внутрішніх здібностей. Саме в фантазії людина 

черпає сил для подолання всього, що є, і через свою діяльність – для 

досягнення того, що буде. Діти на відміну від дорослих не контролюють свої 

афекти і демонструють свої почуття саме через арт-терапію. 

Нині не існує єдиного прийнятого визначення «арт-терапії». Якщо 

розглядати це поняття з позиції генезису його словотворення, то «арт-терапія» 

складається з двох слів: «арт» і «терапія». «Арт» походить від лат. аrtista – 

освічений, магістр мистецтва, тобто людина, яка обрала своєю професією 

публічне виконання творів різних видів мистецтва. Терапія – від грец. therapeia 

– лікування – розділ медицини, що вивчає внутрішні хвороби, досліджує 

методи їх лікування й профілактики [241, с. 16].  
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Найбільш поширеним є поняття «арт-терапія» (від англ. art: мистецтво, 

art-therapy букв. – терапія мистецтвом) у країнах з англомовним населенням, 

насамперед у Великобританії і США, і означає найчастіше лікування 

пластичною образотворчою діяльністю з метою дії на психоемоційний стан 

хворого. Наголошується на використанні передусім візуальних мистецтв: 

живопису, графіки, скульптури, дизайну або таких форм творчості, у яких 

візуальний канал комунікації відіграє провідну роль (кінематограф, відеоарт, 

перфоманс) [125, с. 35].  

З’ясуванням суті мистецтва займаються різні галузі людинознавства. З 

філософської точки зору, мистецтво – це «фундамент особистості», «вид 

людської діяльності, що створює цілісну картину світу в єдності думки і 

почуття в системі емоційних образів» [81, с. 36]. Естетика розглядає мистецтво 

як «галузь творчої діяльності людини, що відрізняється переважанням 

естетичної функції» [147, с. 327]. В історичному контексті мистецтво – це 

галузь, відповідальна за створення «безперервної духовної і культурної 

спадкоємності в історії» [183, с. 125].  

У психологічній науці мистецтво визначається «як пізнання», «як 

вираження несвідомого», «як катарсис», «як прийом». «Акт мистецтва є не 

містичний акт нашої душі, а такий же реальний акт, як і всі інші рухи нашої 

суті, але тільки він перевершує за своєю складністю всі інші» [35, с. 333].  

Натомість педагогіка вбачає у мистецтві ефективний засіб розвитку, 

виховання і соціалізації молодшого школяра. Цілющі можливості мистецтва 

були відомі ще в давнину, і пов’язували їх, передусім, з катарсисом – 

очищенням. Катарсис може досягатися як через сприйняття, так і через 

вираження. Виразити щось означає звільнитися від нього або принаймні 

зменшити його інтенсивність, розділити з іншими, побачити збоку. Можливо 

ви-говорити, ви-співати, ви-малювати, ви-грати, ви-танцювати переживання, 

тобто перенести їх на щось зовнішнє – музику, малюнок, танець, вірш, а потім 

вже розгледіти, розчути, зрозуміти й усвідомити їх [92, с. 50].  
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У молодших школярів тісний зв’язок тілесного і духовного. А арт-

терапевтичні технології це засіб тілесного і психічного вираження почуття. 

Заняття творчістю забезпечує дитині безпеку, психологічний простір, свободу 

тощо. 

Малюнок, як і гра компенсує малі права дитини серед дорослих. 

Малювання розвиває чуттєво-рухову координацію, оскільки вимагає 

узгодженої участі багатьох психічних функцій. Малювання бере участь в 

узгодженні міжпівкульних зв’язків. Отже, діти які займаються творчістю краще 

себе контролюють. У процесі створення малюнка активізується конкретно-

образне мислення (права півкуля) і абстрактно-логічне (ліва півкуля). 

На основі на налізу наукової літератури встановлено, що деякі фахівці 

розглядають арт-терапію як різновид зайнятості творчою діяльністю зі значним 

лікувальним ефектом. Як стверджує В. Беккер-Глош, художня творчість 

пов’язана з дією трьох чинників: експресії, комунікації і символізації. Саме ці 

поняття, на його думку, і лежать в основі сучасного визначення арт-терапії [7, 

с. 49].  

«Призначення арт-терапії, на думку В. Беккер-Глош, не в тому, щоб 

виявляти психічні недоліки або порушення, навпаки, вона звернена до сильних 

сторін особистості, а також має дивовижну властивість внутрішньої підтримки і 

відновлення цілісності людини» [7, с. 48]. З позиції адаптації, арт-терапія 

розцінюється як інтегральний адаптаційний механізм, що надає людині активну 

позицію відносно можливостей пристосування до середовища, яке сприяє 

загальній гармонізації особистості.  

Нині поняття «терапія» приймається категоріальним апаратом педагогіки. 

Про це свідчить розробка в педагогічній науці таких понять, як «терапевтична 

педагогічна система», «здоров’язбережувальні технології», «педагогічні основи 

арт-терапії в освіті вчителя» тощо. У педагогічній інтерпретації «арт-терапію» 

розуміють як:  
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• «турботу про емоційне самопочуття і психологічне здоров’я 

особистості, групи, колективу засобами художньої діяльності (спонтанний 

малюнок у поєднанні з іншими видами творчості)» [125, с. 25];  

• «інноваційну педагогічну технологію, що зберігає здоров’я, відповідає 

критеріям концептуальності, системності, керованості, ефективності, 

відтворюваності» [211];  

• «одна із складно організованих ієрархічних систем з яскраво вираженою 

гуманістичною й терапевтичною спрямованістю» [125, с. 98].  

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що арт-терапія у психолого-

педагогічних дослідженнях розглядається з різних позицій: напрям, форма або 

метод (Т. Кисельова, Л. Осадчук); творча діяльність, гармонізація і загальне 

оздоровлення особистості (В. Беккер-Глош); набір емпіричних прийомів, 

інноваційна технологія (А. Грішина, Л. Лебедєва, М. Наумбург, Л. Повстян, О. 

Смілянець, О. Сорока та ін.). 

У дисертації суть поняття «арт-терапія» визначено як інноваційну 

освітню технологію розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами музичного, художнього, хореографічного та народного мистецтв, а 

саме малюнком, музикою, казкою, танцем, грою тощо. Зроблено висновок, що 

арт-терапія відкриває простір для творчих пошуків вчителя, оскільки 

сприйняття і обробка образної інформації мають рівнозначну цінність і 

доповнюють одна одну. Засоби арт-терапії допомагають формувати особистість 

молодшого школяра, його світогляд, життєві стратегії та сценарії, навчаючи 

дитину бути творцем власного життя. 

Досить часто, щоб розвивати творчий потенціал молодшого школяра, 

використовують певні види мистецтва, як зазначалося вище, але аналіз сучасної 

наукової літератури за обраною тематикою використання арт-терапії 

призводить до застосування ще однієї технології арт-терапії – мультимодальної 

– використанні декількох видів мистецтв, послідовної роботи в декількох 

творчих модальностях. Найчастіше неможливо віднести ту або іншу технологію 
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до певного виду або форми арт-терапії: до драматерапія, власне арт-терапії або 

все ж казкотерапії, адже в основу всього лягла складена казка. Малюнок рухів 

або танець намальованого персонажа – це арт- або танцювально-рухова терапія. 

З’єднання різних форм терапії творчістю дозволяє максимально мобілізувати 

творчий потенціал молодших школярів і знайти ті способи творчого 

самовираження, які найбільшою мірою відповідають їх можливостям і 

потребам, і надати кожному додаткові можливості вираження своїх почуттів і 

думок. 

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що арт-терапія 

особливо важлива для молодших школярів, які не можуть «виговоритися», 

кому висловити свої фантазії у творчості легше, ніж розповісти про них. 

Вигадки, які зображені на папері, нерідко прискорюють і полегшують 

вербалізацію переживань. Малювання, як і сновидіння, знімає бар’єр 

«егоцензури», яка ускладнює словесний вияв конфліктних несвідомих 

елементів (М. Бєляєва, А. Копитін, Л. Осадчук, О. Сорока та ін.). У процесі 

дослідження з’ясовано, що названі вище проблеми можна успішно 

компенсувати за допомогою арт-терапії, залучаючи молодших школярів до 

активної участі в різноманітних видах арт-терапевтичної діяльності – 

малюванні, ліпленні, виготовленні художніх виробів тощо.  

У процесі дослідження з’ясовано, що головною характеристикою арт-

терапії є інтегративність, оскільки у структурі арт-терапевтичного заняття 

можуть бути використані гра, музика, казка тощо.  

У Західній Європі, як відомо, існує досить жорстке розділення власне арт-

терапії, музичної, танцювально-рухової тощо. Педагоги-терапевти, які 

відносять себе до кожного з цих напрямків, створюють власні професійні 

спільноти, мають професійний кодекс, систему навчання, підвищення 

кваліфікації, соціальну ієрархію тощо. Нечисленність і, можливо, невгамовна 

цікавість і жага знань сучасних українських психотерапевтів призвели не до 

змішання, але до з’єднання в психологічній практиці різних форм і методів арт-



40 

 

терапії, використання різних мистецтв в терапевтичних цілях в рамках однієї 

терапевтичної групи або навіть сесій. Адже процес створення художніх образів 

нерозривно пов’язаний з тілесними рухами, просторовим сприйняттям, досить 

часто – вербалізацією і розвитком історії зображуваних персонажів. 

Мультимодальна арт-терапія закладена в самій якості арт-терапевтичного 

процесу. 

Мультимодальна арт-терапія ставить підвищені вимоги як до майбутніх 

учителів початкової школи, так і до викладачів. У західноєвропейської традиції 

навчання арт-терапії, майбутні вчителі початкової школи повинні мати базові 

знання та початковий рівень розвитку в одній з творчих модальностей. Однак, 

як показується досвід викладання арт-терапії в Україні, для сучасного арт-

терапевта важливо розуміння перебігу творчого процесу і його власна здатність 

до імпровізації взагалі, власний творчий потенціал. Інструментом роботи в арт-

терапії є особистість арт-терапевта і його тіло. Важливо не вміння арт-

терапевта малювати або співати (хоча загальні знання, що стосуються художніх 

матеріалів або анатомії руху і композиції танцю, зрозуміло, важливі), а 

загальний рівень творчого розвитку, володіння і своїми почуттями, і своїм 

тілом. Арт-терапія сприяє високому ступені творчої розкутості і самостійності. 

Тому рівень арт-терапевта в широкому розумінні цього слова можна оцінити по 

свободі його рухів і широті можливостей вираження себе і своїх почуттів, 

усвідомлення власних тілесних відчуттів, здатності відчувати стан молодшого 

школяра, який переживає не прості часи, використовуючи для цього своє тіло 

як інструмент, вмінню володіти своїм голосом і тілом. 

Таким чином, для реалізації цієї вчителю початкової школи необхідно 

розвивати ці якості: здатність до емпатії, терпіння, інтуїція, спонтанність, 

конгруентність (відповідність зовнішніх проявів почуттів внутрішньому стану), 

вміння адекватно виражати свої почуття і володіння своїм тілом і рухами, 

образність, метафоричність мислення, особистісний рівень опрацювання, 

творчий розвиток, здатність до рефлексії, загальне культурний розвиток тощо.  
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Тут також доречно розглянути кілька рівнів взаємодії молодшого 

школяра і вчителя: вербальний, невербальний (аравербальний, кінестетичний), 

несвідомий і опосередкований творчим продуктом. На відміну від наших колег 

в інших країнах, арт-терапія в Україні ґрунтується, в першу чергу, на взаємодії 

– як в процесі творчої діяльності молодшого школяра, так і під час обговорення 

готового творчого продукту. Останнє розглядається нами як зворотний зв’язок, 

взаємодія через творчий продукт, і взаємодія в процесі творчості, що 

опосередковують терапевтичні відносини, є, на наш погляд, важливою 

складовою терапевтичного процесу і психотерапевтичним фактором поряд зі 

спонтанною творчістю молодшого школяра.  

Нині арт-терапія отримала свій максимальний розвиток серед шкільних 

психологів і соціальних педагогів. «Педагогічна» напрямок арт-терапії в ряді 

робіт називається «емоційним вихованням», «емоційним утворенням» або «арт-

педагогікою». 

Таким чином, виділяємо таку особливість розвитку арт-терапії в Україні – 

її переважне поширення в соціальній сфері та освіті. Арт-терапія 

використовується в формі групової та індивідуальної роботи, її області 

застосування дуже широкі. В Україні вона застосовується в реабілітації та 

адаптації інвалідів, в роботі з дітьми та підлітками і в сімейної психотерапії, 

при емоційному вигорянні педагогів і психологів. Практика використання арт-

терапевтичних технологій в освітніх установах широко обговорюється в ряді 

робіт українських авторів, показана доцільність її застосування як ефективного 

засобу допомоги дітям з неблагополучних сімей, при порушеннях адаптації в 

новому колективі, з метою психологічної допомоги молодшим школярам, які 

мають труднощі в навчанні, в роботі з підлітковими «бунтами». 

Соціально-психологічна робота в форматі тренінгів з використанням арт-

технологій може направлятися на вирішення кола питань, які стосуються різних 

аспектів взаємовідносин із суспільством і соціальними групами (наприклад, 

етносами), і, зокрема, на формування соціальних уявлень молоді; для 
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формування оптимального соціально-психологічного клімату в колективі, 

організації, створення команди. Поширене використання арт-терапії у ЗВО з 

метою формування професійної ідентичності майбутніх фахівців, розвитку їх 

рефлексії, творчого потенціалу. Також описаний досвід застосування арт-

терапевтичних технологій в роботі з хімічними залежностями. Доведені 

переваги арт-терапевтичної роботи з дітьми та дорослими, які зазнали 

насильства або мають інший травматичний досвід. 

Отже, у постіндустріальному суспільстві, в світі сучасних інформаційних 

технологій, телебачення і реклами, характеризуються, в першу чергу, 

візуальністю символів, обґрунтовано використання арт-терапевтичних 

технологій як методу психологічної допомоги особистості. Арт-терапія 

найточніше відображає дух психології майбутнього і відповідає 

постмодерністському підходу в культурі, мистецтві та науці. Арт-терапія в 

Україні знаходиться на стадії становлення, і зараз не слід очікувати від цього 

напрямку терапії чіткості і однозначності, оскільки мистецтво, творіння, 

фантазія – це завжди простір таємничості й незбагненності. В контексті нашого 

дослідження розглядаємо арт-терапію як провідну технологію розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів, оскільки заняття творчістю 

забезпечує дитині безпеку, психологічний простір, свободу тощо. 

Схарактеризуємо провідні арт-терапевтичні технології, які спрямовані на 

розвиток творчого потенціалу молодших школярів. 

До різноманіття інноваційних технологій, якими характеризується 

сучасний стан розвитку педагогічної науки і практики, належить арт-терапія – 

технологія створення й використання різних видів мистецтва для передачі 

почуттів та емоцій, що виходить за межі традиційної мистецької освіти і 

покликана забезпечити гармонійний і всебічний розвиток особистості 

молодшого школяра через художньо-творче самовираження, самопізнання та 

самореалізацію. За допомогою арт-терапії можна вирішувати як виховні, 

психокорекційні завдання, так і розвивати творче ставлення до дійсності, 
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зокрема до навчання, спілкування, групової та сімейної взаємодії. Арт-терапію 

доцільно використовувати як ефективний профілактичний і корекційний засіб 

допомоги дітям при порушеннях адаптації в новому колективі; для соціально-

психологічної допомоги молодшим школярам, які мають труднощі у навчанні; 

у процесі діагностики і корекції емоційної сфери, для розвитку творчого 

потенціалу молодшого школяра тощо.  

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що в сучасній педагогіці 

існують об’єктивні передумови для дослідження проблеми підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних 

технологій.  

Мистецтво – невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ 

фантазії та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції 

легше викласти у творчості, ніж виразити у словесній формі.  

Арт–терапія – один із пом’якшувальних і, водночас, глибоких методів в 

арсеналі педагогів. Малюючи, займаючись ліпленням, ви ніби отримуєте 

закодоване послання від самого себе. Форма, колір та інші характеристики 

продуктів творчості можуть не лише розкрити істинні, глибинні бажання, 

страхи, відношення до когось або чогось, настрій в даний момент, але й 

вплинути на свій психологічно емоційний та фізичний стан. Адже відомо, що 

кожна форма, колір та звук випромінюють певну енергію, яку можна і потрібно 

використовувати для покращення життя та зміцнення здоров’я. Поняття «арт-

терапія» з’явилося ще в 40-і р. ХХ ст. Його почав використовувати британський 

лікар і художник Адріан Хілл.  

Арт-терапія відкриває простір для творчих пошуків педагога, адже 

прийняття і обробка образної інформації мають рівнозначну цінність і 

доповнюють одна одну. Кращого інструменту, ніж казка, малюнок, гра, 

розповідь, людство ще не вигадало. Технології арт-терапії допомагають 

формувати особистість, її світогляд, життєві стратегії та сценарії, навчаючи 

людину бути творцем власного життя. 
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Арт-терапія особливо важлива для тих, хто не може «виговоритися», 

кому висловити свої фантазії у творчості легше, ніж розповісти про них. 

Вигадки, які зображені на папері нерідко прискорюють і полегшують 

вербалізацію переживань. Малювання, як і сновидіння, знімає бар’єр 

«егоцензури», яка ускладнює словесний вияв конфліктних несвідомих 

елементів[11, с. 12]. Через малюнок, казку арт-терапія дає вихід внутрішнім 

конфліктам і сильним емоціям, усуває страх, допомагає зрозуміти власні 

почуття і переживання, сприяє підвищенню самооцінки, розслабленню і зняттю 

напруги і, звичайно ж, допомагає в розвитку творчих здібностей [161, с. 55]. 

Часто в житті дитини присутні не лише зовнішні, а й внутрішні конфлікти та 

суперечності, які найбільш небезпечні для молодшого школяра. Незалежно від 

того, визнають чи не визнають діти власні конфлікти, вплив останніх не 

зменшується. Арт-терапія в такому випадку – виводячи суперечності зсередини 

в зовнішній світ – пропонує способи їх вирішення, це природні ліки, що 

вживаються інтуїтивно. Метою арт-терапії є підведення дитини до 

усвідомлення своєї внутрішньої суті, своєї унікальності та неповторності, до 

відчуття гармонії із собою і світом. У кожній особистості існує потреба у 

самовираженні, яка здебільшого, залишається незадоволеною, що й породжує 

внутрішній конфлікт. Дитина також є частиною природи і спеціально 

організована взаємодія з елементами природної системи, очевидно, повинна 

мати позитивний результат. У творчих роботах, як правило, відображена 

природа і способи взаємодії з нею. Арт-терапія пропонує дитині висловити свої 

емоції, почуття за допомогою ліплення, малювання, фотографування, перегляду 

фільмів, складання казок, конструювання з природних матеріалів тощо. 

Переживаючи образи, індивід знаходить свою цілісність та неповторність. 

Надзвичайно добре поєднувати різні форми арт-терапії: спиратися на 

вербальний рівень (робота з казкою, фільмом), продовжувати на невербальному 

рівні (малювання, ліплення, колаж, оригамі) і завершувати знову на 

вербальному рівні (проговорювання нового досвіду) [161]. В арт-терапії не 
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можна недооцінювати також безпосередній вплив на організм кольору, ліній, 

форми. З давніх часів для лікування нервових потрясінь застосовується 

малювання ієрогліфів. В даний час з’ясувалося, що при цьому людина повністю 

розслабляється і помітно знижується частота її пульсу. Ще одним побічним 

наслідком арт-терапії є почуття задоволення, яке виникає в результаті 

виявлення прихованих талантів. У занятті мистецтвом дуже важливо, щоб 

людина відчувала свій успіх в цій справі. Якщо вона бачить, що має успіх у 

виразі і відображенні своїх емоцій, створенні унікальних виробів, малюнків, до 

неї приходить успіх у спілкуванні, а взаємодія зі світом стає більш 

конструктивною. Успіх у творчості психіці несвідомо переноситься і на 

звичайне життя [113]. 

До засобів арт-терапії віднесемо: казкотерапія, ізотерапія, музична 

терапія тощо. Схарактеризуємо їх. 

Т. Зінкевич-Євстигнеєва є автором нового інтегрального підходу, що 

поєднує більшість відомих технік, які мають відношення до казок. Комплексна 

казкотерапія – технологія, що використовує казкову форму, ореол чарівництва 

для інтеграції молодшого школяра, розвитку творчих здібностей, адаптивних 

навичок, удосконалювання способів взаємодії з навколишнім світом [79]. 

Т. Зінкевич-Євстигнеєва виділяє п’ять видів казок: художні, дидактичні, 

медитативні, психокорекційні і психотерапевтичні [79]. 

Художні (народні чи авторські) теж, як правило, несуть певний 

психологічний зміст і тому можуть бути використані педагогом. 

Дидактичні казки створюються педагогами для «упакування» 

навчального матеріалу. Автор наводить приклад казок, які були застосовані на 

уроках валеології для молодших школярів. К. Ленктон пропонує свій варіант 

дидактичних казок з курсу «Людинознавство і основи психології» для 

молодших школярів. Героями цих казок окрім звичайних школярів виступають, 

приміром, різні органи почуттів (казка «Відчуття або п’ять секретів професора 

Джонсона») тощо [132]. 
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Медитативні казки створюються для накопичення позитивного образного 

досвіду, розслаблення і «підзарядки» організму і душі. Вони можуть бути трьох 

типів: казки, спрямовані на усвідомлення себе в сьогоденні, «тут і зараз»; казки, 

що відбивають образи «ідеальних» взаємин між батьками і дітьми; казки, 

спрямовані на розкриття потенціалу особистості[132].  

До структури комплексної казкотерапії входять різні маніпуляції з 

казковими образами і сюжетами, починаючи з обговорення мотивів героїв, і 

закінчуючи театралізованими постановами. Медитації на казку, можуть бути 

статичними і психодинамічними. Мета статичної медитації – зняти напругу, 

допомогти досягти емоційної рівноваги. Психодинамічна медитація пов’язана з 

рухами, перевтіленнями, з розвитком різного роду чутливості, спрямована на 

загальну энергетизацію тіла. Цей вид медитації пов’язаний з тілесно 

орієнтованими прийомами. 

Для створення казок можливі різні форми: інтерпретація, переписування 

казок, дописування казок і створення нових казок та історій тощо. Розповідати 

казки може як дитина, так і дорослий дитині, як поодинці так і колективно. 

Театралізація казок – казки на піску, театралізовані ігри, терапевтичні 

лялькові спектаклі – тут робота з казкою безпосередньо стикається з 

психодрамою. У цьому руслі розроблені програми, що припускають 

театралізацію казок дітьми спочатку за допомогою дорослого, а потім 

самостійно [21]. 

Казкова імідж терапія – перевдягання в костюми казкових героїв і 

«приміряння» на себе їхніх характерів. Дозволяє відчути себе в новій оболонці 

й одночасно вивільняє енергію, накопичену внаслідок заборон, які 

підтримуються уявленнями про себе. 

Лялькотерапія – створення пальчикових ляльок, маріонеток і 

розігрування з ними спектаклів, гра з тіньовими ляльками. 

Малювання казок – психодіагностичне і спонтанне «чарівне» малювання. 
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Останні два напрямки пов’язані з продуктивною діяльністю, 

терапевтичний ефект у них обумовлений творчими переживаннями в процесі 

створення малюнка або ляльки [79]. 

Говорячи про свій підхід, Т. Зінкевич-Євстигнеєва зазначає, що 

казкотерапія – це лікування казкою в тому значенні, що разом із клієнтом, 

дорослий або дитина відкривають знання, що виявляються в даний момент 

психотерапевтичними. 

Казкотерапія – це процес пошуку значення, розшифровки знань про світ і 

взаємини в ньому. 

Нині крім комплексного підходу казка як вид метафори застосовується 

для вирішення окремих психолого-педагогічних задач, таких як розвиток уяви, 

розвиток творчості, розвиток емпатії, використовується в контексті символ 

драми, діагностики міжособистісних відносин, національно-патріотичного і 

навіть релігійного виховання тощо. 

Казки використовуються також для розвитку творчості й уяви. В основу 

методики покладені функції чарівної казки, на основі яких роблять карточки, з 

яких викладуються різні комбінації. Потім дитина намагається скласти історію, 

беручи за основу ці картки. Слід зазначити, що прийом з використанням 

«пропповських» карт був запропонований ще Дж. Родарі як один з методів 

стимулювання розвитку фантазії [210]. 

Іншим цікавим прикладом психолого-педагогічного застосування казок є 

тлумачення казок. Дана технологія придатна для роботи з дітьми будь-якого 

віку і може застосовуватися як підстава для групових дискусій, ігор, 

малювання, обігравання і самостійного обмірковування.  

Ізотерапія є однією з технологій популярної нині арт-терапії. Під цим 

поняттям розуміють різноманітні заняття з дітьми, в основу яких покладені 

різні методи образотворчого мистецтва. 

Вперше ізотерапія була застосована як метод психологічної корекції в 

роботі з дітьми, вивезеними з Європи в США під час Другої світової війни. 
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Саме лікування образотворчим мистецтвом допомогло хлопцям впоратися з 

важкими психологічними травмами і повернутися до нормального життя.  

Нині використання різних методів ізотерапії у роботі з дітьми надзвичайно 

популярне серед сучасних психологів і педагогів.  

Зазвичай, вправи ізотерапії застосовуються шляхомі психологічного 

впливу на молодших школярів. Так, через малюнок психолог зможе зрозуміти 

внутрішній світ малюка і розібратися в тому, що його турбує. Між тим, існує 

ряд проблем, пов’язаних зі станом дитячого здоров’я, лікування і корекції яких 

успішно застосовуються різні техніки ізотерапії, наприклад: різні психічні 

травми; неврози; депресії; тривожність; аутизм; затримка психічного і 

мовленнєвого розвитку. 

Методи ізотерапії допомагають дітям впоратися з різними проблемами і 

стресами, заспокоїти нервову систему. Після занять у дітей часто 

нормалізується сон, зникає агресія.  

При заняттях з дітьми використовуються будь-які матеріали, які мають 

відношення до образотворчого мистецтва – фарби, олівці, пластилін, 

кольоровий папір тощо. Все це застосовується в активній формі лікування 

мистецтвом, тобто при створенні власних художніх творів.  

Окрім того, деякі вправи ізотерапії мають пасивну форму, при якій в роботі 

використовуються вже готові малюнки та інші твори мистецтва. 

Музична терапія являє собою стародавню й найбільш розвинену форму 

лікування засобами мистецтва, адже зв’язок між музикою й медициною сходить 

до витоків історії людства. 

Тадеуш Натансон зазначає, що вже древні єгиптяни, греки й римляни 

знали та цінували сприятливу дію музики на функціональну активність 

людини, тому використовували її під час цілительних обрядів. У XVIII 

столітті вплив музики з великим інтересом вивчався медичними дисциплінами 

(першою нею зацікавилася психотерапія). А під час Другої світової війни 
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музика була визнана терапевтичним засобом, що мало велике значення для її 

розповсюдження, зокрема й в освітніх закладах. 

Нині музика використовується не тільки під час музикотерапії, а й під час 

навчальних занять, як метод всебічної й багатоаспектної стимуляції розвитку. 

Ураховуючи природні потреби дитини, вона частіше за все приймає форму 

активної терапії. Завдяки спілкуванню з нею діти можуть звільнитись від 

заборон і забути про обмежуючі їх труднощі. 

Психологи стверджують, що невербальні засоби спілкування відіграють 

особливу роль у відносинах з дітьми, які ще не мають сформованого понятійно-

сенсового апарату, яким володіють дорослі. Неважко помітити, що саме рухи та 

спів, які є вираженням музичної експресії, складають у дітей елемент їхньої 

природної активності й завдяки цьому знаходяться набагато ближче до дитини, 

дозволяючи їй «висловитись» і бути успішною. 

Головна мета музикально-терапевтичної діяльності дітей молодшого 

шкільного віку полягає у наступному: допомога в загальному розвитку; 

покращення моторики; стимуляція ефективності розумової праці, пізнавальної 

діяльності, розвиток почуттів, уваги та пам’яті; стимулююча дія на естетичний 

розвиток; творчий та емоційний розвиток, який завдяки поєднанню музики, 

пластики та поезії дозволяє повною мірою використовувати потенціал 

маленької людини; задоволення природної потреби дітей у навчальних 

розвагах; заохочення активних занять музикою, співом, грою на музичних 

інструментах; надання можливості для вільного самовираження, власної 

вербальної, рухової, вокальної та емоційної експресії; знаття емоційної 

напруги; підвищення віри у власні можливості та самооцінки; розблокування 

почуттів і розкриття емоцій чи напруги; розрядка, ліквідація різних негативних 

емоцій і розвиток позитивних емоцій; заспокоєння, розслаблення, стан 

відпочинку або, навпаки, активації; допомога у позбавленні від стресу; 

ліквідація агресії тощо. 
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Музика є універсальною силою, що діє на людину комплексно, незалежно 

від віку, освіти чи соціального статусу. До того ж вона дозволяє розблокувати 

емоції без допомоги лікаря чи психотерапевта. У свою чергу, спів і танець 

упродовж віків є найкращою формою терапії, ефективно вивільнюючи в дитині 

радісні та прекрасні сторони особистості. 

Отже, арт-терапія відкриває простір для творчих пошуків школяра, адже 

прийняття і обробка образної інформації мають рівнозначну цінність і 

доповнюють одна одну. Кращого інструменту, ніж казка, малюнок, гра, 

розповідь, людство ще не вигадало. Технології арт-терапії допомагають 

формувати особистість, її світогляд, життєві стратегії та сценарії, навчаючи 

людину бути творцем власного життя.  

Отже, до засобів арт-терапії віднесено: 

• пісочну терапію – можливість створення (малювання) анімаційних 

сюжетів за допомогою піску, яка сприяє самовираженню особистості 

молодшого школяра, розкриває його творчі здібності; 

• казкотерапію, яка долає у дітей високий рівень тривожності, 

різноманітні страхи, агресивність, адаптує їх до шкільного колективу. Суть 

засобу казкотерапії у тому, що казка доступно пояснює, що добре, а що погано, 

вона вигадується вчителем для учня, ураховуючи його особливості (головний 

герой казки схожий на молодшого школяра, він переживає ті ж проблеми й 

емоції, бореться зі своїм страхом). Занурюючись у казку, дитина переборює у 

собі невпевненість, лінь, небажанням пізнавати нове та розвивати свої 

здібності; 

• музикотерапію, яка сприяє загальному розвитку молодшого школяра, 

покращенню його моторики, стимуляції ефективності розумової праці, 

пізнавальної діяльності, розвитку почуттів, уваги та пам’яті, творчому та 

емоційному розвитку, оскільки музика є універсальною силою, що діє на 

особистість комплексно, незалежно від віку, освіти чи соціального статусу; 
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• танцювально-рухову терапію, яка використовується вчителем для 

розвитку соціальної, когнітивної, емоційної та фізичної сфери молодшого 

школяра. Заняття з танцювально-рухової терапії дозволяють дітям відчути 

гармонію частин тіла, розвиває креативність, додає впевненості в житті, 

покращує самопочуття і настрій; 

• кінотерапію, яка сприяє самопізнанню і розкриттю внутрішніх резервів 

молодших школярів, ефективній саморегуляції; 

• фототерапію, що спрямована на творче самовираження, самопізнання, 

соціалізації та емоційно-чуттєвого виховання молодшого школяра. Фототерапія 

передбачає роботу учнів з готовим матеріалом, або створення оригінальних 

авторських знімків. 

Установлено, що визначені засоби арт-терапії мають свої особливості, 

характеризуються внутрішньою спорідненістю, прагнуть до взаємодоповнення, 

спрямовані на розвиток творчого потенціалу молодшого школяра, оскільки 

через малюнок, казку, танець, фото арт-терапія дає вихід внутрішнім 

конфліктам і сильним емоціям, усуває страх, допомагає зрозуміти власні 

почуття і переживання, сприяє підвищенню самооцінки, розслабленню, зняттю 

напруги і допомагає в розвитку творчих здібностей. Дитина висловлює свої 

емоції, почуття за допомогою ліплення, малювання, фотографування, перегляду 

фільмів, складання казок, конструювання з природних матеріалів тощо. 

Надзвичайно добре поєднувати різні засоби арт-терапії: спиратися на 

вербальний рівень (робота з казкою, фільмом), продовжувати на невербальному 

рівні (малювання, ліплення, колаж, оригамі) і завершувати знову на 

вербальному рівні (проговорювання нового досвіду).  
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Висновки до розділу 1 

 

З’ясовано, що в науковій літературі не існує загальноприйнятого 

визначення «арт-терапія». Цей термін завжди був пов’язаний з психотерапією і 

розглядався як її напрям, форма або метод. Окремі дослідники (А. Грішина, Л. 

Лебедєва, М. Наумбург, Л. Повстян, О. Смілянець) акцентують увагу на творчій 

діяльності, гармонізації і загальному оздоровленні особистості; трактують арт-

терапію як альтернативну практику, набір емпіричних прийомів, інноваційну 

технологію.  

Поняття  «арт-терапія»  нами  визначено  як  інноваційна  освітня  

технологія  «лікування» засобами образотворчого мистецтва, а саме малюнком, 

графікою, живописом, скульптурою, для гармонійного розвитку особистості. 

Як допоміжні засоби в арт-терапії використовуються музика, казка,  танець,  

гра,  драма  тощо.  «Лікування»  розуміється  як  зміна  стереотипів  поведінки, 

підвищення адаптаційних здібностей, активізація внутрішніх ресурсів 

особистості. 

Встановлено,  що  в  науці  утворилися  три  самостійних  напрями  арт-

терапії:  педагогічний, психотерапевтичний  (медичний),  соціальний  (терапія  

зайнятістю).  Їх  об’єднує  використання художньої творчості як лікувального 

чинника, що відволікає дитину від неприємних переживань або гармонізує її 

емоційну сферу. У дисертації репрезентовано педагогічний напрям арт-терапії, 

який полягає в певній «соціальній терапії» особистості дитини та корекції 

стереотипів її поведінки засобами  художньої  діяльності.  Педагогічна  арт-

терапія  має  неклінічну  спрямованість, розрахована  на  потенційно  здорову  

особистість,  пов’язана  зі  зміцненням  психічного  здоров’я дитини  і  

реалізовує  здебільшого  профілактичні  та  корекційні  функції.  Окрім  цього  

педагогічна арт-терапія створює умови для розкриття внутрішнього потенціалу 

і збагачення соціокультурного досвіду  молодших  школярів  через  активне  
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залучення  їх  до  різних  видів  творчої  діяльності музики, танцю, театру, гри 

тощо.  
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ 

 

У розділі визначено роль і місце арт-терапії у процесі підготовки 

майбутніх учителів, обґрунтовано технологію підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії та 

етапи її реалізації, визначено педагогічні умови ефективного функціонування 

технології. 

 

2.1. Суть та структура підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

 

Перш ніж проводити теоретичний аналіз суті і змісту понять «підготовка» 

та «професійна підготовка», слід зазначити, що сучасна початкова школа 

характеризується системними змінами у структурі та змісті навчального 

процесу, що зумовлює необхідність підготовки вчителя нової формації як 

професіонала, здатного до формування, розширення та збагачення досвіду 

дитини. На державному рівні проблеми підготовки вчителів відображені у 

таких нормативних документах: Державній національній програмі «Освіта» 

(«Україна ХХІ століття») [55], Законах України «Про освіту» [76], «Про вищу 

освіту» [75], Національній доктрині розвитку освіти України [150], Державному 

стандарті початкової загальної освіти [57], які регламентують діяльність 

загальноосвітніх навчальних закладів, свідчать, що «Освіта – основа розвитку 

особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України» [56; 

150].  

Проблема підготовки майбутніх учителів досить широко висвітлена у 

багатьох наукових працях. Спираючись на педагогічні ідеї видатних педагогів-
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класиків (Й. Гербарт, А. Дистервег, Я. Коменський, Дж. Локк, А. Макаренко, 

Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.), ідеї 

представників реформаторських течій (Т. Брамельд, Д. Дьюї, Г. 

Кершенштейнер, В. Лай, М. Монтессорі, С. Френе та ін.), а також аналізуючи 

провідні тенденції розвитку національних та світових систем освіти, сучасні 

дослідники розробляють нові концептуальні підходи щодо підготовки 

майбутніх учителів, здійснюють пошук шляхів її удосконалення) [40; 50; 58; 63; 

111; 134; 148; 169; 188; 215; 226 та ін.].  

У тлумачних словниках сучасної української мови поняття «підготовка» 

визначено як : «запас знань, навичок, досвід тощо, набутий у процесі навчання, 

практичної діяльності» [25, с. 767]; дія зі значенням «підготувати»: «давати 

необхідний запас знань, передавати навички, досвід…» [154, с. 359].  

У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу праці О. Гури 

[51], Н. Клокар [94], Н. Ничкало [153], В. Поліщук [173], В. Семиченко [200], 

В. Радкевич [182], О. Щербак [246] та ін., в яких висвітлено теоретичні підходи 

та практичні рекомендації щодо професійної підготовки різних категорій 

фахівців. Шляхом системного аналізу різних поглядів сучасних дослідників 

доведено, що поняття «підготовка» науковцями трактується подвійно як: 

процес навчання (спеціально організований процес формування готовності до 

виконання майбутніх завдань) [51; 173]; результат (готовність, під якою 

розуміється наявність компетенцій, необхідних для успішного виконання 

певних завдань) [94; 182; 200; 246].  

У нашому дослідженні поняття «підготовка» інтерпретуємо як спеціально 

організований процес навчання, у якому формуються та вдосконалюються 

професійні компетенції та професійно значущі та особистісні якості, необхідні 

в майбутній професійній діяльності вчителя для розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії.  

У Законі України «Про вищу освіту» професійна підготовка визначається 

як здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю 
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[75]. У філософському енциклопедичному словнику подано таке визначення 

професійної підготовки: – це об’єктивний процес, «в основі якого лежать певні 

закономірності: обумовленість системи професійної готовності потребам 

соціально-педагогічного й духовного розвитку суспільства, завданням 

формування особистості; відповідність змісту, форм і методів професійної 

підготовки рівню розвитку педагогічної науки й практики, характеру й змісту 

педагогічної праці; виховання й розвиток майбутніх фахівців у процесі 

професійної підготовки…» [232, с. 75].  

У педагогічній енциклопедії професійна підготовка трактується як 

«система професійного навчання, основною метою якого є швидке засвоєння 

умінь та навичок, необхідних для виконання робіт» [165, с. 62]. У 

лексикографічній літературі професійну підготовку розглядають як систему 

професійної готовності і професійного навчання.  

У сучасних вітчизняних дослідженнях з проблем професійного розвитку 

майбутніх фахівців різної професійної спрямованості (М. Бубнова [20], Н. 

Колесник [107], Е. Остапенко [162]) професійну підготовку тлумачать як: 

результат навчання, процес повідомлення студентам відповідних знань, 

формування умінь та навичок, що визначаються сукупністю вимог, які 

висуваються до педагогів [20]; процес професійного розвитку фахівця, що 

забезпечує набуття професійних компетенцій, практичного досвіду, норм 

поведінки, які забезпечують можливість успішної роботи з певної професії, а 

також як процес повідомлення відповідних знань… [107]; «спеціально 

організований процес професійного розвитку вчителя, що забезпечує набуття 

професійних компетенцій, практичного досвіду та особистісних якостей, які 

забезпечують можливість успішної проектно-творчої діяльності»; цілісний 

процес засвоєння та закріплення загальних і спеціальних компетенцій [162].  

Слушною є думка О. Волярської про те, що професійну підготовку 

дорослих варто розглядати як передумову професіоналізму фахівця [31; 32]. На 

думку вченої, отриманий рівень професійної підготовки визначається 
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готовністю дорослого до розвитку професійної компетентності. Приєднуємося 

до думки Є. Чернишової про те, що «професійна підготовка персоналу є 

основним шляхом отримання додаткової професійної освіти [240, с. 111]. 

Аналіз наукової літератури дає підстави [94; 162; 163; 192; 212; 220; 236] 

виокремити такі особливості професійної підготовки фахівців: 

професіоналізація освітніх програм, що означає перехід від вищої академічної, 

фундаментальної освіти до професійної освіти, зміст і методи якої повинні 

відповідати майбутній професії тих, хто навчається; посилення ролі 

професійного вдосконалення фахівця, що підвищує вимоги готовності 

особистості до постійного професійного зростання; визначення освітніх цілей, 

результатів відповідає вимогам економічної ефективності. Ми вважаємо, що з 

урахуванням цих особливостей професійна підготовка може характеризуватися 

гнучкістю, неперервністю, рівневістю і послідовністю.  

Здійснений аналіз наукових праць [20; 117; 121; 122; 153; 162; 213; 217; 

240] засвідчив, що в обґрунтуванні суті поняття «професійна підготовка» не 

існує однозначності. Зазначимо, що у працях науковців зустрічаються 

тлумачення професійної підготовки як формування, відповідного за вимогами, 

рівня професійних компетенцій, професійного досвіду. Найчастіше поняття 

«професійна підготовка» дослідники трактують як процес повідомлення 

відповідних знань та формування загальних і спеціальних умінь і навичок, 

дещо рідше – як результат спеціально організованої навчальної діяльності. 

Професійна підготовка розглядається як досягнутий за певний час рівень 

професійної компетентності фахівця. 

Узагальнені результати здійсненого аналізу дають можливість 

стверджувати, що професійну підготовку в різні часи ототожнювали з 

різноманітними видами професійної освіти [20; 30; 61; 121; 153; 162; 213; 217; 

240 та ін.]. Нині в суспільстві висуваються нові вимоги до професійної 

підготовки вчителів початкової школи, яка визначається рівнем їхньої загальної 

професійної освіти, педагогічної культури і майстерності, готовності до 



76 

 

застосування психолого-педагогічних інновацій у початковій школі, 

вмотивованістю до неперервного професійного зростання. Так, О. Волик 

зазначає, що між усіма структурними рівнями організації професійної 

підготовки вчителів початкової школи існує функціональний взаємозв’язок: 

а) створення необхідних умов для актуалізації потреби у формуванні 

готовності до професійної діяльності;  

б) подальша професійна активність педагогів залежить від спеціально 

організованого процесу її педагогічного стимулювання [30, с. 29]. 

Погоджуємося з твердженням, що всі ланки професійної підготовки 

педагогів взаємопов’язані і доповнюють одна одну, а вирішальне значення має 

стимулювання вчителів початкової школи до вдосконалення професійної 

діяльності. Л. Хомич, вивчаючи проблему професійно-педагогічної підготовки 

вчителів початкових класів, зазначає, що головним завданням закладу, що їх 

готує, є формування суб’єкта професійної діяльності. Такий суб’єкт, як зазначає 

науковець, здатний творчо розв’язувати проблемні ситуації в педагогічної 

діяльності в спільній взаємодії з учнями [236; 237].  

На основі аналізу стану професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи О. Савченко робить такі висновки:  

1) професійне становлення молодого вчителя відбувається в 

суперечливому педагогічному середовищі, яке активно змінюється, і 

соціальному середовищі, яке далеко не завжди сприятливе для освіти і 

виховання;  

2) останнім часом стихійно поширилися й ускладнилися функції 

вчительської праці.  

Вона охоплює тепер навчальну, виховну, розвивальну, культурно-

просвітницьку, соціально-педагогічну, корекційну, комунікативну, проективну, 

інноваційну, дослідницьку тощо. Більшість цих функцій мають універсальний 

характер і є будівельним матеріалом професійно-особистісного розвитку 

сучасного вчителя. А саме це є метою сучасної педагогічної освіти» [196, с. 3].  
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Зазначимо, що питання професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії представлені в педагогічній науці фрагментарно.  

Так, серед проаналізованих у процесі дослідження наукових праць можна 

назвати лише декілька, які мають відношення до предмета нашого дослідження, 

– наукові праці О. Волик (післядипломна освіта підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів) [30], Н. Гавриш (проблема 

взаємозв’язку словесної творчості з різними видами художньої діяльності) [38], 

В. Жлудько (формування готовності майбутніх учителів до навчання 

ігродизайну молодших школярів) [71], Т. Носаченко (зміст і технологія 

підготовки майбутніх учителів до організації художньо-технічної творчості 

учнів у початковій школі) [155], Т. Руденької (підготовка майбутніх фахівців 

мистецького напряму засобами арт-педагогіки) [192], О. Сороки (підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних 

технологій) [212], Т. Шевчук (формування емоційно-почуттєвої сфери 

молодших школярів у художньо-ігровій діяльності) [242] та ін.  

Звертаючись до освітнього процесу в школі, стверджуємо, що розвиток 

творчого потенціалу молодших школярів пов’язаний з упровадженням в 

освітній процес молодших школярів арт-терапії [86; 93].  

На підставі аналізу праць О. Волик, О. Жукової, Л. Колбіної, Н. Колесник, 

Н. Олефіренко, О. Олійник, Н. Павленко, О. Сороки, Л. Хомич визначено суть 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії як складову професійно-педагогічної 

підготовки, яка передбачає формування мотивів та потреб, опановування 

знаннями, уміннями та навичками, розвиток професійних і особистісних 

якостей, творчого мислення. 

Цілісне уявлення щодо суті даного поняття, на нашу думку, неможливо 

без аналізу дефініцій понять «готовність», «готовність до професійної 

діяльності». У контексті логічного висвітлення проблеми дослідження 
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узагальнення потребують поняття «молодші школярі», «розвиток творчого 

потенціалу молодших школярів», «готовність вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів».  

У словниках [26; 47; 105; 165; 208 та ін.] поняття «професійна 

підготовка» і «готовність» мають різне значення. Готовність розрізняють 

відповідно до галузі знань. Зокрема, педагогічна готовність – виявлення 

чинників, умов, засобів для цілеспрямованого формування готовності; 

психологічна готовність – встановлення характеру зв’язків між станом 

готовності та ефективністю діяльності; соціальна – розвиток комплексу 

психологічних властивостей особистості, яка взаємодіє в соціумі для 

ефективного встановлення і розвитку соціальних відношень.  

Так, у психологічних словниках поняття «готовність» визначено як: 

«такий стан людини, при якому вона готова мати користь з деякого досвіду. 

Залежно від типу досвіду цей стан може розумітися як відносно просте і 

біологічно детерміноване (наприклад, сексуальна готовність) або як складне у 

когнітивному плані і в плані розвитку (наприклад, готовність до читання)» [17, 

с. 200]; «момент індивідуального життя організму, коли осягнутий рівень 

зрілості дозволяє йому мати користь з конкретного досвіду научіння» [181, 

с. 38].  

У психологічній науці готовність трактується як активний стан 

особистості, спрямованість на певний стиль поведінки, мобілізацію сил на 

виконання завдання. В. Моляко наголошує на багаторівневості готовності до 

праці, що включає цілу систему якостей і властивостей, визначає рівні 

готовності до праці (професійний, допрофесійний, непрофесійний), особливості 

готовності до виконання творчої дії [142]. На думку К. Платонова, готовність 

«має різні значення (широкі, конкретніші)» [172, с. 28].  

Зауважимо, що готовність нерідко розглядається як складне утворення, як 

сукупність професійних компетенцій, професійно значущих якостей, якими має 

опанувати особистість з метою успішної адаптації до діяльності [32]. Тому 
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необхідно розуміти важливість готовності до удосконалення професійної 

діяльності у структурі післядипломної підготовки дорослого. У психолого-

педагогічних джерелах професійну підготовку тлумачать як процес навчання 

елементам професійної діяльності, а готовність як результат підготовки. Так, у 

сучасному педагогічному словнику надано таке визначення професійної 

готовності: «це високий рівень розвитку мотиваційних, пізнавальних, 

емоційних та вольових процесів особистості, колективу, який забезпечує успіх 

майбутньої діяльності; це адекватна установка на майбутню діяльність» [47, с. 

64].  

Вивчення готовності до професійної діяльності у працях психологів 

(Л. Карамушки [89], О. Киричука [91], В. Семиченко [200]) зумовило певну 

розбіжність у тлумаченні сутності цього феномену. Вони розуміють готовність 

до професійної діяльності як базову структуру особистості, що визначає її 

спрямованість до певної професійної діяльності. З огляду на це вважаємо за 

доцільне розглянути, готовність до професійної діяльності, як стан людини, що 

забезпечує її професійну спрямованість у подальшій діяльності.  

Л. Даниленко розглядає готовність до професійної діяльності як 

інтеграційну характеристику мотивації до певного виду діяльності, 

особистісних якостей і творчих здібностей особистості та виокремлює в ній 

мотиваційно-діяльнісний, когнітивний і особистісний компоненти [53, с. 83]. О. 

Пєхота тлумачить її як складне-структуроване утворення, що забезпечує 

необхідні внутрішні умови для успішного формування професійної грамотності 

особистості, її сталого професійного зростання [168, с. 19]. Вчена зазначає, що 

готовність складається з низки компонентів: ціле-мотиваційного (стійка 

професійна спрямованість; інтерес до професії; орієнтація на досягнення 

високих результатів у професійній діяльності; цінність самореалізації; здатність 

проявити творчу індивідуальність у професійній діяльності); змістового 

(система професійних компетенцій); операційного (система вмінь і навичок з 

професійної діяльності в сучасних умовах); інтеграційного (уміння відібрати 
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або створити індивідуально прийняту технологію професійної діяльності і на її 

основі визначити шляхи подальшого професійного розвитку).  

Слушним є твердження О. Пєхоти про те, що готовність до професійної 

діяльності є інтегрованим особистісним утворенням, яке забезпечує необхідні 

внутрішні умови для успішного здійснення особистістю професійної 

діяльності.  

У дослідженні з’ясовано, що результатом підготовки майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії є 

відповідна готовність, яку в дисертації на основі аналізу наукових джерел 

(М. Бубнова, В. Гриньова, М. Д’яченко, О. Жерновникова, О. Кучерявий, 

В. Моляко, Л. Хомич та ін.) визначено як стійку інтегративну особистісно-

професійну здатність майбутнього вчителя, що характеризується наявністю 

мотивації та потреб до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, 

здобутими компетенціями, передбачає його творчий саморозвиток, 

самореалізацію та рефлексію. 

Однак, аналіз був би неповним без огляду методологічних принципів і 

підходів підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. 

Методологічне підґрунтя дослідження становлять положення теорії і 

методики підготовки вчителя (О. Дубасенюк [180], К. Корсак [114], 

О. Лавріненко [124]) та ін.; прогресивні досягнення вітчизняного досвіду 

підготовки вчителів початкової школи (В. Бондар [18], О. Кучерявий [122], О. 

Савченко [197], Л. Хомич [236]).  

У процесі визначення принципів, що зумовлюють підготовку вчителів 

початкової школи, нами, по-перше, враховано особливості сучасної вітчизняної 

педагогічної освіти. По-друге, наше дослідження базувалося на 

міждисциплінарному вивченні проблеми підготовки вчителів початкової 

школи. Так, зміст такої підготовки враховує уявлення про інтегрованість наук 

щодо пізнання особистості – визначення поняття особистості та її розвитку; ідеї 
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про доцільність вивчення особистості в контексті життєдіяльності; знання про 

чинники, що впливають на професійний і особистісний розвиток майбутнього 

вчителя; знання про професіоналізм педагога як інтегративну характеристику 

фахівця. Відзначимо, що професійна діяльність вчителя початкової школи 

представляє діалектичну єдність його професійного й особистісного 

самовдосконалення, є базовим поняттям нашого дослідження. У контексті 

дослідження означеної проблеми необхідно окреслити не лише наукові, а й 

загальнопедагогічні принципи. Проаналізуємо кожну групу принципів.  

До наукових принципів нами віднесено принцип узгодженості, який 

дозволяє розглянути підготовку вчителів початкової школи у контексті 

цілісного системного уявлення про об’єкт і предмет дослідження; передбачає 

об’єднання окремих професійних компетенцій в єдину цілісність – професійну 

компетентність. Узгодженість дозволяє систематизувати наявний професійний 

досвід вчителя початкової школи. Принцип цілісності стосовно підготовки цієї 

категорії майбутніх вчителів у освіті реалізуємо при дотриманні таких 

послідовних дій, як: визначення основних дефініцій, складових зазначеної 

підготовки, подальше їх вивчення та аналіз.  

Сучасна вітчизняна педагогічна освіта, як зазначає А. Кузьмінський, 

характеризується реалізацією принципу системності.  

Нині поняття «системність» вживається настільки часто, що, за словами 

В. Андрущенка, «нерідко розглядається як основний критерій науковості» [4]. 

Між тим, принцип системності щодо підготовки вчителів початкової школи ми 

розуміємо як вивчення специфіки початкової освіти, її складових та її 

результативності як складно організованого об’єкта.  

Здійснений теоретичний аналіз проблеми дослідження дозволяє 

стверджувати, що підготовка вчителів початкової школи має ґрунтуватися на 

загальнодидактичних принципах. 

До загальнодидактичних принципів, на нашу думку, необхідно віднести 

такі: науковість, наступність, зв’язок теорії з практикою. Важливим є принцип 
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самоосвіти вчителя початкової школи. Самоосвітня діяльність забезпечує 

неперервність і ефективність професійного зростання, вона сприяє виникненню 

стійкої потреби щодо управління педагогом розвитком власної професійної 

компетентності. Ці принципи забезпечують засвоєння майбутніми вчителями 

початкової школи теоретичних знань на основі практичних умінь та навичок.  

Схарактеризуємо методологічні підходи, які становлять підґрунтя 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії.  

Системний підхід – це важливий методологічний засіб наукового 

пізнання. Він дає змогу здійснити поділ складних явищ дійсності на частини 

або елементи, визначити способи організації окремих частин (елементів) 

системи в єдине ціле, взаємопідпорядкувати елементи системи і взаємодію їх. 

Український педагогічний словник пропонує таке визначення: «Системний 

підхід – це напрям у спеціальній методології науки, завданням якого є розробка 

методів дослідження й конструювання складних за організацією об’єктів як 

систем. Системний підхід в педагогіці спрямований на розкриття цілісності 

педагогічних об’єктів, виявлення в них різноманітних типів зв’язків та зведення 

їх у єдину теоретичну картину. Наприклад, як систему можна розглядати будь-

яку пізнавальну діяльність, а її складовими будуть сам суб’єкт пізнання 

(особистість), процес пізнання, продукт пізнання, мета, умови, в яких вона 

перебуває. У свою чергу складові системи – підсистеми – можна розглядати як 

самостійні системи» [47, с. 305].  

Значний внесок у розробку засад та сутнісних характеристик системного 

підходу внесли В. Андрєєв, В. Євдокимов, Т. Ільїна, А. Киверялг, А. Ковальов, 

І. Прокопенко та інші [3; 82; 106; 149; 177].  

Зазначимо, що системний підхід передбачає також цілісність у 

практичній педагогічній діяльності, що спрямована на комплексну реалізацію 

системи професійних компетенцій і досвіду науково-творчої діяльності в 

освітньому процесі. Організація особистісно орієнтованої підготовки майбутніх 
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учителів початкової школи на засадах особистісно-діяльнісного і системного 

підходів разом з традиційними – когнітивним, аксіологічним та 

культурологічним сприяє теоретичному обґрунтуванню і реалізації 

функціональної технології підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Саме системний підхід 

забезпечує методологічну базу для проектування методики цієї підготовки.  

Загальновідомо, що основним чинником розвитку системи освіти нині 

виступає особистість учителя. Високої якості освітніх послуг можна досягти 

лише за наявності висококласних педагогів, які постійно вдосконалюють свою 

майстерність, мобільно реагують на зміни, що відбуваються в освітньому 

просторі. Науковi пеpедумови особистісного пiдходу поступово визначались у 

різноманітних дослiдженнях особистостi у piзних її аспектах, що були 

пpоведенi такими науковцями [10; 47; 168; 204; 249] особистісний підхід 

розуміють як синтез напрямів педагогічної діяльності навколо її головної мети, 

тобто, особистості, як пояснювальний принцип, що розкриває механізм 

особистісних новоутворень. З огляду на особистісний підхід у вивченні 

проблеми підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії розглянемо способи відтворення 

особливої соціально-педагогічної сфери суспільства. Вимоги до педагогічного 

співтовариства замикаються на особистості педагога, від якого потрібен 

високий рівень професіоналізму. Адже конкретного учня виховує конкретний 

учитель, якість знань кожного учня буде залежати від якості професійної 

підготовленості та майстерності кожного вчителя. Учитель залишається 

основним суб’ктом, покликаним вирішувати задачі розвитку освіти.  

Разом із тим, аналіз досвіду реформування системи педагогічної 

підготовки і нові завдання, що постають перед нею, дають підстави для 

внесення істотних коректив у стратегію та тактику її розвитку, тому що вона 

залишається недостатньо конкурентоздатною, не забезпечує мобільність 

програм підготовки, різнорівневість запитів і можливостей учителів [221].  
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Сучасні провідні вчені-педагоги Г. Балл, І. Бех, І. Гавриш, С. Гончаренко, 

В. Євдокимов, О. Пєхота, І. Прокопенко, О. Савченко, І. Якиманська та інші 

доводять, що в процесі особистісно орієнтованої педагогічної освіти 

відбувається розвиток особистісно-смислової сфери, ставлення майбутніх 

учителів початкової школи до професійних компетенцій, що набуваються, їх 

важливості та значущості для гармонійного розвитку [6; 10; 37; 46; 177; 168; 

197; 249 та ін.]. Особистісно орієнтований освітній процес супроводжується 

інтелектуальними, моральними і естетичними переживаннями, знаходженням 

можливих вирішень навчальних ситуацій, справжньою співтворчістю і 

співпрацею. Рушійна сила такого процесу набуває інтенсивнішого характеру, 

оскільки стає реальною участь майбутніх учителів початкової школи у відборі, 

аналізі і конструюванні особистісно значущого змісту професійної освіти. 

Зважаючи на особливості предмета нашого дослідження, ми будемо 

дотримуватись позиції О. Савченко, яка визначає сутність особистісно 

орієнтованого підходу як зосередження на потребах учнів; створення в 

освітньому закладі розвивального середовища; створення умов для досягнення 

кожним учнем реально можливого для нього на даний період рівня творчого 

розвитку та вихованості, але не нижчого, ніж передбачено державними 

освітніми стандартами; створення умов для співпраці й співтворчості між 

учнями та учителем; створення умов для фізичного й емоційного добробуту 

школярів; пристосування методики навчання до навчальних можливостей 

учнів; розвитку творчого потенціалу молодшого школяра засобами арт-терапії 

[197].  

Особистісно орієнтований підхід у нашому дослідженні означає 

орієнтацію освітньої, науково-пошукової і практичної творчої діяльності на 

здібності, інтереси, пізнавальні можливості майбутніх учителів початкової 

школи. Саме особистісно орієнтований підхід має системоутворювальний 

характер у змісті професійної освіти і відрізняє його від традиційного, в якому 

переважає когнітивний компонент, який пов’язаний з опануванням знань, їх 
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обробки і трансформації. Психічні стани розглядаються як стани конкретного 

студента, які залежні від його індивідуального і суспільного буття.  

У процесі дослідження констатовано, що характерологічні риси 

особистісно орієнтованого підходу у підготовці майбутнього вчителя до 

розвитку творчого потенціалу молодшого школяра засобами арт-терапії такі: у 

центрі процесу знаходиться особистість майбутнього вчителя початкової школи 

з його неповторними індивідуальними властивостями; організація процесу 

навчання на основі суб’єкт-суб’єктних відносин, педагогічної співпраці при 

вирішенні освітніх завдань; надання кожному суб’єктові освітнього процесу 

можливості індивідуального освоєння і перетворення навколишньої дійсності, 

використовуючи особистісний досвід, особистісно значущі цінності, систему 

позитивних мотивів діяльності; посилення ролі викладача в активізації 

пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкової школи, всебічного їх 

розвитку. 

Відомо, що сучасний педагогічний ЗВО орієнтований на вирішення 

важливих завдань підготовки вчителя нового типу – діяльного, ініціативного, 

творчого організатора педагогічного процесу. Одним із завдань є становлення 

особистісної та професійної діяльнісної позиції педагога як «інструмента» 

реалізації індивідуальних творчих сил в «людинотворчій» діяльності [204]. 

Формування професійних компетенцій майбутнього вчителя набуває не лише 

професійного, але й соціального, культурологічного та індивідуально 

людського значення у процесі навчальної діяльності.  

Діяльнісний підхід вимагає культивування дієвої позиції особистості з 

метою власного становлення позитивної мотиваційної сфери, морального і 

духовного самовдосконалення. Діяльнісний підхід ґрунтується на дослідженнях 

Л. Виготського, П. Гальперіна, О. Леонтьєва, С. Рубінштейн [35; 39; 126; 191], 

його основні положення та практична реалізація розкриті в працях В. Давидова, 

Д. Ельконіна, І. Ільясова, Л. Петерсон, Н. Тализіної, Л. Фрідман та ін. [52; 83; 

166; 218; 234; 247].  
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Досліджуючи проблему підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, на нашу думку, необхідно 

звернути увагу на використання діяльнісного підходу у її змісті. Так, 

О. Леонтьєв [126], Л. Виготський [36] діяльність розуміли як активність 

особистості щодо досягнення певної мети. Діяльнісний підхід, як зазначає С. 

Рубінштейн [191], передбачає наявність у вчителя спрямованості до 

застосування професійних компетенцій у практичній роботі. Цей підхід 

характеризує виявлення зв’язку між теоретичною і практичною професійною 

підготовкою. Слушною є думка Н. Морзе про те, що цей підхід спрямовує 

вчителів на використання певних форм організації освітньої діяльності учнів 

[144].  

Діяльнісний підхід у процесі підготовки майбутніх учителів зумовлює 

сформованість у них готовності до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії. Вважаємо, що  вищезазначене сприяє розвитку у 

них пізнавальної активності, професійного мислення, удосконаленню 

складових педагогічної майстерності, а також творчого потенціалу.  

Сучасні дослідники сходяться на такому положенні: основною причиною 

багатьох глобальних проблем, що стоять перед сучасною цивілізацією, є 

дисгармонія матеріального та духовного, особистісного і соціального творення й 

споживання, Розуму і Духу, у зв’язку з чим гармонізація сутності людини набуває 

нині вирішального, життєвого значення. Вважаємо, що така гармонізація можлива 

на основі культури, яка «оптимізує людський фактор в історії і бутті, розкриваючи 

цінності Істини, Добра і Краси» (С. Кримський), є виявом людяності, способом 

побудови людського життя через утілення досвіду сотень минулих поколінь у 

цінності сьогодення (А. Рижанова). Підкреслимо, що лише чітке розуміння кожною 

особистістю глибинних законів і закономірностей ефективної життєдіяльності 

мотивує її до свідомого вибору стратегії поведінки, яка б сприяла сталості, 

гармонійності розвитку людини і суспільства на противагу розбалансованості й 

дисгармонійності.  
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У зв’язку з цим, культурологічний підхід як основа підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії визначає її спрямованість на створення переконань, які б сприяли 

гармонізації інтелектуального, ціннісного й вольового їхнього розвитку, 

усвідомленню кожною особистістю власної цінності, місії як творця власного та 

суспільного життя, «духовному народженню» особистості й суспільства 

(Г. Сковорода), що дозволяє гармонізувати надзвичайні технічні можливості 

людства, прогрес людського розуму [203]. Дослідники наголошують, що 

важливою є саме гармонізація матеріального і духовного, розуму і духу, а не 

відмова від одного на користь іншому [92; 133]. 

Культорологічний підхід важливий у процесі підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії, оскільки вони мають чітко усвідомлювати власну місію щодо виховання 

людини культури, яка усвідомила загальнолюдські цінності й керується ними в 

практичній діяльності, а також власну роль щодо їхнього розвитку. Причому, 

враховуючи, що опанування людиною культурою ускладнюється її 

надзвичайною широтою і неосяжністю (як комплекс історично виражених матеріа-

льних і духовних цінностей, моральних норм, зразків і способів діяльності культура є 

надто різноманіт-ною й невичерпною для освоєння в межах одного людського 

життя, необхідним є відбір її головного змісту, базового компоненту, що має 

бути засвоєним особистістю й уможливлює її здатність до життєвого 

самовизначення [81].  

Усвідомлення означених аспектів культури набуває надзвичайної 

значущості для розвитку творчого потенціалу молодших школярів, котрий є 

результатом цілеспрямованої діяльності зі створення і ствердження позитивних 

цінностей, можливий лише на основі діалогічної взаємодії, взаємодопомоги та 

солідарності й потребує творчого підходу до життєдіяльності, спроможності 

долати труднощі та виклики часу. 
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Отже, нині постає необхідність гармонізації культурного розвитку 

особистості молодшого школяра, причому не лише у співвідношенні між 

матеріальним і духовним, а гармонізації власне духовного компонента культури, 

до якого, серед інших елементів, належать знання та цінності. Усе це ще більше 

підсилює значення аксіологічного, ціннісного компонента культури, що сприяє її 

гармонізації й забезпечує цілісність, зумовлюючи перспективи розвитку суспільства 

в цілому, оскільки саме цінності орієнтують і координують поведінку й 

свідомість людей у їх суспільному й індивідуальному житті.  

Застосування культурологічного підходу як підґрунтя підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії дозволяє спроектувати компоненти змісту їхньої професійної підготовки в 

означеному напрямі, орієнтований на гармонізацію культури особистості та 

суспільства, має також доповнюватися гармонізацією індивідуальних та 

суспільних сенсів соціального суб’єкта, що актуалізує застосування 

особистісно орієнтованого підходу.  

Компетентнісно-креативний підхід орієнтує на таке визначення цілей 

технології, відбір її змісту і методично-процесуального забезпечення, що 

забезпечує набуття майбутніми учителями професійних компетенцій, стимулює 

майбутніх учителів початкової школи до творчого розвитку, набуття й 

підвищення рівня професійної майстерності для ефективного виконання 

професійних обов’язків згідно з соціальним замовлення щодо розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Крім того, 

важливим є набуття майбутніми фахівцями здатності сприяти розвитку 

життєвої компетентності й творчого підходу до життєдіяльності молодших 

школярів із метою їхньої ефективної життєдіяльності  та розвитку творчого 

потенціалу.  

Отже, у роботі виділено кілька наукових підходів щодо аналізу проблеми 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії, а саме: системний, особистісно орієнтований, 
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діяльнісний, культурологічний та компетентнісно-креативний підходи. 

Системний підхід передбачає цілісність у практичній педагогічній діяльності, 

що спрямована на комплексну реалізацію системи професійних компетенцій і 

досвіду науково-творчої діяльності в освітньому процесі. Особистісно 

орієнтований підхід розкриває способи відтворення особливої соціально-

педагогічної сфери суспільства. У контексті діяльнісного підходу визначено 

чинники, які детермінують розвиток мотивації учіння у майбутніх учителів 

початкової школи: посилення у них почуття компетентності; формування у 

студентської молоді здатності до самокерування своєю власною мотивацією; 

розвиток у них схильності до цілепокладання і до самодетермінації. 

Культорологічний підхід, розкриваючи роль особистості дозволяє проектувати 

зміст професійної підготовки майбутніх учителів, реалізація якого сприяє набуттю 

ними дієвої здатності розробляти дієві засоби арт-терапії з метою розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. Компетентнісно-креативний підхід є 

основою для проектування компетентнісно й творчо орієнтованого освітнього 

процесу, спрямованого на формування компетенцій майбутнього вчителя 

початкової школи, його здатності до професійної творчості для ефективного 

здійснення професійно-педагогічної діяльності. 

У вирішенні проблеми підготовки майбутнього учителя початкової 

школи важливого значення набуває питання структури підготовки, яка 

забезпечує готовність суб’єкта навчання до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії. 

Спираючись на роботи М. Дяченко, Л. Кандибовича [64], О. Мариновської, 

Н. Назарук [136] та інших науковців, у структурі підготовки вчителя до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії ми 

виокремлюємо мотиваційний компонент як базовий для всіх інших 

компонентів. Мотиваційний компонент поєднує мотиви, інтерес і потреби 

вчителя у розробці саме авторських ресурсів, що призначені для підтримки й 

розвитку кожного учня, реалізації його здібностей і можливостей; ціннісні 
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орієнтації вчителя – розуміння ним виключної ролі арт-терапевтичних 

технологій для реалізації сучасних парадигм навчання молодших школярів у 

процесі розвитку їх творчого потенціалу, «індивідуалізації і диференціації 

навчального процесу, його гнучкої адаптації до індивідуальних особливостей 

школярів» [244, с. 7]; особистісні якості вчителя, зокрема, вольові якості, 

необхідні для подолання труднощів у процесі розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії; прагнення до творчого пошуку – 

бажання удосконалювати рівень власної професійно-педагогічної підготовки, 

опановувати нові арт-терапевтичні технології, які сприяють розвитку творчого 

потенціалу молодшого школяра, поширювати отриманий досвід, отримувати 

професійну допомогу.  

У структурі підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії виокремлюємо 

когнітивний компонент, ґрунтуючись на дослідженнях Т. Киселевої, 

Л. Лебедевої, Л. Осадчук, О. Сороки та інших [92, 125, 161, 211 та ін.]. Зміст 

когнітивного компонента утворюють спеціальні знання, якими має володіти 

вчитель для успішного розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії. Діяльність щодо розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії потребує таких специфічних знань вчителя: 

 психолого-педагогічних – суті й видів арт-терапевтичних технологій, їх 

функціонального призначення у процесі розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів; місця арт-терапевтичних технологій у процесі розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів; функціональних можливостей арт-

терапевтичних технології у процесі розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів, психолого-педагогічних вимог до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії;  

 методичних – методики використання арт-терапевтичних технологій у 

процесі розвитку творчого потенціалу молодших школярів; способів реалізації 

арт-терапевтичних технологій у процесі розвитку творчого потенціалу 
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молодших школярів; 

 технологічних – функціональних можливостей та способів 

упровадження арт-терапевтичних технологій у процес розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів; особливостей. 

Операційний компонент підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії визначаємо, 

спираючись на роботи Т. Киселевої, Л. Лебедевої, Л. Осадчук, О. Сороки та 

інших [92, 125, 161, 211 та ін.]. Даний компонент містить такий комплекс умінь, 

необхідних для розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами 

арт-терапії. Для успішної розробки зазначених технологій вчитель має володіти 

психолого-педагогічними специфічними уміннями: 

 проектувальними – проектувати дидактичні ситуації на уроці з 

використанням арт-терапевтичних технологій у процесі розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів;  

 організаційними – організувати роботу молодших школярів 

застосовуючи арт-терапевтичні технології; вибирати доцільні форми розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 

Розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

потребує також специфічних методичних умінь учителя: умінь визначати 

цільове й функціональне призначення арт-терапевтичних технологій 

розробляти ефективні прийоми і способи реалізації передбачених функцій; 

визначати найкращу форму подання навчального матеріалу, структурувати 

його й унаочнювати; розробляти структуру арт-терапевтичної технології та її 

наповнення; підбирати і створювати навчальні матеріали; передбачати 

варіанти розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії; визначати критерії оцінювання ефективності розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії;  

Діяльність вчителя, спрямована на упровадження арт-терапевтичних 

технологій, які спрямовані на розвиток творчого потенціалу молодших 
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школярів, ґрунтується на таких технологічних уміннях, що пов’язані з пошуком, 

обробкою та створенням навчальних матеріалів за допомогою арт-

терапевтичних технологій. Ураховуючи це, розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії потребує технологічних умінь. 

Ґрунтуючись на роботах І. Дичківської [59], О. Жерновникової [69] та на 

ідеях діяльнісного підходу (С. Рубінштейна, О. Леонтьєва) у структурі 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії особливе значення надаємо рефлексійному 

компоненту, який характеризує здатність вчителя до оцінювання результатів 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії та 

оцінювання педагогом власної професійної підготовленості для здійснення 

такої діяльності. Рефлексійний компонент визначає спрямованість вчителя на 

здійснення критичного аналізу педагогічної ефективності упроваджених 

технологій, перевірки дотримання комплексу психолого-педагогічних вимог та 

вимог здоров’язбереження, що висуваються до арт-терапевтичних технологій; 

оцінювання дидактичного потенціалу арт-терапевтичних технологій у 

навчальному процесі молодших школярів, вдалості вибору зазначених 

технологій з урахуванням особливостей розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів, застосованих інструментальних засобів. 

У процесі рефлексії майбутній вчитель краще розуміє підходи та ідеї щодо 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, 

виявляє проблемні моменти, труднощі та причини їх появи; визначає успішні 

технологічні рішення; будує плани на майбутнє. Цей компонент є таким, що 

мотивує вчителя до удосконалення адаптованих для розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів арт-терапевтичних технологій та пошуку нових 

шляхів реалізації власних педагогічних ідей, опанування новими технологіями, 

підвищення професійної підготовки. 

Рефлексійний компонент надає завершеності у структурі підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії і, водночас, мотивує його до нових творчих пошуків. 
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Оскільки у дослідженні з’ясовано, що результатом підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії є відповідна готовність – постає питання аналізу суті готовності 

майбутніх учителів початкової школи до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії, що передбачає виокремлення та 

конкретизацію її компонентів, критеріїв, показників та рівнів.  

 

 

2.2. Компоненти, критерії та рівні готовності майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

 

Теоретичні і практичні аспекти дослідження готовності вчителів до 

різних видів педагогічної діяльності є об’єктом вивчення філософів, психологів, 

педагогів. У підрозділі 2.1. нами здійснено узагальнення і визначення суті 

поняття «готовність майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії» у науковій літературі. Доведено, що 

готовність є стійкою інтегративною особистісно-професійною здатністю 

майбутнього вчителя, що характеризується наявністю мотивації та потреб до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів, здобутими компетенціями, 

передбачає його творчий саморозвиток, самореалізацію та рефлексію. 

У сучасних дослідженнях з підготовки майбутніх учителів початкової 

школи [94; 162; 163; 192; 212; 220; 236; 252; 253; 254; 263; 265; 266; 269; 271; 

273; 275; 276; 283 та ін.] до структури готовності майбутніх учителів початкової 

школи з організації освітньої взаємодії з молодшими школярами відносять такі 

складові, як: мотиваційцно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-рефлексійний 

[129]; мотиваційний, когнітивний і процесуальний компоненти (їх єдність 

забезпечує результативність виховання, навчання і розвитку дитини) [244]; 

мотиваційно-цільовий компонент (мотиваційна і цільова сфера), когнітивний 

компонент (знання сутності професійної діяльності), операційний компонент 
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(уміння і навички) [71]; когнітивний (характеризує якість змістовної 

підготовки), операційний визначає якість операційно-технологічної 

підготовки), особистісно-рефлексійний (характеризує якість особистісно-

рефлексійної підготовки) [224]. Зауважимо, що в структурі зазначеної 

готовності вченими виокремлено загальні і специфічні компоненти, що 

відображають особливості певного, виду професійної діяльності майбутнього 

вчителя початкової школи.  

Отже, що мотиваційний (ставлення до діяльності, мотиви, прагнення), 

змістовий (знання про предмет і способи діяльності, компетентності), 

операційний (навички та вміння продуктивної діяльності, компетенції), 

рефлексійний (аналіз результативності складових готовності) компоненти в 

різних інтерпретаціях наявні у проаналізованих педагогічних працях.  

Обґрунтуємо структуру готовності майбутнього вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. У структурі 

зазначеної готовності розрізняємо такі види готовності, як психологічну 

готовність майбутнього вчителя до виконання різних видів освітньої діяльності 

з молодшими школярами та особистісну. До складових психологічної 

готовності майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії, на нашу думку, належать психофізіологічна та 

особистісна готовність.  

Так, психофізіологічна готовність враховує: необхідні показники здоров’я 

щодо виконання певної професійної діяльності; вміння регулювати свій 

фізичний і психічний стан; психологічну стійкість, зокрема стресостійкість і 

толерантність; швидкість фізіологічних реакцій; витривалість, готовність 

переносити фізичні та психічні навантаження. Специфікою психологічної 

готовності майбутніх учителів початкової школи визначено сформованість у 

цієї категорії педагогів соціально-психологічної адаптації до умов 

невизначеності щодо змін у нормативних документах з оцінювання навчальних 

досягнень учнів.  
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Особистісна готовність майбутнього вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, на нашу думку, 

характеризується відкритістю, мотиваційною спрямованістю, наполегливістю, 

стійкою вмотивованістю вчителя до зростання рівня професійної 

компетентності; комунікативною компетентністю; вмінням вибудовувати 

сприятливі міжособистісні та особистісно-групові відносини, вмінням 

попереджати або уникати конфліктних ситуацій в освітній діяльності, 

вирішувати їх або виходити з них, умінням працювати з дітьми молодшого 

шкільного віку; спроможністю взяти на себе відповідальності за власні дії та дії 

і вчинки учнів; здатністю до прийняття рішень, зокрема в умовах 

невизначеності; здатністю відмовитися від власних стереотипів, якщо вони 

застаріли або неефективні, раціонально регулювати свою діяльність і 

поведінку; готовністю довіряти власній інтуїції в ситуації невизначеності.  

При визначенні основних структурних компонентів готовності 

майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії ми виходили з положення С. Вершловського про 

відтворення у підготовці структури будь-якої людської діяльності, яка включає 

три ланки: мотиваційно-орієнтовну; центральну-операційну (виконавчу, 

робочу, процесуальну); контрольно-оцінну (результативну). Відповідно у 

підготовці майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії необхідно визначати такі ланки: мотиваційну, 

процесуальну, результативну.  

У зв’язку з цим готовність майбутнього вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії ґрунтується на трьох 

складових: мотиваційній, процесуальній і результативній. Відсутність першої 

перетворює зазначену готовність у хаотичне скупчення окремих дій без 

виразної та усвідомлюваної мети. Відсутність другої складової також 

перетворює готовність у випадкову сукупність професійних дій учителя. При 

цьому втрачається мета підготовки, уявлення про її результативність. Третя 
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складова відіграє вирішальну роль щодо професійної підготовленості та 

готовність до професійного саморозвитку.  

Отже, готовність майбутнього учителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії зумовлена мотиваційно-ціннісною, 

діяльнісно-творчою і професійно-оцінною характеристиками педагога. 

Специфікою цієї готовності є вмотивованість майбутнього вчителя до 

опанування арт-терапевтичними технологіями, сучасними професійними 

компетенціями, ціннісні орієнтації педагога; інформованість про себе як 

особистість, що має особистісні властивості і певну соціальну позицію щодо 

професійної діяльності, необхідні творчі здібності, рівень сформованості 

складових професійної компетентності [251; 258; 261; 262; 264; 268; 282; 284]. 

Отже, до загальноприйнятих (базових) компонентів готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії необхідно віднести мотиваційно-ціннісний, 

змістовий, процесуальний та особистісно-рефлексійний компоненти.  

Проаналізуємо критерії і показники у структурі готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії. Здійснений теоретичний аналіз різних джерел 

визначити положення щодо науковців до розуміння понять «критерій», 

«показник» у контексті мети і завдань дослідження.  

У педагогічних словниках поняття «критерій» визначається як засіб 

міркування, ознака, на основі якої проводиться визначення або класифікація 

чого-небудь, мірило оцінки [179, с. 154]; як ознака, на основі якої відбувається 

оцінювання, визначення або класифікація [67, с. 654].  

У контексті нашого дослідження розуміємо поняття «критерій» як 

найзагальнішу сутнісну ознаку складової готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії, на основі якої здійснюють оцінювання, порівняння рівнів 
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зазначеної готовності, при цьому ступінь вияву і визначеність критерію 

виражається у відповідних показниках.  

Встановлено, що показник належить до якісної або кількісної 

характеристики сформованості готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії та засвідчує рівень сформованості відповідного критерію [133].  

Узагальнено компоненти, критерії і показники готовності вчителя до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів надані у табл. 2.1.  

Таблиця 2.1  

Компоненти, критерії і показники готовності майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

 

Компоненти  Критерії  Показники 

Мотиваційно-ціннісний  Мотиваційний • інтерес до арт-терапії; 

• позитивне ставлення 

до арт-терапії;  

• наявність мотивації до 

розвитку творчого 

потенціалу молодших 

школярів засобами арт-

терапії;  

• розуміння 

можливостей 

використання засобів 

арт-терапії для розвитку 

творчого потенціалу 

молодших школярів 

Змістовий  Когнітивний  системність, повнота і 

ґрунтовність знань 

Процесуальний  Діяльнісно-творчий  

 

• наявність комплексу 

професійно-

педагогічних і 

спеціальних умінь; 

• здатність 

використовувати засоби 

арт-терапії у роботі з 

молодшими школярами 

Особистісно-

рефлексійний  

Рефлексійно-

результативний 

• наявність творчого 

мислення;  

• здатність адекватно 
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оцінювати власну 

діяльність;  

• контроль, 

самоконтроль, оцінка та 

самооцінка процесу й 

результатів здійсненої 

діяльності з метою 

подальшої їх переоцінки 
  

 

Відповідно до кожного компонента розроблено критерії готовності 

майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, 

визначено їх показники та схарактеризовано рівні. Розглянемо зміст кожного 

компонента.  

Мотиваційно-ціннісний компонент у структурі зазначеної готовності 

вчителя має значну роль. Завдяки його сформованості вчителем 

усвідомлюється значущість розвитку творчого потенціалу учнів засобами арт-

терапії на заняттях у початковій школі. До комплексу мотивів, що зумовлюють 

зазначений компонент, належать потреби майбутнього вчителя у:  

1) самоствердженні своєї особистості, значущості, прагненні до реалізації 

своїх особистісних і професійних потреб; реалізації своїх професійних 

здібностей;  

2) професійні схильності, професійні цінності, що мають прояв у 

прагненні до професійної діяльності, досягненні високих професійних 

результатів у майбутній професійній діяльності, вказують на суб’єктивну 

значущість педагогічної діяльності;  

3) професійна відповідальність за формування особистості учня. 

Відповідно до мети нашого дослідження вона характеризує прагнення брати на 

себе обов’язки і відповідати за результат роботи з розвитку творчих здібностей 

дитини;  

4) задоволення від процесу і результату професійної діяльності у процесі 

проходження педагогічної практики, взаємодії з молодшими школярами.  
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Таким чином, визначимо, що мотиваційно-ціннісний компонент є 

важливою складовою готовності майбутнього вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Майбутньому педагогу 

слід визначити для себе зовнішні та внутрішні мотиви, які б спрямовували та 

підтримували його прагнення до удосконалення цієї готовності.  

Мотиваційно-ціннісному компоненту готовності майбутнього вчителя до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

відповідає мотиваційний критерій.  

Вивчення стану наукової розробки проблеми дозволяє констатувати, що 

мотивація є одним із найважливіших чинників, що забезпечує успіх у 

діяльності, від неї залежить активність особистості, вона спрямовує на 

досягнення чітко окресленої мети [33; 47; 78]. І. Гавриш стверджує, що будь-

яка діяльність завжди полімотивована, оскільки зумовлюється складним 

переплетінням різноманітних мотивів [37, с. 136].  

Зазначимо, що арт-терапія відкриває простір для творчих пошуків 

педагога, адже прийняття і обробка образної інформації мають рівнозначну 

цінність і доповнюють одна одну. Кращого інструменту, ніж казка, малюнок, 

гра, розповідь, людство ще не вигадало. Арт-терапія допомагає формувати 

особистість, її світогляд, життєві стратегії та сценарії, навчаючи дитину бути 

творцем власного життя.  

Аналіз наукових праць, присвячених дослідженню професійної 

готовності майбутніх учителів та її структурних компонентів надав можливість 

дотримуватися наступного положення, що професійна готовність майбутніх 

учителів до використання арт-терапії в освітньому процесі як цілісне утворення 

включає мотиваційно-ціннісний компонент, який є першим, провідним і 

системоутворюючим – виражає особистісні та психологічні якості, наявність 

інтересу, потреби, прагнення досягти успіху в ефективній організації освітнього 

процесу із застосуванням арт-терапії, усвідомлення її переваг та недоліків, 

педагогічних можливостей, потреби до самоосвіти у цьому напрямі 
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педагогічної діяльності, прояв ініціативи, прагнення до творчої активності, 

здатності до самоаналізу та рефлексії.  

Для діагностики сформованості мотиваційно-ціннісного компонента 

професійної готовності майбутніх учителів до використання арт-терапії в 

освітньому процесі ми виокремили мотиваційний критерій. У педагогічному 

словнику критерій (від грец. kriterion – засіб для судження (міркування)) 

визначається як ознака, на основі якої здійснюється оцінка, визначення або 

класифікація чогось; міра судження, оцінки будь-якого явища [105, c. 149]. 

Г. Білецька зазначає, що «у педагогічній науці критерїї визначають 

характеристики, за якими оцінюють та порівнюють педагогічні явища, процеси 

тощо» [14, с. 20]. Н. Замерченко під критерієм розуміє якісну характеристику 

об’єкта моніторингового дослідження, еталонну ознаку, що є основою 

класифікації [77].  

Як зазначено у дослідженні С. Решетника, «система міжнародних 

стандартів ISO критерій визначає як міру відбиття цілісності властивостей 

об’єкта, що забезпечує його існування; методологічний інструментарій 

управління якістю освіти; ідеальний зразок, що відображає вищий, досконалий 

рівень досліджуваного явища; засіб вибору або виміру альтернатив. А показник 

– це конкретний вимірник критерію, що робить його доступним для 

спостереження, обліку й фіксування» [185, с. 218]. 

Отже, можна зробити висновок, що мотиваційний критерій 

сформованості професійної готовності майбутніх учителів до використання 

арт-терапії в освітньому процесі – це міра для оцінки ступеню усвідомлення 

студентами необхідності опанування арт-терапії та її використання в 

освітньому процесі.  

У наукових дослідженнях (Є. Воропаєва, Г. Ісаєва, Н. Замерченко, 

О. Ковальчук, О. Леонтьєв, Т. Пахомова, Г. Раджабалієв, В. Свистун та ін.) 

мотиваційний критерій розглядається як мотиви, інтереси, потреби які 
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визначають здатність та спрямованість людини до саморегуляції, 

самовизначення, самореалізації, рефлексії, самоствердження. 

Мотиваційний критерій оцінювання рівня готовності майбутніх учителів 

до використання арт-терапії в освітньому процесі характеризується прагненням 

до опанування я цією технологією, наявністю особистого інтересу до можливих 

способів їх застосування в освітньому процесі, усвідомленням важливості 

опанування вміннями застосовувати арт-терапію в освітньому процесі; 

наявністю чітко визначеної програми саморозвитку щодо її використання; 

здатністю проявляти творчість у створенні нових знань. 

Стан або рівень розвитку об’єкта, що вивчається відповідно до 

визначених критеріїв характеризується наявністю показників, які відбивають 

найбільш важливі стійкі властивості об’єкта, що забезпечують його існування 

(В. Багрій, Г. Бєлецька, О. Деревянко, С. Решетник, Ю. Романишин, 

В. Тернопільська та ін.). Як зазначає С. Решетник, показникам відводиться 

важлива роль у діагностуванні, а саме, завдяки ним, створюється можливість 

судити про розвиток явища, що вивчається [185, с. 218]. Показникам властива 

конкретність, що у свою чергу надає можливість розглядати їх більш частково 

стосовно до критерію, і діагностичність, що дозволяє йому бути доступним для 

спостереження й обліку.  

Ураховуючи, вище зазначене, у контексті нашого дослідження ми 

визначили показниками мотиваційного критерію: 

• інтерес до арт-терапії; 

• позитивне ставлення до арт-терапії;  

• наявність мотивації до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії;  

• розуміння можливостей використання засобів арт-терапії для розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. 

Для оцінки мотиваційного критерію необхідно вивчити інтереси 

майбутніх учителів початкової школи до виконання спеціально дібраних та 
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розроблених завдань, встановити як студенти здійснюють самоаналіз, чи 

спроможні до самопізнавальної та самоосвітньої діяльності, як регулюють та 

корегують свої дії під час виконаннях творчих завдань, як проявляються 

вольові зусилля в складних ситуаціях.  

Враховуючи ступінь прояву визначених показників мотиваційного 

критерію, виокремлюємо рівні сформованості мотиваційно-ціннісного 

компонента готовності майбутніх учителів початкових класів до використання 

арт-терапії в освітньому процесі: високий; середній  та низький.  

Високий рівень оцінювання за мотиваційним критерієм готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії характеризується проявом активності та наполегливості 

під час виконання запропонованих завдань, усвідомленням значущості 

педагогічного потенціалу арт-терапії, активним прагненням майбутніх учителів 

початкової школи опанувати знаннями з арт-терапії та інструментально-

технологічними вміннями необхідними для роботи із ними. Майбутній учитель 

має стійку мотивацію до постійного самовдосконалення та самоосвітньої 

діяльності, бажання створювати, реалізовувати та поширювати нові ідеї щодо 

застосування арт-терапії в освітньому процесі.  

Середній рівень оцінювання за мотиваційним критерієм готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії характеризується розумінням майбутніми учителями 

початкової школи важливості педагогічного потенціалу арт-терапії, виявленням 

інтересу до використання арт-терапії в освітньому процесі початкової школи, 

але побоюванням труднощів в організації навчальних занять із їх 

застосуваннями, фрагментарним прагненням до самовдосконалення, самоосвіти 

та бажанням створювати, реалізовувати та поширювати нові ідеї щодо 

застосування арт-терапії в освітньому процесі, виявленням певного інтересу 

набуття знань з арт-терапії та інструментально-технологічних умінь необхідних 

для роботи із арт-терапевтичними технологіями.  
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Низький рівень оцінювання за мотиваційним критерієм готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії характеризується розумінням студентами педагогічного 

потенціалу арт-терапії, не бажанням здобувати інформаційно-технологічні 

знання та інструментально-технологічні вміння необхідні для роботи із арт-

терапевтичними технологіями, відсутністю прагнення до самовдосконалення, 

самоосвітньої діяльності, бажання створювати, реалізовувати та поширювати 

нові ідеї щодо застосування арт-терапії в освітньому процесі, а також 

демонстрацією прихильності репродуктивного навчання. 

Отже, підсумовуючи викладене, зазначимо, що осмислення майбутніми 

учителями початкової школи власних мотивів, потреб, інтересів, цінностей, 

прагнень щодо здійснення професійної педагогічної діяльності в інноваційних 

умовах є мотивом до опанування арт-терапевтичною технологією та методикою 

її застосування в освітньому процесі початкової школи задля підвищення свого 

професійного рівня й розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Змістовий компонент готовності майбутнього вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії охоплює 

сукупність знань, необхідних майбутньому вчителю для ефективного розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. Змістовий компонент готовності 

оцінюється за когнітивним критерієм. Отже, когнітивному критерію готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії відповідає такий показник як 

системність, повнота і ґрунтовність знань. 

Процесуальний компонент готовності майбутнього вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії характеризує 

зміст діяльності майбутнього вчителя початкової школи; його знання про 

організацію навчально-творчої взаємодії з учнями на заняттях; уміння і навички 

планувати освітній процес, ураховуючи індивідуальні особливості і творчі 

здібності молодших школярів; упровадження в навчальний процес арт-
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терапевтичних технологій, обсяг творчого навчального матеріалу для кожного 

уроку відповідно до теми тощо.  

До складових цього компонента відносимо планування і реалізацію 

майбутнім учителем процесу розвитку учнів у початковій школі та творчий 

підхід до організації освітньої діяльності з молодшими школярами.  

Т. Довга визначає, що творчий характер педагогічної діяльності створює 

передумови для досягнення професійної успішності завдяки мобілізації 

внутрішніх резервів, до яких, належить творчий ресурс учителя [60]. Його 

основу становить особистісно-професійний імідж, який необхідно доповнити 

творчими якостями, творчою позицією, творчою діяльністю, що визначають 

професійну діяльність педагога. Вчитель, – зазначає дослідниця, – має 

систематично працювати над збагаченням свого творчого ресурсу та 

професійно-педагогічного потенціалу, що не лише забезпечить 

результативність педагогічної діяльності, а й збагатить професійний образ 

учителя позитивними професійними характеристиками [60].  

Аналіз професійної діяльності вчителя дозволяє до змісту процесуального 

компонента віднести вміння вчителя здійснювати загальне та поурочне 

планування творчих цілей у навчальному процесі початкової школи; 

застосовувати відповідно до нахилів і здібностей арт-терапевтичні технології; 

визначати творчу складову власного уроку (або уроку колег) у процесі його 

аналізу, самоаналізу, збагачувати творчим змістом навчальний матеріал, 

установлювати міжпредметні зв’язки для здійснення молодшими школярами 

творчих вправ; організовувати ефективну освітню діяльність, будувати 

сприятливу взаємодію з учнями, їх батьками.  

Процесуальний компонент також характеризує вміння, навички, 

практичний досвід вчителя з розвитку творчого потенціалу учнів засобами арт-

терапії. Складовими цього компонента є такі вміння й навички: застосовувати 

арт-терапевтичні технології, які сприяють формування творчої активності 

дитини, розвитку її особистої ініціативи, які впливають на емоційне 
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спілкування з учителем, з однокласниками; розвивати творчі потреби учня; 

конструювати творче середовище для молодших школярів та їхньої творчої 

взаємодії; створювати у колективі учнів «ситуації творчого успіху» тощо.  

Комплекс представлених організаційно-практичних умінь і навичок має 

відповідати критерію, що характеризує педагогічну діяльність учителя загалом. 

Відзначимо, що процесуальний компонент характеризується діяльнісно-

творчим критерієм. Наведена змістова характеристика процесуального 

компонента дає змогу обґрунтувати показники визначеного критерію.  

Таким чином, діяльнісно-творчому критерію готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії відповідають такі показники, як:  

• наявність комплексу професійно-педагогічних і спеціальних умінь; 

• здатність використовувати засоби арт-терапії у роботі з молодшими 

школярами 

Наступним компонентом готовності майбутнього вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії є особистісно-

рефлексійний компонент. Складові особистісно-рефлексійного компонента 

готовності майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії характеризують сформовані здатності вчителя 

вирішувати професійні проблеми, а також його професійну спрямованість і 

напрями професійного удосконалення і професійної самоосвіти. Ці здатності і 

професійна спрямованість педагога зумовлені такими вміннями і навичками, 

як: планувати і конструювати зміст навчально-пізнавальної і творчої діяльності 

учнів (тобто володіти вміннями відбору, систематизації навчальної інформації 

для занять у початковій школі); проектувати й визначати структуру, зміст і 

методи розвитку творчого потенціалу молодших школярів за допомогою арт-

терапії; обирати (для себе) стратегію й тактику науково-методичного супроводу 

на всіх рівнях майбутньої професійної діяльності; втілювати самоконтроль і 

самооцінку власного удосконалення професійної компетентності. До вивчення 
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комплексу наведених умінь і навичок майбутнього учителя пропонуємо 

застосувати рефлексійно-результативний критерій, який виражає загальні 

сутнісні ознаки результативного компонента.  

Рефлексійно-результативний критерій характеризується таким 

показниками, як:  

• наявність творчого мислення;  

• здатність адекватно оцінювати власну діяльність;  

• контроль, самоконтроль, оцінка та самооцінка процесу й результатів 

здійсненої діяльності з метою подальшої їх переоцінки.  

Отже, конкретизовано критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-

творчий, рефлексійно-результативний) та показники (інтерес до арт-терапії; 

позитивне ставлення до арт-терапії; наявність мотивації до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; розуміння можливостей 

використання засобів арт-терапії для розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів; системність, повнота і ґрунтовність знань; наявність комплексу 

професійно-педагогічних і спеціальних умінь; здатність використовувати 

засоби арт-терапії у роботі з молодшими школярами; наявність творчого 

мислення; здатність адекватно оцінювати власну діяльність; контроль, 

самоконтроль, оцінка та самооцінка процесу й результатів здійсненої діяльності 

з метою подальшої їх переоцінки) готовності майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 

 Виокремлено три рівні (високий, середній, низький) готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії.  

Відповідно до логіки наукового пошуку, наступним кроком є 

характеристика рівнів готовності майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. На підставі визначених 

критеріїв обґрунтуємо рівні готовності майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  
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Аналіз наукової літератури [94; 107; 121; 130; 160; 163; 167; 236] дає 

підстави стверджувати, що рівні є механізмом переведення якісних показників, 

що характеризують критерії педагогічних предметів, процесів, явищ, у 

кількісні. С. Соколова зазначає, що не існує єдиної класифікації рівнів, оскільки 

саме поняття «рівень» характеризується різним змістовим наповненням, 

підґрунтям якого є різні критерії, показники і відповідні їм змістові 

характеристики [209].  

У наукових працях учені застосовують такі рівні: низький, середній, 

високий. На нашу думку, визначена класифікація рівнів є доцільною, оскільки 

відображає зв’язок «вищих» і «нижчих» особливостей розвитку структур 

певних педагогічних процесів. У нашому дослідженні застосовуємо високий, 

середній та низький рівні, що характеризують готовність майбутнього вчителя 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 

Обґрунтуємо визначені рівні готовності.  

Високий рівень готовності майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії є характерним для 

вчителів, які: вмотивовані до удосконалення професійної діяльності, їхні 

ціннісні орієнтації соціально спрямовані; прагнуть до рефлексії професійного 

становлення; глибоко усвідомлюють необхідність формування і розвитку 

творчого потенціалу учнів на заняттях у початковій школі; спрямовані на 

застосування на заняттях у початковій школі різних видів арт-терапевтичних 

технологій; мають повні та глибокі знання психофізіологічних, вікових, 

індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів, 

закономірностей їх навчання, виховання та розвитку; мають високу 

професійно-педагогічну підготовленість (володіють психолого-педагогічною, 

методичною компетентностями); в них є високорозвинені здатності до 

професійного саморозвитку і постійного самовдосконалення.  

Характерними для цієї групи вчителів є стійкий вияв активності, 

творчості у професійній діяльності, у процесі підготовки до професійної 
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діяльності; прояв професійно значущих якостей особистості та адекватна 

готовність до творчого саморозвитку. Майбутні педагоги цього рівня здатні 

використовувати набуті теоретичні та методичні знання як у типових, так і у 

нестандартних професійних ситуаціях.  

Середній рівень готовності майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії умовно об’єднує 

майбутніх педагогів, які недостатньо вмотивовані до удосконалення 

професійної діяльності, їхні ціннісні орієнтації хаотичні, несистемні; не 

повністю усвідомлюють значущість формування і розвитку творчого 

потенціалу учнів на заняттях у початковій школі; характеризуються 

несформованістю професійних знань щодо психофізіологічних, вікових, 

індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів, 

закономірностей їх навчання, виховання та розвитку; мають достатню 

професійно-педагогічну підготовленість (володіють елементами психолого-

педагогічної, методичної компетентностей); в них є здатності до професійного 

саморозвитку і постійного самовдосконалення. Такі майбутні педагоги 

виявляють суб’єктивні труднощі у відтворенні практичних дій та операцій з 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії на 

заняттях у початковій школі (відтворюють їх у неповному обсязі); не завжди 

встановлюють та усвідомлюють необхідність підвищення власної професійної 

компетентності. Характерними для цієї групи майбутніх учителів є достатній 

прояв професійно значущих якостей особистості та адекватна готовність до 

творчого саморозвитку. Майбутні педагоги цього рівня здатні використовувати 

набуті у процесі професійної підготовки теоретичні та практичні знання у 

типових професійних ситуаціях під час проходження педагогічної практики, 

виявляють недостатню активність і ініціативність у процесі навчання, але 

відчувають потребу у вдосконалені професійної компетентності.  

Низький рівень готовності майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії властивий майбутнім 
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педагогам, які не вмотивовані до ефективної підготовки майбутньої 

професійної діяльності, в них відсутні соціально орієнтовані ціннісні 

установки, прагнення до професійного самовдосконалення; відсутня активність 

на курсах підвищення кваліфікації; не усвідомлюють значущості формування і 

розвитку творчого потенціалу учнів засобами арт-терапії на заняттях у 

початковій школі; мають поверхневі, часткові знання щодо психофізіологічних, 

вікових, індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів, 

закономірностей їх навчання, виховання та розвитку; мають низьку 

професійно-педагогічну підготовленість (слабо володіють психолого-

педагогічною, методичною компетентностями); у них відсутня здатність до 

професійного саморозвитку і постійного самовдосконалення.  

Майбутні вчителі з низьким рівнем готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії допускають багато 

помилок у педагогічній діяльності з молодшими школярами, не виправляють їх. 

Для них характерним є ситуативний прояв професійно значущих якостей 

особистості; нездатність до самоконтролю, неадекватність готовності до 

творчого саморозвитку. Практична діяльність майбутніх педагогів з низьким 

рівнем зазначеної готовності має суто репродуктивний характер.  

Здійснене узагальнення показників готовності майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії за 

мотиваційним, когнітивним, діяльнісно-творчим та рефлексійно-

результативним критеріями дало змогу визначити загальні характеристики 

рівнів зазначеної готовності майбутніх учителів початкової школи (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Характеристика рівнів готовості майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

Рівні  Характеристика  

Високий  Висока мотивація до майбутньої професійної діяльності, 

прагнення до професійного самовдосконалення; усвідомлення 

необхідності формування і розвитку творчого потенціалу учнів 

на заняттях у початковій школі засобами арт-терапії; повні та 

глибокі знання психофізіологічних, вікових, індивідуально-
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типологічних особливостей молодших школярів, 

закономірностей їх навчання, виховання та розвитку; висока 

професійно-педагогічна підготовленість; високорозвинені 

здатності до професійного саморозвитку і постійного 

самовдосконалення  

Середній  Достатня мотивація до майбутньої професійної діяльності, 

достатнє прагнення до професійного самовдосконалення; не 

повністю усвідомлюють значущість формування і розвитку 

творчого потенціалу учнів на заняттях у початковій школі 

засобами арт-терапії; характеризуються несформованістю 

професійних знань щодо психофізіологічних, вікових, 

індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів, 

закономірностей їх навчання, виховання та розвитку; мають 

достатню професійно-педагогічну підготовленість; є здатності 

до професійного саморозвитку і постійного самовдосконалення 

Низький  Низька мотивація до майбутньої професійної діяльності, 

відсутність прагнення до професійного самовдосконалення; не 

усвідомлюють значущості формування і розвитку творчого 

потенціалу учнів засобами арт-терапії на заняттях у початковій 

школі; мають поверхневі, безсистемні знання щодо 

психофізіологічних, вікових, індивідуально-типологічних 

особливостей молодших школярів, закономірностей їх навчання, 

виховання та розвитку; мають низьку професійно-педагогічну 

підготовленість; відсутність здатностей до професійного 

саморозвитку і постійного самовдосконалення 
 

Отже, структура готовності майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії складається з 

взаємопов’язаних між собою компонентів, критеріїв, показників, які утворюють 

динамічну цілісність і мають рівневі характеристики.  

  

 

2.3. Розробка технології підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

 

Дослідженню питань розробки педагогічних технологій присвячено праці 

В. Бикова [13], Б. Гершунського [41; 42], В. Краєвського [116] та ін. Науковці 

вважають, що шляхом створення технології професійної підготовки майбутніх 
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учителів можливо розробити технології організації процесу навчання або 

підготовки. Процес розробки технології визначається вітчизняними науковцями 

Г. Єльниковою, О. Зайченко, В. Масловим як «цілеспрямований процес 

конструктивно-проектувальної, аналітико-синтетичної діяльності з метою 

відображення об’єкта в цілому або його характерних складових, які визначають 

функціональну спрямованість та забезпечують стабільність його існування та 

розвитку» [219, с. 19]. Учені зазначають, що розробка технології та її 

теоретичне обґрунтування належить до спектра концептуальних 

проектувальних процедур і відбувається на етапі теоретичного осмислення 

проблем дослідження.  

Історично поняття «технологія» виникло у зв’язку з технічним прогресом 

і за словниковим тлумаченням (teche – мистецтво, ремесло, наука + logos – 

поняття, навчання) є сукупністю знань про способи й засоби обробки 

матеріалів. Поняття «педагогічна технологія» в останній час поширюється в 

теорії навчання. Саме в цьому значенні термін «технологія» і його варіації 

«технологія навчання», «освітні технології», «технології в навчанні», 

«технології в освіті» почали використовуватися в педагогічній літературі й 

одержали багато (понад триста) формулювань залежно від того, як автори 

визначають структуру і складові частини освітнього процесу. 

Уперше у 20-ті роки ХХ століття термін «педагогічна технологія» 

згадується в працях із педології, заснованих на дослідженнях із рефлексології 

(І. Павлов, В. Бехтерєв, О. Ухтомський). Одночасно в обігу був термін 

«педагогічна техніка», який згадується в Педагогічній енциклопедії 

30-х років XX століття як сукупність прийомів. У більшості останніх 

психолого-педагогічних досліджень дедалі частіше лунає заклик учених 

зробити фундаментом педагогічної технології цільові орієнтації вчителя та учня 

на розвиток і саморозвиток [47; 67; 214; 223; 232;]. 
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Трансформація терміну від «технологія в освіті» до «педагогічна 

технологія» відповідає зміні його змісту, який охоплює чотири періоди 

ХХ століття.  

До витоків виникнення поняття технології в українській педагогічній 

думці звертаються багато вчених (В. Беcпалько, В. Євдокимов, О. Падалка, 

О. Пєхота, І. Прокопенко, В. Сластьонін та ін.). Вони вважають, що науковий 

термін «технологія виховання» вперше ввів у педагогічну науку А. Макаренко, 

який під час роздумів, дійшов висновку про необхідність «педагогічної техніки», 

яка, «на вершинах педагогічного «Олімпу» у сфері виховання вважалася 

єрессю». Педагог підкреслював, що при вихованні людини постають «труднощі 

не в тому, що треба зробити, а як це зробити. А це питання педагогічної 

техніки». Він писав: «Наше педагогічне виробництво ніколи не будувалося за 

технологічною логікою, а завжди за логікою моральної проповіді. Саме тому в 

нас просто відсутні всі важливі відділи виробництва: технологічний процес, 

облік операцій, конструкторська робота, застосування кондукторів і пристроїв, 

нормування, контроль, допуски і браковка» [134]. А. Макаренко знаходив деяку 

схожість між процесами виховання і звичайними процесами на виробництві, 

але разом із цим зазначав, що «людська особистість залишається людською 

особистістю з усією її складністю, багатством і красою, саме тому до неї треба 

підходити з більш точними мірками, з більшою відповідальністю і з більшою 

наукою». 

Аналіз наукової літератури дав підстави (В. Биков [13], В. Євдокимов 

[177], В. Краєвський [116], Я. Неуймін [152] та ін.) розглядати технологію як: 

«систематизовану форму експерименту, певного образу, варіанту, опису 

системи» [219, с. 12]; система елементів, які відтворюють окремі сторони, 

функції предмета вивчення [116]; як зразок, що охоплюють систему ознак, 

притаманних ідеальному еталону; як структуру, дію, механізм, що забезпечує 

функціонування і розвиток створюваної системи [152]. Зазначимо, що 

технологія обов’язково містить прогностичний аспект, пов’язує змістові 
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характеристики теперішнього процесу чи явища з теоретичним уявленням 

майбутнього.  

У процесі пізнання, як доводить В. Лутай, технологія заміщає об’єкт і 

сама стає об’єктом дослідження [131]. В. Биков зазначає, що у педагогічних 

працях технології виконують пояснювальну, передбачувану та ілюстративну 

функції [13].  

За допомогою них можна проілюструвати функціонування певної 

системи, визначити основні правила її існування, передбачити результат та 

порівняти його з попереднім, що дає змогу вносити необхідні зміни та 

корективи у поведінку системи і, тим самим, оптимізувати шляхи її реалізації.  

Зазначимо, що використання технологій у педагогічних дослідженнях є 

поширеним явищем. Створенню технологій підготовки майбутніх учителів 

присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема 

О. Жерновникової [69], В. Поліщук [173], В. Сластьоніна [205], Л. Хоружої 

[238] та ін.  

Проаналізовані нами в працях вищезазначених науковців технології 

ґрунтуються на системному, особистісно орієнтованому, діяльнісному, 

інтегративному та гуманістичному підходах. Вони мають різноманітні 

компоненти, якості, характеристики, визначають мету, завдання, принципи 

підготовки, схематично зображують етапи, а також з різних позицій описують 

процеси підготовки майбутніх учителів.  

У контексті нашого дослідження під технологією розуміємо уявну і 

реалізовану цілісну поетапну підготовку вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, яка ґрунтується на 

відповідних принципах і методологічних підходах. 

Розробляючи технологію, ми дотримувалися таких положень: у 

технології мають бути відображені всі складові підготовки майбутніх учителів 

початкової школи; складові технології мають бути взаємопов’язані між собою у 

єдиний логічно зумовлений комплекс. Водночас розроблена технологія сприяє 



114 

 

виокремленню особливостей підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобом арт-терапії і може бути 

реалізована у практиці підготовки майбутніх учителів.  

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що метою 

розроблення технології підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії є вирішення суперечності 

між швидко змінюваними педагогічними технологіями, якими необхідно 

опанувати професійно компетентному вчителеві, і здатністю особистості 

опанувати значний обсяг навчальної інформації за відведений час професійної 

підготовки [31; 109; 130; 173; 236].  

Зазначимо, що реалізація мети і завдань нашого дослідження, перевірка 

гіпотези передбачає розроблення технологій, яка дозволяла б продемонструвати 

підготовку майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії як цілісну структуру з окремих елементів та 

зв’язків. У процесі побудови технології такої підготовки ми врахували 

структурність, доступність, логічну впорядкованість розміщення її складових.  

Зміст розробленої нами технології полягає у створенні органічно 

пов’язаного цілого (мети, завдань, підходів, педагогічних умов, компонентів, 

критеріїв, рівнів та результатів готовності майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії).  

Технологія підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії відповідає таким вимогам: 

підготовка майбутнього вчителя початкової школи відбувається цілісно, з 

урахуванням вікових особливостей учнів; професійне становлення реалізується 

у процесі навчання на основі вимог суспільства; майбутній учитель початкової 

школи є суб’єктом неперервного процесу особистісно-професійного 

самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації, що відбувається в освітньо-

практичній діяльності.  
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З метою удосконалення підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії нами розроблена 

технологія, яка передбачає такі етапи: професійно-мотиваційний, змістово-

діяльнісний, особистісно-рефлексійний. 

Проаналізуємо детальніше кожний із запропонованих етапів технології.  

Професійно-мативаційний етап технології підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії містить мету і завдання підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Так, провідною 

метою є підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії в освітньому процесі.  

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: опанування 

майбутніми вчителями професійними компетенціями, необхідними, для 

ефективної творчої педагогічної діяльності у початковій школі; організація 

постійного зростання професійної компетентності та постійного самонавчання 

впродовж життя; поглиблення та удосконалення знань майбутнього учителя з 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів з арт-терапії; мотивування 

вчителя до усвідомлення необхідності розвитку творчого потенціалу учнів 

засобами арт-терапії на заняттях у початковій школі.  

Даний етап технології, що ґрунтується на меті та завданнях, що 

зумовлюють нелінійний виклад, високу варіативність навчально-професійних 

ситуацій, внутрішні освітні стимули (мотиви) майбутніх учителів, інноваційне 

навчання, які сприяють створенню і становленню умов для професійного 

зростання всіх учасників підготовки. На даному етапі технології визначено 

методологічні підходи:  системний, особистісно орієнтований, діяльнісний, 

культурологічний та компетентнісно-креативний підходи.  

Необхідно зауважити, що цілісне бачення підготовки майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

ґрунтується на наукових та загальнодидактичних принципах, які відображають 
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суттєві характеристики ефективної підготовки майбутніх учителів, що у 

кінцевому результаті приводить до готовності майбутнього вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. На професійно-

мотиваційному етапі технології розкривається внутрішньої мотивації 

майбутнього вчителя початкової школи, самопізнання, налаштування на 

самоспонукання щодо професійного розвитку через застосування методів 

творчої діяльності, зміни системи цінностей, релаксації, ситуативних завдань, 

навчально-педагогічних ігор, аутотренінгів і тренінгів особистісного зростання 

тощо. На даному етапі відбувається розвиток та поглиблення зацікавленості 

педагогічною професією, умінь аналізувати та вирішувати творчі педагогічні 

задачі, розвиток загальної технології творчого пошуку, самоаналіз себе та своєї 

діяльності.  

Отже, професійно-мотиваційний етап технології передбачає формування 

стійкої професійної спрямованості, інтересу, позитивного ставлення, мотивації, 

дієвої установки на набуття професійних компетенцій майбутніми учителями до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  

Метою змістово-діяльнісного етапу технології підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії є опановування відповідними знаннями (психолого-педагогічні, 

методичні, організаційні, арт-терапевтичні), уміннями (дидактичні, психолого-

педагогічні, арт-терапевтичні), навичками (рефлексійно-гностичні, 

інтерактивно-комунікативні) та професійно-особистісними якостями. Змістово-

діяльнісний етап технології передбачав презентацію майбутніми вчителями 

результатів діяльності з розвитку власної професійної компетентності та 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  

У підготовці майбутніх учителів було сконцентровано увагу на 

інтерактивних методах, які вимагають його творчої активності. Наприклад, 

активізації мислення майбутніх учителів сприяло застосування не імітаційних 

та імітаційних методів навчання. Серед цих методів відповідно до предмета 
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нашого дослідження визначено проблемні лекції, практичні заняття із 

застосуванням комп’ютерних, медіа-, онлайн-технологій, семінари, тематичні 

дискусії, групові, індивідуальні консультації, ділові ігри творчого спрямування 

та арт-терапевтичні технології [92; 125].  

На даному етапі технології майбутні учителі початкової школи 

засвоюють основи арт-терапії, педагогічного дослідження, опановують 

професійними компетенціями, засвоюють технології арт-терапії (планування 

етапів експерименту, аналіз і прогнозування розвитку арт-терапевтичних 

технологій, введення даних технологій в освітній процес, здійснення корекції та 

моніторингу результатів експерименту).  

О. Сорока у своєму дослідженні при впровадженні технології арт-терапії 

в роботу вчителя початкових класів виділяє три етапи, які співвідносяться зі 

структурою підготовки майбутніх учителів початкових класів, послідовністю 

вивчення педагогічних дисциплін та проходження педагогічної практики, їх 

можливостями у формуванні готовності до застосування арт-терапевтичних 

технологій в освітньому процесі [212].  

Перший етап (ознайомлювальний) передбачав формування у майбутніх 

учителів початкової школи мотивації до здійснення арт-терапевтичної 

діяльності, чітких уявлень про суть та можливості арт-терапії. 

Другий етап (базовий) передбачав застосування майбутніми учителями 

початкової школи арт-терапевтичних компетенцій на практиці. Педагогічний 

експеримент було спрямовано на розвиток якостей і здібностей майбутніх 

учителів початкової школи до арт-терапевтичної діяльності, подальший 

розвиток мотивації до здійснення арт-терапевтичної діяльності.  

Мета третього етапу (конструктивного) – систематизація арт-

терапевтичних знань, удосконалення вмінь і навичок, усвідомлення важливості 

використання арт-терапевтичних технологій в освітньому процесі початкової 

школи [212]. 



118 

 

Особистісно-рефлексійний етап технології орієнтовано на поглиблення, 

узагальнення й систематизацію, творче застосування знань та вдосконалення 

умінь, набутих на попередніх етапах, розвиток творчого мислення й формування 

стійкої рефлексійної позиції майбутніх учителів щодо розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. На даному етапі 

конкретизовано компоненти, критерії і показники готовності майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії, виокремлено й обґрунтовано методи педагогічної діагностики, які 

застосовувались у процесі дослідження, доведено оцінювання і визначення 

рівнів зазначеної готовності. З огляду на з’ясований зміст підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії даний етап є визначальним для виокремлення сукупності компонентів, 

критеріїв, показників і рівнів готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії.  

У процесі дослідження виявлено педагогічні умови, що забезпечують 

ефективне функціонування технології підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 

Педагогічними умовами підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії є: формування у 

майбутніх учителів мотивації до застосування арт-терапії у майбутній 

професійній діяльності; цілеспрямоване наповнення змісту підготовки вчителів 

початкової школи творчим компонентом з метою їхнього професійного 

розвитку засобами арт-терапії; організація навчально-методичного супроводу 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії.  

Схарактеризуємо суть поняття «педагогічна умова» та обґрунтуємо 

кожну з виокремлених умов. 
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Довідкова література визначає «умову» як: 1) обставину, від якої що-

небудь залежить; 2) правила, встановлені в якій-небудь галузі життя, 

діяльності; 3) обставини, за якими що-небудь відбувається [157].  

В. Полонський визначає поняття «умова» як сукупність змінних 

природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх упливів, що приводять до 

фізичного, морального, психічного розвитку людини, впливають на поведінку, 

виховання і навчання, формування особистості [174].  

А. Семенова у словнику-довіднику з професійної педагогіки визначає 

педагогічні умови як обставини, від яких залежить та відбувається цілісний 

продуктивний освітній процес професійної підготовки фахівців, що 

опосередковується активністю особистості, групою людей [208].  

За твердженням Н. Іпполітової, Н. Стерхової [84], педагогічні умови є 

одним із компонентів педагогічної системи, що відображують сукупність 

можливостей освітнього та матеріально-просторового середовища, впливають 

на особистісний і процесуальний аспекти системи і забезпечують її ефективне 

функціонування і розвиток.  

Ми погоджуємося з Є. Карпенко, яка стверджує, що «до педагогічних 

умов слід віднести ті, що створюються в освітньому процесі свідомо і мають 

забезпечувати найбільш ефективний перебіг цього процесу» [90, с. 38-39].  

Проведений аналіз наукових праць дає підстави стверджувати, що 

педагогічні умови мають відповідати таким вимогам:  

• бути зумовлені змістом майбутньої професійної діяльності фахівця та 

специфікою його навчання;  

• містити у собі сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, 

методів і матеріально-технічних чинників, що забезпечують успішне вирішення 

поставлених завдань;  

• передбачати зовнішні (соціально-економічні, соціально-культурні тощо) 

й внутрішні (психолого-педагогічні, дидактичні тощо) умови, містити 

мотиваційний, організаційний, змістовий, контрольно-оцінний аспекти.  
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Отже, під педагогічними умовами підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії будемо 

розуміти сукупність можливостей освітнього середовища, які забезпечують 

створення цілеспрямованого освітнього процесу готовності застосування 

майбутніми учителями арт-терапевтичних технологій, що сприятимуть 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів.  

Вивчення наукової літератури, анкетування досвідчених фахівців дає 

змогу виявити педагогічні умови, які підвищують інтерес майбутніх учителів 

до професії та мотивують до застосування у освітньому процесі арт-

терапевтичних технологій. До цих педагогічних умов належать:  

• мотивація до отримання знань;  

• використання системи завдань із поступовим ускладненням;  

• застосування форм, методів і засобів, що включають майбутніх учителів 

у творчу діяльність;  

• взаємозв’язок між студентом і викладачем;  

• організована інформаційно-мобільна діяльність;  

• неперервний процес формування умінь щодо розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів у процесі навчання у педагогічному 

університеті;  

• високий рівень володіння майбутніми учителями педагогічного 

університету арт-терапевтичними технологіями;  

• доступність різноманітних інформаційних джерел;  

• технічне забезпечення навчального процесу;  

• забезпечення навчально-методичними матеріалами майбутніх учителів 

початкової школи;  

• самостійність у роботі з інформацією;  

• наявність потреби і готовності майбутніх учителів до неперервної 

освіти.  
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Ураховуючи їх значну загальну чисельність і спираючись на практичну 

доцільність, на основі теоретичного узагальнення наведених аспектів 

визначаємо, що формуванню готовності майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії сприятимуть такі 

педагогічні умови:  

1) формування у майбутніх учителів мотивації до застосування арт-

терапії у майбутній професійній діяльності;  

2) цілеспрямоване наповнення змісту підготовки вчителів початкової 

школи творчим компонентом з метою їхнього професійного розвитку засобами 

арт-терапії;  

3) організація навчально-методичного супроводу підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії.  

Зазначені педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії перебувають у 

нерозривній єдності і становлять єдину систему, що характеризується 

наявністю компонентів, які сприяють досягненню бажаного результату, а саме 

– готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії.  

Розглянемо суть кожної з умов та визначимо їх роль у процесі підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії.  

Отже, перша педагогічна умова – формування у майбутніх учителів 

мотивації до застосування арт-терапії у майбутній професійній діяльності. 

Одним із головних напрямів вищої освіти сьогодення є професійна 

спрямованість майбутнього фахівця, яка відображує систему навчальної та 

професійної мотивації, інтерес до майбутньої професіональної діяльності, 

професійно значущих якостей, ціннісних орієнтацій. Професійна спрямованість 

особистості майбутніх учителів початкової школи найбільшою мірою пов’язана 
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з їх пізнавальною спрямованістю, оскільки вона є тією цільовою програмою, 

яка визначає передумови для набуття студентами глибоких і міцних 

професійних компетенцій. Теоретична і практична набутих професійних 

компетенцій, їх значущість для розвитку особистості, цінність для майбутньої 

професійної діяльності, потреба в опануванні для цього методами пізнавальної 

діяльності є основними мотивами пізнавальної діяльності [11; 123; 192; 212 та 

ін.].  

Пізнавальна діяльність майбутнього фахівця є основою мотиваційно-

ціннісної сфери особистості. Потреба, що перетворюється у мотив, сприяє 

формуванню різних рівнів мотивації професійного становлення особистості, 

Н. Олефіренко [159] виокремлює такі:  

• початковий (зовнішній) рівень мотивації – потреба у професійному 

розвитку збуджується зовнішнім соціальним або вузькоособистісним мотивом і 

зумовлюється бажанням посісти певне місце в системі суспільних відносин;  

• основний (внутрішній) рівень мотивації досягається, коли майбутні 

учителі початкової школи усвідомлюють, що професійні компетенції навички, 

що формуються під час вивчення дисципліни, об’єктивно необхідні для 

успішного здійснення професійної діяльності;  

• вищий (внутрішній) рівень мотивації відображує потребу студента у 

розвитку і продуктивній реалізації свого творчого потенціалу в освітній 

діяльності [159].  

Одним із найважливіших елементів мотиваційної системи є інтерес.  

Науковці виокремлюють три напрями розвитку інтересу: інтелектуальний 

– інтерес пов’язаний із пізнанням навколишньої дійсності, тобто з 

інтелектуальною діяльністю людини; емоційний – інтерес у людини викликає 

те, що особливо привертає увагу і зумовлює позитивні емоції; третій напрям 

трактує інтерес із позиції вольової активності особистості, згідно з яким інтерес 

є стимулом активності і виявляється у прагненні людини до предмета, що її 

цікавить [70].  
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На певному етапі інтерес викликає потребу опанування знаннями, тобто 

виникає пізнавальний інтерес. Для опанування знаннями «головне – 

сформувати потребу постійного звернення до якісних джерел інформації; 

здатність відбору і критичного мислення; забезпечити можливість 

ознайомлення з альтернативними позиціями, ідеями, тлумаченнями фактів». 

Ми цілком згодні з Г. Щагіною, яка визначає професійно-пізнавальний інтерес 

як інтегроване утворення особистості, що виражається в постійному прагненні 

до осмислення ключових компетенцій у майбутній професії і як форму вияву 

пізнавальних потреб, які забезпечують професійну спрямованість особистості 

[245].  

Таким чином, інтерес до професійної діяльності у майбутніх учителів 

виникає як потреба у діяльності, як готовність до вирішення професійних 

завдань, прагнення творчо виконувати свої професійні функції і прагнення до 

постійного професійного зростання і самовдосконалення. У процесі 

професійної підготовки інтерес до майбутньої професійної діяльності є метою, 

засобом і результатом підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців.  

Отже, професійний інтерес формується на основі пізнавального 

усвідомлення, недостатності знань, мотивує майбутніх учителів початкової 

школи до пошуку, аналізу нової професійно значущої інформації, тобто 

пізнавальний інтерес виникає як усвідомлена необхідність до застосування у 

навчальному процесі технологій мобільного навчання.  

А. Вербицький слушно зазначив, що пізнавальний інтерес розвивається і 

стає стійким особистісним утворенням майбутнього професіонала тільки в тому 

випадку, якщо діяльність майбутнього фахівця буде професійно спрямованою, 

наголошуючи, що «... професійний інтерес і професійна спрямованість не 

формуються, якщо у навчальному процесі не представлені ті чи інші елементи 

майбутньої професійної діяльності» [27, с. 48].  

Отже, аналіз науково-педагогічної літератури показав, що суть 

професійно-пізнавального інтересу виражається:  
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• у постійному і самостійному набутті нових знань, удосконаленні 

професійних компетенцій, шляхом упровадження в освітній процес елементів 

арт-терапії, що мають відношення до професійної сфери;  

• у готовності сумлінно працювати за своєю спеціальністю, прагненні 

використовувати набуті знання для вирішення професійно важливих завдань, 

професійного становлення та кар’єрного зростання.  

Основними напрямами, за якими, на наш погляд, доцільно здійснювати 

процес формування професійного інтересу у майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, є: активізація 

пізнавальної і творчої діяльності студентів, а саме: ознайомлення з 

особливостями упровадження елементів арт-терапії в освітній процес 

молодших школярів тощо; практична орієнтація – використання на заняттях 

рольової гри, розв’язування ситуаційних задач на розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії, ведення професійної дискусії; а 

також використання елементів арт-терапії у процесі проходження педагогічної 

практики.  

Обґрунтуємо другу педагогічну умову – цілеспрямоване наповнення 

змісту підготовки вчителів початкової школи творчим компонентом з метою 

їхнього професійного розвитку засобами арт-терапії. 

Друга педагогічна умова зумовлює цілеспрямоване наповнення змісту 

підготовки майбутніх учителів початкових класів у процесі навчання творчим 

компонентом з метою формування ключових компетенцій майбутніх учителів 

про розвиток творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. До 

цієї умови віднесемо: удосконалення навчально-методичного забезпечення 

підготовки майбутніх учителів початкових класів у процесі навчання з метою 

надання можливості майбутнім учителями опанувати навчальною інформацією 

про розвиток творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; 

включення у навчальний план спецкурсу підготовки майбутніх учителів до 
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розвитку творчих здібностей і творчого потенціалу учнів на заняттях у 

початковій школі; використання арт-терапевтичних технологій.  

Як зазначають О. Волярська [32] та Н. Гордуз [48], навчально-методичне 

забезпечення підготовки майбутніх учителів слід розглядати з позиції таких 

складових як: «навчальне забезпечення» і «методичне забезпечення».  

До навчального забезпечення слід віднести освітню нормативно-правову 

документацію, навчальні програми та плани, науково-методичні, навчально-

методичні та навчальні посібники і рекомендації, електронні довідникові 

видання і ресурси, наукове обґрунтування наочності, технічних засобів 

навчання, інформаційно-комп’ютерного забезпечення процесу підготовки. 

Методичний супровід навчального процесу підготовки майбутніх учителів 

спрямований на практичну реалізацію вимог наукового інформування, що 

«охоплює всі аспекти – від теорії розробки до практичних методик підготовки 

навчальних матеріалів» [22, с. 249–250].  

Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів початкової 

школи розуміємо як сукупність навчально-методичної документації, засобів 

навчання, що відповідають змісту освіти, основним кваліфікаційним 

характеристикам майбутніх учителів початкової школи, інноваційним 

технологіям навчання. Зазначимо, що основними компонентами навчально-

методичного забезпечення є такі стандарти освітньої діяльності, як: освітньо-

професійні програми; навчально-методичні комплекси з усіх навчальних 

дисциплін, спецкурсів, тренінгів, видів практик; інструктивно-методичні 

матеріали; методичні матеріали (для самостійного опрацювання фахової 

літератури, написання курсових, творчих робіт чи проектів) [68].  

Тематика навчально-тематичних планів і зміст навчальних дисциплін 

підготовки майбутніх учителів початкової школи пов’язані із соціальним 

запитом щодо результативності початкової освіти і вимогами до підготовки 

сучасних вчителів. Тому необхідно впроваджувати до навчальних планів 
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спецкурси з підготовки вчителів до розвитку творчих здібностей і творчого 

потенціалу учнів на заняттях у початковій школі засобами арт-терапії.  

Здійснений на початку нашої роботи аналіз навчальної і навчально-

методичної документації щодо змісту і тематичної спрямованості навчальних 

планів з підготовки майбутніх учителів початкової школи дозволив визначити, 

що теми, які б відповідали потребам учителів щодо формування готовності до 

розвитку творчого потенціалу учнів засобами арт-терапії, представлені не в 

повному обсязі. Тому вважаємо за необхідне внести у плани модулів з 

фундаментальної і фахової підготовки відповідну проблематику.  

Цілеспрямоване наповнення змісту підготовки майбутніх учителів 

початкової школи творчим компонентом сприяло набуттю певних компетенцій 

щодо розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  

Упровадження арт-терапевтичних технологій в освітній процес майбутніх 

учителів початкової школи зумовлюють їх постійну активну навчально-

пізнавальну діяльність і сприяють співпраці всіх суб’єктів освітнього процесу, 

розвивають у студентів рефлексію і готовність до практичних дій. Відзначимо, 

що оновлення змісту підготовки майбутніх учителів початкових класів 

залежить від використання різноманітних і доцільних технологій, форм та 

методів навчання, в першу чергу саме арт-терапевтичних.  

Зокрема для активізації освітньої діяльності майбутнього вчителям слід 

запропонувати такі форми роботи: методичний анонс-огляд новинок 

«Педагогічні інновації у початковій школі»; виставка педагогічної творчості; 

фестиваль педагогічної майстерності; калейдоскоп творчих знахідок; творча 

майстерня вчителя; ситуаційно-рольові ігри «Побудова дерева цілей», «Запит»; 

семінар-підказка «Організація творчої діяльності учнів на заняттях у початковій 

школі засобами арт-терапії»; семінар-кругозір «Арт-терапевтичні технології 

розвитку творчих здібностей учнів»; педагогічний коучинг; презентаційний 

меседж «Я навчатиму учнів так...»; методична дискусія; «круглий стіл» – 
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бесіда; аналіз педагогічних ситуацій; вебінар, інтернет-консультація, інтернет-

форум; захист науково-методичних проектів тощо.  

Отже, здійснений теоретичний аналіз другої педагогічної умови 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії дозволяє стверджувати, що вона сприяє 

активізації особистості майбутнього педагога до професійного зростання, 

зумовлює потребу у неперервній професійній освіті.  

Організація навчально-методичного супроводу підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії – це визначена нами третя педагогічна умова зазначеної підготовки.  

У контексті нашого дослідження навчально-методичний супровід 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії зумовлює професійну взаємодію суб’єктів 

підготовки, підґрунтям якої є партнерство, визначальними ознаками – 

особистісний і професійний розвиток педагогів, а результатом – підвищення 

рівня їх готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії.  

Зазначимо, що навчально-методичний супровід готовності майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії є важливою умовою в освітньому процесі підготовки студентів. Цей 

супровід зазвичай здійснюється викладачами у вигляді занять творчих груп з 

підготовки майбутніх учителів, проведення науково-практичних семінарів, 

участь майбутніх учителів початкової школи  у конференціях тощо.  

Основними завданнями навчально-методичного супроводу із зазначеної 

проблеми є: підвищення якості навченості молодших школярів шляхом 

упровадження в навчальний процес засобів арт-терапії для активізації творчої 

діяльності учнів; організація методичного супроводу майбутньої професійної 

діяльності вчителі початкової школи.  
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Для підвищення рівня готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії майбутніми учителями у процесі їх 

підготовки до професійної діяльності в межах навчально-методичного 

супроводу нами запропоновано відвідування уроків, майстер-класів учителів-

методистів, проведення творчих зустрічей, проблемно-теоретичних семінарів, 

психолого-педагогічних консиліумів, шкіл професійної майстерності, прес-

конференцій, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, що, 

безумовно, позитивно впливає на моделювання майбутніми вчителями 

початкової школи власного початкового досвіду з розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Підсиленням роботи, на 

нашу думку, мають стати консультації для майбутніх учителів у процесі 

проходження педагогічної практики, у форматі онлайн, педагогічний коучинг 

тощо.  

Зосередимо увагу на педагогічному коучингу. Цей метод навчально-

методичного супроводу сучасних учителів початкової школи є актуальним для 

тих, хто має досвід підвищення професійної компетентності. Педагогічний 

коучинг розуміємо як метод неперервного вдосконалення професіоналізму 

вчителів, що сприяє організації спільної діяльності вчителів початкової школи 

за професійними інтересами.  

Як зазначає М. Євтух, педагогічний коучинг відрізняється своїми 

функціями від наставництва і консультування [68]. На думку вченого, 

педагогічний коучинг сприяє розкриттю професійного потенціалу педагога, 

виробленню інноваційного підходу до вирішення професійних завдань і 

реалізації професійних функцій, розкриттю можливостей самореалізації у 

професійній діяльності через удосконалення професійних компетенцій.  

На наше переконання, консультації для майбутніх учителів у процесі 

проходження педагогічної практики, у форматі онлайн та педагогічний коучинг 

у складі науково-методичного супроводу зумовлять можливість для майбутніх 

учителів початкової школи актуалізувати набуті компетенції, поліпшити 
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результативність та ефективність педагогічної взаємодії з молодшими 

школярами з метою розвитку їхнього творчого потенціалу засобами арт-терапії.  

Отже, розроблена технологія підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії передбачає такі 

етапи: професійно-мотиваційний, змістово-діяльнісний, особистісно-

рефлексійний. 

Професійно-мотиваційний етап технології передбачає формування стійкої 

професійної спрямованості, інтересу, позитивного ставлення, мотивації, дієвої 

установки на набуття професійних компетенцій майбутніми учителями до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  

Метою змістово-діяльнісного етапу технології підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії є опановування відповідними знаннями (психолого-педагогічні, 

методичні, організаційні, арт-терапевтичні), уміннями (дидактичні, психолого-

педагогічні, арт-терапевтичні), навичками (рефлексійно-гностичні, 

інтерактивно-комунікативні) та професійно-особистісними якостями.  

Особистісно-рефлексійний етап технології орієнтовано на поглиблення, 

узагальнення й систематизацію, творче застосування знань та вдосконалення 

умінь, набутих на попередніх етапах, розвиток творчого мислення й формування 

стійкої рефлексійної позиції майбутніх учителів щодо розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Всі три етапи 

забезпечують готовність майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Визначено суть підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії як складову професійно-

педагогічної підготовки, яка передбачає формування мотивів та потреб, 
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опановування знаннями, уміннями та навичками, розвиток професійних і 

особистісних якостей, творчого мислення. 

У дослідженні з’ясовано, що результатом підготовки майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії є 

відповідна готовність, яку в дисертації на основі аналізу наукових джерел 

визначено як стійку інтегративну особистісно-професійну здатність 

майбутнього вчителя, що характеризується наявністю мотивації та потреб до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів, набутими знаннями, 

уміннями та навичками, передбачає його творчий саморозвиток, 

самореалізацію та рефлексію. 

У структурі готовності майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії виокремлено 

взаємопов’язані компоненти – мотиваційно-ціннісний, змістовий, 

процесуальний, особистісно-рефлексійний, при визначенні змісту яких було 

враховано освітньо-кваліфікаційну характеристику майбутніх учителів, а також 

психолого-педагогічні особливості їхнього професійного розвитку. 

Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

визначається наявністю у студентів мотивації та потреб до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів; змістовий – охоплює сукупність знань, 

необхідних майбутньому вчителю для ефективного розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів; процесуальний – базується на комплексі 

застосування вмінь і навичок, що забезпечують оптимізацію освітнього процесу 

початкової школи у досліджуваному аспекті; особистісно-рефлексійний 

компонент розкривається через становлення майбутнього фахівця як особистості, 

здатність його до професійної рефлексії.  

З урахуванням змісту компонентів готовності майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії та 

логіки процесу професійної підготовки студентів було обґрунтовано 
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технологію підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії, концептуальну основу якої 

становлять системний, особистісно орієнтований, діяльнісний, 

культурологічний та компетентнісно-креативний підходи.  

Розроблена технологія підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії передбачає такі 

етапи: професійно-мотиваційний, змістово-діяльнісний, особистісно-

рефлексійний. 

Професійно-мотиваційний етап технології передбачає формування стійкої 

професійної спрямованості, інтересу, позитивного ставлення, мотивації, дієвої 

установки на набуття професійних знань і вмінь майбутніми учителями до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  

Метою змістово-діяльнісного етапу технології підготовки майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії є опановування відповідними знаннями (психолого-педагогічні, 

методичні, організаційні, арт-терапевтичні), уміннями (дидактичні, психолого-

педагогічні, арт-терапевтичні), навичками (рефлексійно-гностичні, 

інтерактивно-комунікативні) та професійно-особистісними якостями.  

Особистісно-рефлексійний етап технології орієнтовано на поглиблення, 

узагальнення й систематизацію, творче застосування знань та вдосконалення 

умінь, набутих на попередніх етапах, розвиток творчого мислення й формування 

стійкої рефлексійної позиції майбутніх учителів щодо розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Всі три етапи 

забезпечують готовність майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії. 

У процесі дослідження виявлено педагогічні умови, що забезпечують 

ефективне функціонування технології підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії: 

формування у майбутніх учителів мотивації до застосування арт-терапії у 



132 

 

майбутній професійній діяльності; цілеспрямоване наповнення змісту 

підготовки майбутніх учителів початкової школи творчим компонентом з 

метою їхнього професійного розвитку засобами арт-терапії; організація 

навчально-методичного супроводу підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ 

 

У розділі розкрито загальні питання підготовки та проведення 

педагогічного експерименту, висвітлено результати моніторингу сформованості 

готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобам арт-терапії, здійснено кількісний і якісний аналіз результатів 

дослідження. 

 

3.1. Загальні питання організації і проведення педагогічного 

експерименту 

 

Експериментальна робота з перевірки гіпотези здійснювалася впродовж 

2014-2017 рр. у Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г. С. Сковороди, Бердянському державному педагогічному університеті, 

Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені 

Григорія Сковороди. В експериментальному дослідженні брали участь 206 

студентів спеціальності «Початкова освіта», із яких було сформовано одну 

експериментальну групу (ЕГ), що налічувала 152 особи. До контрольної групи 

(КГ) увійшло 54 особи. 

Достовірність результатів, отриманих у процесі експериментальної 

роботи, обумовили такі чинники: 

• експеримент проводився в умовах природного навчального процесу, не 

порушуючи його логіки і перебігу; 

• вибірку, досліджувану послідовно від 1 до 5 курсу, склали студенти-

гуманітарії педагогічних університетів однієї паралелі; 

• і в експериментальних, і в контрольній групах освітній процес 
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відбувався відповідно до навчальних планів факультетів початкового навчання 

педагогічних університетів; 

• у всіх групах використовувались однакові методики діагностики 

сформованості рівнів готовності майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 

У проведенні експериментальної роботи запроваджено комплекс методів 

науково-педагогічного дослідження, провідними з яких були: 

1) педагогічні спостереження з метою з’ясування: 

• характеру професійно-пізнавальних інтересів; 

• виявлення та оцінки рівнів сформованості знань майбутніх учителів 

початкової школи з арт-терапії; особливостей розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів; особистісних якостей студентів, значущих для даного 

виду готовності; 

• характеру комунікації та спілкування студентів у процесі підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії; 

2) анкетування, опитування різних видів із метою: 

•  оцінки характеру уявлень майбутніх учителів початкової школи і 

викладачів про суть творчого потенціалу, арт-терапії, арт-терапевтичних 

технологій;  

• виявлення цілей, ціннісних орієнтацій, мотивів розвитку творчого 

потенціалу учнів, вимірювання їх вираженості та визначення спрямованості 

мотиваційної структури особистості; рівнів сформованості професійно-

пізнавального інтересу до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії; 

• вивчення ставлення студентів і викладачів до арт-терапевтичних 

технологій; 

• визначення рівня рефлексивності поведінки й діяльності майбутніх 

учителів початкової школи; 
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• з’ясування рівнів сформованості професійно-особистісних якостей, 

самоконтролю та видів самооцінки майбутніх учителів початкової школи щодо 

сформованості відповідної професійної готовності; 

• вивчення міжособистісних відносин у колективах навчальних 

академгруп майбутніх учителів початкової школи; характеру їхньої комунікації 

та спілкування в підготовці до даного виду діяльності; 

• отримання первинної інформації для визначення рівня сформованості 

готовності студентів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії; 

• з’ясування причин утруднень майбутніх учителів початкової школи 

щодо розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; 

видів допомоги, яких вимагає студент у його здійсненні; 

3) метод бесіди та інтерв’ювання:  

• з викладачами кафедр, які брали участь у експерименті, з метою 

одержання незалежних експертних оцінок щодо змісту, методик і результатів 

відповідної підготовки майбутніх учителів початкової школи; вираженості 

сформованості їхніх особистісних якостей щодо розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії тощо; 

 • зі студентами для уточнення отриманих даних педагогічного 

експерименту; 

4) тестування, метод аналізу продуктів навчально-пізнавальної 

діяльності студентів (проектів різних типів, видів) із метою перевірки рівня 

сформованості відповідних компетенцій у контексті використання арт-

терапевтичних технологій; 

5) метод діагностичних самостійних робіт для більш глибокої перевірки 

сформованості професійних компетенцій майбутніх учителів у аспекті розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії для уточнення 

рівня їх сформованості. 

Діагностична робота мала комплексний характер і складалась із 
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проектних завдань (міні-проектів) перспективної спрямованості (із зростаючим 

ступенем труднощів), виконання яких дало можливість оцінити повноту, 

глибину відповідних знань, оперативність та усвідомленість дій з розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії та передбачало 

регулярну їх фіксацію в різних видах професійної підготовки студентів. 

Коефіцієнти повноти засвоєння теоретичного матеріалу, глибини знань та 

оперативності дій у розв’язанні проектних завдань кожним студентом 

обчислювались за формулою (3.1): 

m
k

n
    (3.1), 

де m  - кількість правильно використаних елементів відповідних знань, 

або кількість використаних суттєвих зв’язків, або кількість правильно 

виконаних студентом дій спрямованих на розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії; 

n  - загальна кількість елементів знань, або кількість суттєвих зв’язків, або 

кількість суттєвих операцій (дій), що ведуть до вирішення запропонованого 

завдання. 

У визначенні ступеня усвідомленості дій під час виконання 

запропонованого завдання враховували такі показники: дія повністю 

усвідомлена, логічно обґрунтована; у цілому дія усвідомлена, але в 

обґрунтуванні дій допускає деякі неточності; недостатньо усвідомлює дію, не 

може обґрунтувати свій вибір; не усвідомлює виконувану дію. 

Під час перевірки виконаних завдань здійснювали фіксацію не самого 

факту вирішення проблеми, а виконаних студентом елементарних дій у процесі 

її розв’язання; 

6) непараметричні методи математичної статистики з використанням 

критерію 
2  (хі-квадрат) для порівняння розподілу об’єктів двох вибірок за 

рівнями готовності майбутніх учителів початкової школи експериментальних і 

контрольної груп до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії, для кількісного аналізу отриманих результатів [49; 151]. 
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Значення статистики T  критерію 
2  обчислювали за формулою (3.2), 

розподіливши майбутніх учителів початкової школи експериментальних і 

контрольної груп на три категорії відповідно рівням їхньої готовності до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії               

23
1 2 2 1

11 2 1 2

( )1 j j

j j j

nQ n Q
T

n n Q Q





                 (3.2.), 

де 1n  і 2n  – об’єм вибірок з експериментальних і контрольної груп 

відповідно; 

ijQ  – число об’єктів i -тої вибірки, які попали в категорію j . 

Експериментально отримане значення статистики T  порівнювали з 

критичним значенням 
критT  за таблицями 

2  із 1C   степенями свободи (де C  – 

кількість обраних категорій) з урахуванням прийнятого рівня значущості  . 

Результати порівняння надавали можливість прийняти або відхилити нульову 

гіпотезу; 

7) використання умовної шкали порядку рівнів, де низькому рівневі 

приписувалася оцінка «1» бал, середньому – «2» бали, високому – «3» бали для 

порівняння отриманих констатувальних даних у контрольній та 

експериментальних групах. За цією шкалою обчислювалася середня вибіркова 

оцінка ВX
_

 рівнів сформованості готовності студентів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії:          
n

nx
X i

ii

В




3

1
_

                           

(3.3), 

де 
i
x  – порядок рівня реальних навчальних можливостей майбутніх 

учителів початкової школи, 

i
n  – кількість студентів, що виявили відповідний рівень готовності 

i
x , 

n  – загальна кількість студентів у групі. 

Основним методом у дослідженні був педагогічний експеримент. 
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Проведенню експериментальної роботи передувало пілотажне 

дослідження, завданнями якого було: вивчення стану підготовки розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; з’ясування 

значення арт-терапевтичних технологій для майбутніх учителів початкової 

школи у подальшій професійній діяльності та ставлення викладачів 

педагогічних університетів до відповідної підготовки; вивчення можливостей 

освітнього процесу педагогічних університетів щодо формування готовності 

студентів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії. 

Для з’ясування стану підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, їхнього 

розуміння значущості цієї проблеми для професії вчителя, студентам (450 осіб) 

було запропоновано відповісти на запитання анкети (див. додаток Г). Аналіз 

результатів анкетування дав підстави засвідчити вкрай низький рівень 

розуміння студентами суті творчого потенціалу та шляхів формування 

відповідних умінь щодо упровадження арт-терапії для розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Так, досить повно розкрили суть понять 

«творчий потенціал», «арт-терапія» лише 21,1 % респондентів; 11,1 % студентів 

не сформулювали конкретної відповіді на запитання; ототожнили поняття 

«творчий потенціал», «інтелект» і «задатки» 23,3 % респондентів. 

Про нерозуміння студентами мети, змісту та значення арт-терапії для 

освіти засвідчує і той факт, що значна частина майбутніх учителів (майже 37 %) 

не класифікували арт-терапію. 

Спеціальну підготовку до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії не вважають значущою для майбутньої 

професійної діяльності 27,1 % опитаних респондентів; понад 15 % студентів 

відповіли, що вони не замислювались над цим питанням, і лише 12,9 % 

майбутніх учителів пов’язали її з освітнім процесом та культурою навчально-

пізнавальної діяльності. Воднораз результати наших спостережень засвідчили 
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про те, що проблема означеної підготовки хвилює студентів: вони з легкістю 

включаються в дискусії щодо її обговорення, вносять пропозиції щодо 

поглиблення знань, набуття відповідних умінь у гуртковій роботі, спецкурсах 

за вибором тощо. 

Аналіз відповідей студентів на запитання анкети засвідчує, що жодна 

відповідь не містила визначення мети і завдань, які вони будуть вирішувати для 

розв’язання проблеми; тільки 7,1 % респондентів відповіли, що починають 

виконання завдання з цілепокладання і планування, оскільки від цього залежить 

ефективність даної діяльності. 

Під час пілотажного дослідження шляхом спостережень та бесід виявляли 

ставлення викладачів щодо проблеми підготовки студентів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Отримані 

результати надають підстави свідчити, що майже всі викладачі (97,9 % з 98 

опитаних осіб) усвідомлюють важливість досліджуваної проблеми, воднораз не 

мають достатньої кваліфікації для здійснення відповідної підготовки студентів. 

Аналіз результатів пілотажного дослідження дав можливість визначити 

недоліки підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії і дозволило дійти таких висновків: 

• студенти факультету початкового навчання у межах традиційного 

освітнього процесу мають недостатній рівень підготовки до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; 

• стихійний характер формування в майбутніх учителів професійних 

компетенційк, необхідних для упровадження арт-терапевтичних технологій для 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів, що значною мірою 

зумовлено тим, що в процесі організації занять з фахових дисциплін, дисциплін 

психолого-педагогічного та методичного циклів не ставиться відповідна мета. 

Головною метою констатувального етапу експерменту було визначення 

вихідного рівня сформованості готовності студентів експериментальних і 

контрольної груп до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 
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засобами арт-терапії. 

У визначенні критеріальної бази педагогічного експерименту ми 

враховували рекомендації О. Пєхоти [168], О. Попової [176] та інших 

дослідників, які пропонують оцінювати рівень готовності студентів до 

педагогічної діяльності певного виду за комплексом критеріїв, що відповідають 

визначеним структурним компонентам підготовки майбутніх учителів, які 

являють собою нерозривну єдність суб’єктивного й об’єктивного. 

При визначенні критеріїв і показників сформованості готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії ураховували значущість проаналізованих раніше (див. 

п. 2.2) найбільш суттєвих її характеристик, до яких було віднесено: інтерес до 

арт-терапії; позитивне ставлення до арт-терапії; наявність мотивації до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; 

розуміння можливостей використання засобів арт-терапії для розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів; системність, повнота і ґрунтовність 

знань; наявність комплексу професійно-педагогічних і спеціальних умінь; 

здатність використовувати засоби арт-терапії у роботі з молодшими 

школярами; наявність творчого мислення; здатність адекватно оцінювати 

власну діяльність; контроль, самоконтроль, оцінка та самооцінка процесу й 

результатів здійсненої діяльності з метою подальшої їх переоцінки. Усі ці 

характеристики є відносно незалежними показниками оцінки ефективності 

відповідної підготовки, взаємопов’язані багатозначними відношеннями, що 

знаходять свій вияв у такому інтегральному формалізованому та єдиному 

критерії, як готовність майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії. 

Отже, на констатувальному етапі експерименту було проведено 

діагностування вихідного рівня сформованості готовності майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

експериментальної і контрольної груп до розвитку творчого потенціалу 
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молодших школярів засобами арт-терапії за такими уточненими в дослідженні 

критеріями (мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-творчий, рефлексійно-

результативний) та показниками (інтерес до арт-терапії; позитивне ставлення 

до арт-терапії; наявність мотивації до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії; розуміння можливостей використання засобів 

арт-терапії для розвитку творчого потенціалу молодших школярів; системність, 

повнота і ґрунтовність знань; наявність комплексу професійно-педагогічних і 

спеціальних умінь; здатність використовувати засоби арт-терапії у роботі з 

молодшими школярами; наявність творчого мислення; здатність адекватно 

оцінювати власну діяльність; контроль, самоконтроль, оцінка та самооцінка 

процесу й результатів здійсненої діяльності з метою подальшої їх переоцінки). 

У таблиці 3.1 представлено діагностичний інструментарій оцінювання 

результатів експерименту за визначеними критеріями і показники 

досліджуваної готовності майбутніх учителів. 

На основі обраних критеріїв та їх показників визначено рівні готовності 

студентів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії: високий, середній, низький. 

Сформованість відповідної готовності майбутніх учителів на кожному з 

визначених рівнів схарактеризована у 2.2. 

Таблиця 3.1. 

Діагностичний інструментарій вивчення готовності майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії  

Критерії, показники (рівні, 

характер вияву) сформованості 

готовності студентів до розвитку 

творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії 

Методи вивчення показників 

1 2 

Мотиваційний критерій: 

• інтерес до арт-терапії 

спостереження, анкетування, 

тест-опитувальник для діагностики мотивації 

досягнення успіху методика Т. Елєрс; діагностика 

мотивів навчальної діяльності студентів (методика 
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А. Реан и В. Якунін у модифікації Н. Бадмаєвої 

(див. додаток Ж)) 

• позитивне ставлення до арт-терапії; 

наявність мотивації до розвитку 

творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії 

анкета «Педагогічна самооцінка здатності 

майбутніх учителів до організації освітнього 

процесу із використанням арт-терапії» 

• розуміння можливостей 

використання засобів арт-терапії для 

розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів 

адаптовану методику визначення спрямованості 

мотивації особистості на визначення типу цієї 

мотивації (Л. Васильченко), методику вивчення 

ціннісних орієнтацій (модифікація методики 

М. Рокича) та методику «Вивчення професійної 

спрямованості особистості» (Є. Рогов) 

Когнітивний критерій: 

• системність, повнота і ґрунтовність 

знань 

опитувальник «Розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів» та проективну методику 

незавершених речень з метою дослідження 

наявності системи необхідних знань щодо розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами 

арт-терапії 

Діяльнісно-творчий критерій: 

• наявність комплексу професійно-

педагогічних і спеціальних умінь 

спостереження, анкетування, опитування, бесіда  

зі студентами, викладачами, тестування, виконання 

спеціальних вправ, 

тест «Самооцінка творчого потенціалу особистості» 

(М. Фєтіскін), методика для оцінки творчого 

потенціалу особистості «Ваш креативний 

потенціал» (О. Лук)   

• здатність використовувати засоби 

арт-терапії у роботі з молодшими 

школярами 

психолого-педагогічні ситуації, які виявляли 

сформованість умінь та навичок, необхідних 

майбутньому вчителю для розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії 

• наявність  творчого мислення 
анкетування, опитування, бесіда 

зі студентами (див. додаток Е) 

Рефлексійно-результативний критерій: 

• здатність використовувати засоби 

арт-терапії у роботі з молодшими 

школярами; наявність творчого 

мислення 

спостереження, бесіда, дискусія, методики 

адаптовані до умов експерименту, авторська анкета 

(див. додаток Є) 

• здатність адекватно оцінювати 

власну діяльність; контроль, 

самоконтроль, оцінка та самооцінка 

процесу й результатів здійсненої 

діяльності з метою подальшої їх 

переоцінки 

методика М. Куна – Т. Мак-Партланда «Хто Я?», 

методика «Який Я вчитель?», методика діагностики 

професійної підготовленості вчителя до 

педагогічної діяльності (В. Уруський) та адаптована 

методика А. Карпова для діагностики 

рефлексивності особистості майбутнього вчителя 
 

Результати обчислення середньої вибіркової оцінки рівня відповідної 

готовності майбутніх учителів початкової школи на констатувальному етапі 



151 

 

педагогічного експерименту ілюструє таблиця 3.2. Докладний аналіз даних 

констатувального етапу експерименту представлено в п. 3.3. 

Таблиця 3.2 

Констатувальні дані середньої вибіркової оцінки рівня готовності до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

студентів експериментальних і контрольної груп (у балах) 
Група (кількість 

Середня                    студентів) 

вибіркова оцінка 

ЕГ 

(152) 

КГ 

(54) 

ВX
_

 1,53 1,63 

 

Аналіз даних таблиці 3.2 засвідчує, що майбутні учителі початкової 

школи експериментальної та контрольної груп мали на початку педагогічного 

експерименту майже однакові показники рівнів сформованості готовності до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. Воднораз виявлені на 

констатувальному етапі експерименту особливості кожної групи та недоліки 

попередньої підготовки враховувалися в організації формувального етапу 

педагогічного експерименту, спрямованого на реалізацію визначених етапів 

технології підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії, що здійснювали у варіативний 

спосіб. 

Аналіз, узагальнення та інтерпретація одержаних результатів, отриманих 

упродовж констатувального етапу педагогічного експерименту засвідчила, що 

загальний стан готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії знаходиться переважно на низькому і 

середньому рівнях (відповідно у 62,4% і 33,9% студентів) і лише у незначної 

частини майбутніх учителів (3,7%) – на високому рівні, що підтвердило 

актуальність і доцільність дослідження. Діагностичне обстеження дозволило 

виділити низку недоліків, що існують у процесі підготовки майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, а 

саме: епізодичне оновлення знань на відміну від постійного; недостатнє 
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усвідомлення майбутніми вчителями потреби у творчому розвитку і недостатнє 

забезпечення зв’язку теорії з практикою; механічне перенесення чужого досвіду 

у власну діяльність; невміння знаходити нестандартні рішення на основі 

результатів самостійно набутих знань.  

 

 

3.2. Реалізація технології підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

 

На формувальному етапі педагогічного експерименту перевірялась 

реалізація розробленої технології підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  

На першому виокремленому етапі (професійно-мотиваційний) підготовки 

студенти вчилися виділяти педагогічні проблеми, аналізувати проблемні 

ситуації, виокремлювати основні суперечності, визначають мету та основні арт-

терапевтичні можливості у початковій школі щодо розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів, вибирали форму представлення кінцевого 

продукту. На даному етапі учасники створювали проектні групи, розподіляли 

ролі. Тут реалізувалася аналітична функція арт-терапевтичної діяльності, 

відбувалася актуалізація та усвідомлення мотивів.  

Зазначимо, що паралельно в освітній процес майбутніх учителів 

початкової школи упроваджувалися дві педагогічні умови: формування у 

майбутніх учителів мотивації до застосування арт-терапії у майбутній 

професійній діяльності; організація навчально-методичного супроводу 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії.  

Загалом реалізація даного етапу технології підготовки майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

передбачала:  
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1. Вирішення організаційних питань щодо проведення педагогічного 

експерименту, а саме:  

1) Розроблення необхідних методичних матеріалів для проведення 

експериментальної роботи, обговорення результатів їх апробації викладачами-

експериментаторами на засіданнях кафедр та науково-методичних семінарах.  

Науковий супровід діяльності викладачів з реалізації означеної проблеми 

було оформлено як комплект інструкційних матеріалів, який містив: 

 навчально-методичні посібники, витяги з нормативних документів; 

тренінгові, контрольні, корекційні завдання; 

 диски з електронними посібниками, слайд-лекціями, завданнями, 

бланками, таблицями для виконання й оформлення студентами проектів, 

фіксації отриманих результатів тощо; 

 відеодиски із записами уроків педагогів-майстрів з розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; 

 коментарі, поради методистів, учителів-практиків, психологів, 

науковців щодо означеної проблеми. 

2) Уточнення стратегічних і тактичних завдань кожного з етапів 

технології підготовки, їх змісту і методів реалізації, що передбачало 

обговорення і корекцію означеної технології підготовки на рівні організаторів 

педагогічного експерименту, програми експериментальної роботи, змісту та 

способів проведення експериментального дослідження упродовж трьох 

навчальних років у обраних експериментальних групах майбутніх учителів 

початкової школи. Широке розповсюдження серед викладачів інформації щодо 

запропонованої програми експерименту, ознайомлення з її суттю та 

спрямованістю сприяло успішності її реалізації в практиці роботи базових 

університетів. Викладачі і куратори груп у більшості випадків із розумінням 

ставилися до наданих пропозицій щодо корекції і нововведень в освітній 

процес, із зацікавленістю їх обговорювали, після чого необхідні зміни 

вносилися до програми експерименту; 
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3) Інформаційне забезпечення діяльності педагогів з підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії. Аналіз інформації не лише давав 

можливість ретельно планувати роботу, перевіряти і регулювати ефективність 

арт-терапевтичних технологій, але й сприяв творчому саморозвитку викладачів. 

Інформаційно-методична робота з викладачами передбачала: 

 ознайомлення з результатами проведеної діагностики рівнів готовності 

студентів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії і вимагало: 

 створення банку даних щодо: а) нових педагогічних ідей з 

упровадження розробленої технології підготовки; б) тематики проектів для 

студентів (з психолого-педагогічних та фахових дисциплін) і молодших 

школярів;  

 розробки та заповнення індивідуальних карток спостереження за 

розвитком готовності майбутніх учителів початкової школи експериментальних 

і контрольних груп до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії; 

2. Підвищення рівня науково-методичної підготовки викладачів-

експериментаторів, що передбачало: 

1) забезпечення позитивної мотивації викладачів (кураторів академічних 

груп, студенти яких входили до складу експериментальної групи, керівників 

гуртків) до здійснення відповідної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи; підвищення професійного інтересу викладачів до досліджуваної 

проблеми. 

Формування позитивних мотивів викладачів у реалізації відповідної 

технології підготовки, усвідомлення значущості підготовки майбутніх учителів 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

потребувало вирішення цього завдання шляхом: 

 організації широкої цілеспрямованої інформаційно-роз’яснювальної 
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роботи, що вимагала: 

 роз’яснення необхідності та практичного значення опанування 

інформацією щодо розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами 

арт-терапії для студента в подальшій професійній діяльності під час проведення 

науково-методичних семінарів на кафедрах, які брали участь у експерименті, 

засіданнях Інституту кураторів (Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди); 

 залучення до цієї роботи лаборантів кафедр, працівників бібліотеки, які 

надавали інформацію про наявність у навчально-методичному фонді кафедр та 

бібліотечному фонді університетів періодичних видань з питань розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, нові 

надходження; представляли вибірку статей з періодичних видань за проблемою 

нашого дослідження; досвідчених викладачів, учителів-практиків, які 

розповідали про стан упровадження арт-терапії в освітню практику; 

презентували сучасні методики роботи зі студентами (учнями) за арт-

терапевтичними технологіями, брали участь в обговоренні шляхів підвищення 

ефективності застосування певних форм, методів, засобів роботи в навчанні 

студентів та молодших школярів; 

 стимулювання викладачів до здійснення власних науково-методичних 

пошуків у підготовці майбутніх учителів початкової школи до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, що потребувало 

персоналізованого стимулювання, тобто застосування продуманої системи 

заохочень, як-от: виявлення і підтримка найбільш активних, творчих педагогів; 

винесення їм подяки, нагородження грамотами, виділення «методичного дня»; 

відображення в науково-методичних працях та педагогічній пресі здобутих 

результатів дослідження (висвітлення набутого досвіду роботи з проблеми 

дослідження на сторінках університетських збірників наукових праць, газети 

«Учитель», у матеріалах наукових конференцій тощо); залучення за бажанням 

ініціативних молодих викладачів-експериментаторів до виконання обов’язків 
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кураторів навчальних академгруп, що створювало додаткові можливості для 

отримання необхідної інформації, генерування нових ідей щодо вдосконалення 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії, участь у проекті «Кращий куратор року» тощо. 

Аналіз відповідей викладачів-експериментаторів, отриманих у процесі 

опитування, дає підстави стверджувати, що різні види заохочення стимулювали 

викладачів до активної участі в експериментальній роботі, в наслідок чого 

підвищився рівень професійного інтересу педагогів до досліджуваної 

проблеми. Так, на кінець експерименту серед викладачів, які брали в ньому 

участь (98 осіб) не отримано жодної негативної відповіді щодо необхідності 

спеціальної підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії: майже всі 

викладачі-експериментатори (96,9 %) вважають таку підготовку обов’язковою, 

вказуючи при цьому, що набуття спеціально отриманих знань і вмінь щодо 

зазначеної проблеми здійснюється ними систематично, оскільки є цікавим і 

таким, що стимулює до самоосвітньої діяльності; 

 розробка та проведення на експериментальному факультеті спецкурсу 

«Розвиток творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії» із 

метою підвищення рівня професійної компетентності викладачів (методистів, 

кураторів, керівників гуртків) шляхом отримання та поглиблення знань щодо 

особливостей підготовки майбутніх учителів початкової школи до педагогічної 

діяльності означеного виду. Розроблений спецкурс розрахований на 8 годин і 

передбачає вивчення таких питань: 

- роль і місце підготовки майбутніх учителів розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії у їхньому професійному 

становленні; 

- суть і зміст підготовки майбутніх учителів початкової школи розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; 

- концептуальні підходи підготовки майбутніх учителів розвитку 
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творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; 

- технологія підготовки майбутніх учителів розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії; 

- критерії оцінки рівня сформованості готовності майбутніх учителів 

початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії; 

- форми і методи підготовки майбутніх учителів розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; 

 організація і проведення науково-методичного семінару «Основи теорії 

та методики розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії» (6 годин), на якому акцентувалась увага на необхідності підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії, обговорювались питання щодо суті творчого потенціалу, 

його можливостей для розвитку школярів і студентів, методики організації арт-

терапевтичних технологій тощо. Викладачів ознайомлювали з новітньою 

науковою і навчально-методичною літературою, іншими навчально-

методичними матеріалами з проблеми, що сприяло формуванню в них 

позитивної мотивації до вирішення поставленої проблеми, підвищенню рівня 

теоретичної готовності до реалізації означеної технології підготовки; 

 організація «Служби методичної допомоги» для викладачів, які 

працюють на факультетах початкового навчання, завданням якої було 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічного колективу шляхом 

надання консультацій, методичних порад, психолого-педагогічної допомоги 

щодо розробки стратегій роботи зі студентами і відбору навчально-

методичного інструментарію (форм, методів, засобів) забезпечення відповідної 

підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю, що потребувало: 

 визначення координаторів-консультантів з-поміж викладачів кафедри 

початкової, дошкільної та професійної освіти, до функцій яких входила 

допомога в: здійсненні взаємодії суб’єктів педагогічного процесу (викладачі-
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експериментатори, студенти); організації лекцій і практичних занять з членами 

методичних об’єднань (творчих груп) викладачів, кураторів, керівників гуртків; 

залученні завідувачів кафедр до організації відповідної діяльності викладачів-

експериментаторів, відвідувань кафедр інших педагогічних університетів; 

проведенні індивідуальних консультацій інструктивного характеру з 

учасниками експерименту в разі виявлення типових утруднень, проблем у 

діяльності педагогів з реалізації означеної технології підготовки; виявленні 

досягнень, творчого потенціалу та можливостей викладачів-експериментаторів 

у здійсненні відповідної підготовки студентів; 

 зустрічі, консультації з фахівцями кафедри початкової. Дошкільної і 

професійної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, які сприяли стимулюванню 

самоосвітньої діяльності викладачів-експериментаторів із вдосконалення 

самостійно набутих знань щодо відповідної підготовки студентів через 

організацію цілеспрямованої роботи з психологічною, педагогічною, 

методичною літературою; аналіз і усвідомлення досвіду колег; самоаналіз 

власної діяльності тощо; 

 створення методично-інформативного куточка «Педагогічний проект», 

який слугував засобом інформаційного забезпечення процесу підготовки 

студентів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії. Слід зауважити, що методично-інформативний куточок, в якому 

розміщували необхідну інформацію щодо завдань експериментальної роботи, 

функціонував на базі «Служби методичної допомоги» в реалізації всіх без 

винятку етапів означеної технології підготовки; 

 організація та проведення занять (один раз на тиждень) з викладачами-

експериментаторами щодо опанування означеною методикою за планом 

загальноуніверситетського проекту «Педагогічний ЗВО нового покоління». 

Опанування педагогами теоретичними знаннями та практичними 

вміннями з реалізації технології підготовки відбувалось насамперед у межах 

проведення науково-методичного семінару на кафедрах, залучених до 
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педагогічного експерименту; спецкурсу, прочитаного через методичні 

об’єднання (творчі групи) викладачів (кураторів, керівників гуртків) на обраних 

для проведення експерименту на факультеті початкового навчання. Також 

опанування теоретичним матеріалом, усвідомлення викладачами значущості 

підготовки студентів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії систематично відбувалося під час засідань Інституту 

кураторів, на заняттях «Школи молодого куратора», які проводились 

координаторами-консультантами «Служби методичної допомоги». 

На практичних заняттях викладачам-експериментаторам надавали 

відомості ключові компетентності, які є необхідними для відповідної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, визначали напрями їхньої 

роботи зі студентами та передбачені заходи. 

У проведенні занять використовувались різноманітні форми організації 

педагогічної діяльності: колективна, групова, індивідуальна. Перевагу надавали 

груповим формам роботи, оскільки за умов групової взаємодії педагоги мали 

можливість обмінюватися думками, відстоювати власну точку зору, 

спостерігати за діяльністю колег, коментувати, доповнювати відповіді, робити 

зауваження, порівнювати результати діяльності, формулювати висновки тощо. 

Під час організації групових форм роботи на заняттях використовували такі 

методи, як «мозкова атака», групове вирішення проблемних ситуацій, творчі 

завдання, дискусії, диспути, ділові ігри, тренінги. 

З точки зору мети і завдань нашого дослідження особливу цінність мали 

заняття, що проводилися у формі ділових ігор, де учасники гри розподілялися 

на пари, беручи на себе різні ролі, наприклад, викладачів та майбутніх учителів 

початкової школи у виконанні певного проекту. Завдяки ігровому елементу 

заходу створювалась доброзичлива атмосфера спілкування, посилювалась 

мотивація викладачів-експериментаторів, що сприяло усвідомленому 

опановуванню ключовими компетентностями з розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії, набуттю дидактичних навичок у 
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вивченні арт-терапевтичних технологій, розвитку комунікативних здібностей і 

вмінь, розкриттю творчого потенціалу у процесі реалізації технології 

підготовки; проведення комплексу методичних заходів на базі Інституту 

кураторів, «Школи молодого куратора», як-от: «Ярмарок педагогічних ідей», 

«Найкраще портфоліо викладача вищої школи», конкурс творів «Педагогічна 

поема» з метою популяризації авторських проектів викладачів з проблеми 

дослідження; педагогічні читання, методичні фестивалі, педагогічні дискусії, 

зустрічі за «круглим столом», брифінги, педагогічні консиліуми, під час яких 

відбувалися виступи викладачів про перебіг експерименту та особливості його 

проведення, власні розробки (проекти професійного спрямування); 

спостереження викладачів за роботою досвідчених педагогів у школі «Майстер-

клас»; проводився аналіз результатів експериментальних досліджень з 

досліджуваної проблеми, інформації про вплив проектної діяльності на 

професійне вдосконалення педагогів; визначався зміст і напрями подальшої 

роботи зі студентами; вносились та оброблялись пропозиції, рекомендації щодо 

тощо. 

Отже, реалізацію професійно-мотиваційного етапу технології було 

спрямовано на: стимулювання інтересу до арт-терапії, позитивного ставлення 

до арт-терапії, мотивації до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії, розуміння можливостей використання засобів арт-терапії 

для розвитку творчого потенціалу молодших школярів, формування 

спеціальних арт-терапевтичних компетенцій формування у майбутніх учителів 

мотивації до застосування арт-терапії у майбутній професійній діяльності 

(перша педагогічна умова). Основна робота з підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів проводилася у процесі 

апробації тренінгової програми для студентів-першокурсників «Адаптація до 

університету». Проводилися: тренінг «Готовність майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії», 

постійно діючі консультації, тематичні вебінари на тему «Розвиток творчого 
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потенціалу молодших школярів у системі розвивального навчання», у форматі 

організації самоосвіти було проведено вебінари з проблем розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії «Вступ у шкільне життя», 

«Навчання без оцінки», «Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого 

школяра» з мотивування майбутніх учителів щодо опрацювання 

спеціалізованої психолого-педагогічної літератури.  

Реалізація змістово-діяльнісного етапу технології підготовки була 

спрямована на забезпечення психологічної готовності (позитивної мотивації) 

майбутніх учителів початкової школи щодо підготовки до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, що вимагало вирішення 

таких завдань: 

- усвідомлення суті та значущості розвитку творчого потенціалу школярів 

для майбутньої професійної діяльності; 

- усвідомлення студентами необхідності спеціальної підготовки до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; 

- розвиток професійного інтересу та розширення уявлень майбутніх 

учителів щодо роботи за арт-терапевтичною технологією навчання. 

Із метою усвідомлення майбутніми вчителями необхідності спеціальної 

підготовки до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії зі студентами проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу, до якої 

залучались викладачі університету, куратори академічних груп, керівники 

наукових гуртків, бібліотекарі, лаборанти кафедр, що брали участь у 

експерименті. Інформаційно-роз’яснювальну роботу проводили у процесі 

лекцій і семінарських занять, на кураторських годинах, заняттях гуртків, 

науково-методичних конференціях, головним чином, методом різного виду 

бесід (пояснювально-інформаційних, дискусійних, евристичних, проблемних). 

Майбутнім учителям початкової школи надавали інформацію про 

наявність у фондах бібліотек університетів, на кафедрах, залучених до 

педагогічного експерименту, літературних джерел з проблеми нашого 
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дослідження; проводили методичний «анонс-огляд» новинок літератури. Під 

час проведення бесід пояснювали, що:  

- нова якість підготовки в умовах реформування вітчизняної системи 

освіти, зорієнтованої на входження до європейського освітнього простору, 

потребує від майбутнього вчителя не лише здатності до застосування в 

практичній діяльності вже відомих способів вирішення педагогічних проблем, 

але й готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами 

арт-терапії; 

- вагоме місце в процесі опанування готовністю до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії належить питанням 

підготовки учнів в навчанні, оскільки потенційні можливості молодшого 

школяра реалізуються лише за умови раціональної самоорганізації навчально-

пізнавальної діяльності, що має винятково важливе значення. Очевидним стає, 

що досягнення мети виховання творчої, соціально адаптованої особистості, 

готової до життєвого самовизначення, самореалізації та самоствердження 

можливе лише за умови ґрунтовної підготовки вчителя до організації 

зазначеного процесу; 

- особливості змісту підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії потребують застосування 

специфічних психологічних механізмів, методичних прийомів її організації, що 

вимагає спеціальної підготовки вчителя і є важливим чинником успішності 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Отже, 

тільки відповідна підготовка вчителя дає можливість розширити перспективу і 

результативність арт-терапії, особливо в молодшій школі. 

Плідним виявилося залучення до цієї роботи досвідчених учителів, 

методистів районних управлінь освіти, які надавали інформацію про наукові й 

практичні досягнення щодо розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії в шкільну практику. Також до проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи залучались студенти (помічники викладача), які 
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виявляли зацікавленість даною діяльністю. До їхніх функцій входив пошук 

інформації з першоджерел; збирання інформаційних матеріалів щодо 

практичної реалізації проблеми, використовуючи електронні ресурси мережі 

Internet; створення електронного каталогу періодичних видань «Книжкова 

полиця», що містять статті з проблеми нашого дослідження; анотування 

провідних ідей педагогів-новаторів з розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії тощо. 

Важливою формою інформаційно-роз’яснювальної роботи в 

експериментальних групах були кураторські години, які проводилися у вигляді 

тематичних бесід, творчих зустрічей, вечорів та інших виховних заходів. 

Для розвитку професійного інтересу та розширення уявлень майбутніх 

учителів щодо роботи за арт-терапевтичною технологією навчання, 

викладачами кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, 

кураторами академгруп було організовано відвідування методичних об’єднань 

учителів, присвячених проблемі розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії; циклу уроків досвідчених учителів, проведених 

на базі школи «Майстер-клас» (Педагогічний ліцей; гімназія №169 та №116 

м. Харкова, ЗЗСО № 14 м. Бердянськ тощо.). 

Після таких відвідувань на семінарських, практичних заняттях 

проводилось обговорення застосованих на уроках методів, форм навчання, 

аналізувались можливості розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії на підвищення ефективності освітньої діяльності 

школярів. На практичні заняття також запрошували досвідчених педагогів, 

методистів, які пояснювали студентам їхню роль в розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, доводили необхідність 

для сучасного вчителя сформованої творчої компетентності у роботі за арт-

терапевтичними технологіями навчання. 

Також для майбутніх учителів початкової школи організовували зустрічі 

з досвідченими вчителями-новаторами, які у своїй практиці використовують 



164 

 

інноваційні технології навчання. Так, про власний досвід професійної 

діяльності з означеної проблеми студентам початкового навчання розповіла 

заслужений працівник освіти України, вчитель початкових класів гімназії №169 

м. Харкова Г. О. Жук. Під час своєї розповіді педагог зазначив, що вміння 

застосовувати арт-терапію на практиці є показником високої кваліфікації 

учителя, який володіє прогресивною технологією навчання та розвитку учня, 

яку науковці справедливо відносять до технологій ХХІ століття. У кінці свого 

виступу Галина Олексіївна підкреслилила роль спеціальної підготовки 

студентів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії. Під час бесіди студенти задали запитання про труднощі, які виникають 

у застосуванні арт-терапії.  

Ознайомлення з досвідом роботи вчителів сприяло усвідомленню 

студентами значення розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії в майбутній професійній діяльності, переконанню в 

необхідності опанування арт-терапевтичними технологіями навчання. Отже, 

така форма роботи виявилась ефективною у формуванні мотиваційно-

ціннісного компоненту готовності майбутніх учителів початкової школи до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  

На даному етапі була реалізована така педагогічна умова, як 

цілеспрямоване наповнення змісту підготовки вчителів початкової школи 

творчим компонентом з метою їхнього професійного розвитку засобами арт-

терапії. 

У процесі формування позитивної мотивації майбутніх учителів 

початкової школи щодо розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії, усвідомлення її суті та значущості здійснювали в таких 

напрямах: 

 проведення вступних лекцій («Основи педагогічної майстерності», І 

семестр): «Розвиток творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії», «Творча парадигма в освіті», «Арт-терапевтичні технології в освіті», 
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які надали студентам загальне уявлення про суть, завдання і зміст творчого 

потенціалу молодших школярів, розкрили її структуру; розширили уявлення 

про творчий потенціал не лише як теоретичну діяльність, результатом якої є 

нові ідеї, але й прикладну, практико-орієнтовану діяльність. 

Головне завдання вступної лекції, як зазначає А. Алексюк, сприяти 

розвитку майбутніх учителів початкової школи інтересу до предмета з метою 

його творчого засвоєння [2, с. 459]. Тому до проведення вступних лекцій також 

були залучені викладачі курсу «Вступ до спеціальності» (І семестр), що 

сприяло виробленню первинної мотивації, дало студентам відповідь на 

запитання: «Навіщо потрібна арт-терапія у майбутній професії?». 

На практичних заняттях, семінарах, кураторських годинах 

обговорювались різні дискусійні питання. Обговорення таких питань сприяло 

усвідомленню студентами актуальності, значущості і проблемності розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, зростанню 

пізнавально-професійного інтересу до її застосування в освітній практиці; 

 проведення «рекламних акцій» щодо переваг розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії в процесі життєдіяльності 

людини для усвідомлення студентами значущості арт-терапії в майбутній 

професійній діяльності. Під час таких заходів розкривали дидактичні, 

методичні, розвивальні можливості даної діяльності, а також її можливості у 

формуванні мотивації навчальної діяльності, що супроводжувалось 

демонстрацією слайд-лекцій, презентацій, організацією тематичних бесід, 

дискусій; 

 створення різноманітних ситуацій з метою забезпечення формування 

пізнавально-професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

(О. Волик [30], О. Жукова [72; 73; 74], І. Зязюн [164 ], О. Попова [176], 

О. Сорока [212] та ін.). Серед них були ситуації: 

- зацікавлення, які створювали шляхом активізації змістом (історизм, 
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практична значущість, новизна викладання, наочність, що передбачало 

розкриття можливостей арт-терапії в життєдіяльності людини, застосування 

історичних фактів театралізацією деталей історичних подій, вивчення 

артефактів творчого потенціалу (історичних документів, їх цитування); 

дослідження ґенези творчого потенціалу молодших школярів у педагогіці тощо; 

- здивування, що потребували розгляду альтернативних точок зору 

науковців на певні події через аналіз нових джерел інформації, фактів тощо; 

наведення поглядів науковців, що призводять до руйнування стереотипів 

ставлення до наукових фактів; емоційне забарвлення викладання певних тем 

навчального матеріалу тощо; 

- новизни, актуальності через зв’язок навчального матеріалу зі 

сьогоденням, відкриттями, які спричиняють «революції» у науковій думці, що 

потребувало підбору певних прикладів, фактів, ілюстрацій з періодичного 

друку, телебачення, радіо, Інтернету тощо; 

- успіху, що вимагало добору індивідуальних завдань відповідно до рівнів 

сформованості спрямованості на проектування, поступовості, системності 

засвоєння навчального матеріалу з урахуванням зони актуального розвитку, 

надання адресної диференційованої допомоги студентам тощо; 

- ігрові, які створювали шляхом моделювання в навчальному процесі 

відносин та умов реального життя через застосування методів імітаційної 

технології навчання. 

На даному етапі реалізації технології підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії також 

запроваджували навчальні ігри пошукового характеру, що вимагало від 

студентів виконання реального проекту з дослідження проблеми, висновків 

щодо вирішення суперечливих питань і передбачало емоційну включеність у 

ситуацію за рахунок колективної роботи, в основу організації якої покладено 

мотив змагання; можливість широкого варіювання ситуації; опанування новим 

змістом освіти безпосередньо в діяльності.  
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Водночас застосовували й такі види навчальних ігор, як-от: 

- організаційно-діяльнісні, що передбачали розгортання змісту навчання 

щодо розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії у 

вигляді системи проблемних ситуацій і вимагали організації колективної 

миследіяльності всіх суб’єктів навчання в процесі обговорення, аналізу 

ситуацій у малих навчальних групах; 

- рольові, які вимагали відпрацювання тактики певних дій, виконання 

функцій через розподіл ролей «з обов’язковим змістом» між учасниками 

вирішення задачі або проблеми; 

- ділові, які передбачали імітаційне моделювання реальних процесів, за 

яких необхідні знання засвоюються учасниками гри в процесі інформаційного 

забезпечення ігрових дій, формуванні цілісного образу тієї чи іншої реальної 

ситуації, що привносило в навчання щодо розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії предметний і соціальний контексти 

майбутньої професійної діяльності вчителя; 

- пізнавально-дидактичні, які сприяли створенню ситуацій, що 

характеризуються включенням навчальних проектів у незвичайний ігровий 

контекст. Зокрема, застосовували ігри, побудовані на зовнішній привабливості 

(змагання, аукціони, конкурси, в яких ситуація використовується як стимул для 

спонукання інтересу) та ігри, що вимагали дій, які є складовими розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії і підлягають 

засвоєнню (ігри-подорожі, що передбачають моделювання раціонального 

маршруту за різноманітними мапами тощо). 

Наведемо приклад практичного заняття з «Основ педагогічної 

майстерності» з використанням вищезазначених методів.  

Домашнім завданням для майбутніх учителів початкової школи, яке вони 

отримали на попередньому занятті, було створення і представлення 

педагогічної реклами творчої діяльності, захист якого відбувається у формі 

рольової гри. Учасники гри розподілялись за групами (за власним бажанням), 
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до складу кожної групи входили автори (учитель, письменник, поет, художник), 

оформлювач, редактор, виконавці (актори). 

Рекламу можна було представити у формі вірша, прози, рисунку, 

сценарію тощо. У залежності від обраного варіанту виконавці продумували 

демонстрацію рекламної акції (зробити інсценівку, прочитати текст або вірш, 

продемонструвати кінофільм, слайд-презентацію тощо). 

Після закінчення роботи над завданням усі групи (авторські колективи) 

подавали свої реклами для оцінки в експертну раду (3 особи). Критеріями 

оцінки «рекламної акції» обиралися такі: виразність задуму; наукове 

обґрунтування; оригінальність форми і змісту; виконавська майстерність. 

Як позитивне, відмітимо, що найкраще сприймалася дана проблематика 

студентами у процесі проходження педагогічної практики (див. додаток Д). Так 

арт – терапія як засіб виходу внутрішніх конфліктів особистості 

використовувалася студентами-практикантами особливо для тих учнів, хто не 

міг «виговоритися», кому висловити свої фантазії у творчості легше, ніж 

розповісти про них. Вигадки, які були зображені на папері нерідко 

прискорювали і полегшували вербалізацію переживань. Малювання знімало 

бар’єр «его-цензури», яка ускладнювала словесний вияв конфліктних 

несвідомих елементів. 

Через малюнок, казку арт-терапія давала вихід внутрішнім конфліктам і 

сильним емоціям молодших школярів, усувала страх, допомагала зрозуміти 

власні почуття і переживання, сприяла підвищенню самооцінки, розслабленню 

і зняттю напруги і, звичайно ж, допомагала в розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів, оскільки у кожній особистості існує потреба у 

самовираженні, яка здебільшого, залишається незадоволеною, що й породжує 

внутрішній конфлікт.  

Студенти пам’ятали, що маленька людина також є частиною природи і 

спеціально організована взаємодія з елементами природної системи, очевидно, 

повинна мати позитивний результат. У творчих роботах молодших школярів, 
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як правило, була відображена природа і способи взаємодії з нею. За 

допомогою арт-терапії учні висловити свої емоції, почуття за допомогою 

ліплення, малювання, фотографування, перегляду фільмів, складання казок, 

конструювання з природних матеріалів. Переживаючи образи, молодший 

школяр знаходив свою цілісність та неповторність. Надзвичайно добре було 

поєднувати різні форми арт-терапії: спиратися на вербальний рівень (робота з 

казкою, фільмом), продовжувати на невербальному рівні (малювання, 

ліплення, колаж, оригамі) і завершувати знову на вербальному рівні 

(проговорювання нового досвіду). 

Майбутні учителі початкової школи у процесі проходження педагогічної 

практики акцентували свою увагу на «організмі» кольору, ліній, форми, бо 

пам’ятали, що з давніх часів для лікування нервових потрясінь застосовується 

малювання ієрогліфів. Студентами також було помічено, що при цьому 

молодший школяр повністю розслабляється і помітно знижується частота його 

пульсу. 

Ще одним побічним наслідком арт-терапії є почуття задоволення, яке 

виникає в результаті виявлення прихованих талантів. 

Дуже сподобалося майбутнім учителям початкової школи працювати з 

таким матеріалом арт-терапії як пісок, оскільки він має здатністю 

заворожувати людину – своєю піддатливістю, здатністю приймати будь-які 

форми: бути сухим, і сипучим чи вологим, щільним і пластичним. Гра в пісок 

захоплювала дітей, особливо гра в «калачики», де молодшим школярам 

ставилося завдання побудувати замок на морському узбережжі чи навіть 

дивитися, як висипається сухий пісок з їх долоні. 

Пісочна терапія – це унікальна можливість досліджувати свій 

внутрішній світ з допомогою безлічі мініатюрних фігурок. Вона дає 

можливість висловити те для чого важко підібрати слова, зіштовхнутися з тим, 

до чого важко звернутися безпосередньо, побачити у собі те, що зазвичай йде 

від свідомого сприйняття. Можливість самовираження у піскової терапії не 
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обмежена словами. Як один символ чи образ може висловити більше, ніж 

сотня слів, постать чи сцена, побудована вами, може передати почуття, емоції, 

конфлікти, недоступні словесному вираженню. Це важливо було для 

майбутніх учителів початкової школи, оскільки молодшим школярам з певних 

причин важко втілити свої переживання в слова – наприклад, тим, чиї 

переживання настільки гострі і болючі, що стикатися із ними безпосередньо 

важко. До того ж, створення піщаних композицій, на відміну від малюнка, 

наприклад, не вимагає будь-яких особливих умінь. Тут неможливо 

помилитися, зробити не так – це стосується тих учнів, котрі звикли суворо 

оцінювати себе. В кожного з них свідомо чи несвідомо з’являються критерії те, 

що таке «гарний малюнок», «хороший вірш», «правильно виліплена фігурка», 

але немає такого поняття, як «хороша» чи «правильна» композиція із піску. 

Створюючи самостійно чи з допомогою педагога свій світ з піску, 

дитина почувається чарівником: не боїться щось змінювати, ламати старе, 

будувати нове. Спостерігаючи, як дитина захопливо «працює» з піском, 

педагог у парі зі студентом практикантом допомагає розкрити їй свої 

здібності, таланти, творчий потенціал. 

Фототерапія вважається одним з новітніх напрямків розвитку арт-терапії 

на сучасному етапі, попри досить тривалий період існування самого мистецтва 

фотографії. Терапевтичний ефект фотографії у процесі проведення 

педагогічного експерименту сприяв у роботі з молодшими школярами їх 

творчому самовираженню, самопізнанню, соціалізації та емоційно-чуттєвому 

вихованню учня. Фототерапія передбачала роботу з готовим матеріалом, або 

створення оригінальних авторських знімків. У процесі проходження 

педагогічної практики майбутні учителі початкової школи використовували 

три форми організації фототерапевтичної діяльності: індивідуальну; 

індивідуально-групову; групову. 

Фотографія це: самопрезентація людини – представлення себе у певному 

образі реальній або уявній аудиторії; своєрідний міні-спектакль; інструмент 
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для дослідження тілесного образу «Я». Позитивно оцінюємо індивідуальну 

форму організації фототерапії, оскільки даний метод арт-терапії 

супроводжується показ фото певною розповіддю. 

Таким чином, основним змістом фототерапії було створення та 

сприймання фотографічних образів, яке доповнювалося обговоренням та 

різними видами творчої діяльності (образотворча діяльність, рух та танці, 

драматизація, художній опис).  

На особливу увагу заслуговує лялько-терапія, яка сприяє тому, що 

дитина активно проектує той досвід, який вона сприймає в ігровій ситуації. 

Основним об’єктом, який забезпечує дитині можливість самовираження, 

накопичення досвіду і його корекції у процесі самостійної гри, тривалий час 

були ляльки, а театр ляльок був джерелом естетичного впливу на молодших 

школярів. Цей традиційний засіб комунікації є не лише 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 молодшим школярам прищеплюються 

загальноприйняті у суспільстві норми і цінності. 

Метою лялько-терапії є допомогти молодшому школяру ліквідувати 

хворобливі переживання, укріпити психічне здоров’я, покращити соціальну 

адаптацію, розвинути самосвідомість, вирішити конфлікти в умовах 

колективної творчої діяльності тощо. Слід зазначити, що правильний підбір 

іграшок та ляльок має велике значення: це можуть бути звичайні ляльки, 

ляльки-мотанки іграшки або лялькові будинки, які можуть зображувати членів 

сім’ї дитини, які надають можливість дітям безпосередньо виражати свої 

почуття. Коли діти розігрують сцени з ляльками, то є можливість спостерігати 

відношення між членами сім’ї: суперництво чи суперечки між братами або 

сестрами, піклування членів родини одне про одного тощо. 

А такі іграшки як машинки, човники, літаки мають велике значення для 

впертих, сором’язливих, відлюдькуватих дітей, тому, що вони мають 
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можливість 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 використовуються для того, щоб дитина 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, шматочки дерева, палки, мотузки, шматочки 

різноманітних тканин, шматки шкіри, пінопласт тощо). 

У діях молодших школярів з такими предметами на перший план 

виступали не основні, а істотні можливості цих предметів, з точки зору 

використання такої їх сторони. Така робота допомагає дитині відкрити нові 

властивості й якості, які приховані при поверхневому сприйманні, при цьому 

розуміння суті предметів виявляються повнішими і яскравішими. 

Зазначимо, що процес «оживлення» різноманітних побутових предметів 

(окулярів, чайників, віників, шарфів, рукавичок, капелюхів, портфелів, 

пеналів, олівців, парасольок, хусток тощо) надає можливість дітям переносити 

свої проблеми, шкідливі звички на цей предмет-образ. Це також сприяє 

послабленню переживань, відбувається погашення негативних емоцій, які 

дитина відчула, тобто відбувається вербалізація внутрішньої проблеми дитини. 

Оживлення предметів здійснюється за допомогою дій і рухів. Тому дітям дуже 

цікаво працювати з такими предметами, які мають таку важливу якість, як 

функціональна рухомість, яка закладена вже в саму конструкцію предмета: 

гаманець, парасолька, скринька, коробка, що можуть відкриватись та 

закриватись у процесі роботи. При «оживленні» предмета чи побутової речі, 

які значно відхиляються від своїх звичайних функцій, у них відкриваються 

нові якості, які діти не помічали раніше, які були заховані за утилітарністю 

сприйняття цих предметів. 

Розвиток здібностей до ідентифікації дозволяє дитині глибше зрозуміти 

не лише інших, а і усвідомити себе, своє внутрішнє «я». Особливою формою 
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ідентифікації є антропоморфізм, коли якості живих істот приписуються 

неживій матерії. Цей спосіб пізнання себе і оточуючого світу особливо 

притаманний молодшим школярам. Для дитини має значення те, що вона 

відчула, пережила, усвідомила у дії.  

Також така робота з побутовими предметами надає великі можливості 

для розвитку багатьох здібностей дитини: фантазії, кмітливості, 

спостережливості, асоціативного мислення, ритмічності, пластичності, 

спритності, лаконізму. 

Лялько-терапія використовує також елементи музики, танцю, 

образотворчого мистецтва. Молодшим школярам надавалася можливість 

намалювати свою ляльку-образ, одягнути її на своєму малюнку так, як цього 

хоче дитина. Це зближує дитину з лялькою. Слід зазначити, що дуже часто 

діти соромляться співати або танцювати. А коли у процесі проведення 

педагогічного експерименту на формувальному етапі молодші школярі брали 

ляльку-рукавичку, одягали її на свою руку, вставляли пальці у м’які руки 

рукавички-ляльки, яка по розміру така ж сама як рука дитини, то вже співала 

або танцювала лялька, а дитина нібито ховалася за нею. 

Наступним методом арт-терапії, який сприяв розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів була казкотерапія. Зазначимо, що казка 

супроводжує людину впродовж усього життя, допомагає її успішній 

соціалізації й ефективному засвоєнню життєвих уроків. Казка для дитини – це 

не просто вигадка, фантазія, це особлива реальність світу почуттів. Казка 

розсуває рамки звичайного життя; тільки в казковій формі діти стикаються з 

такими складними явищами і почуттями, як життя і смерть, любов і ненависть, 

гнів і співчуття, зрада і підступність. Казка – це стародавній спосіб підтримати 

людину за допомогою слова. 

Казкотерапія – це один із ефективних засобів роботи з учнями 

початкових класів, які зазнають тих чи інших емоційних та поведінкових 

труднощів. Суть цього методу у створенні особливої казкової атмосфери, яка 
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робить мрії дитини дійсністю, дозволяє дитині вступити у боротьбу зі своїми 

страхами, комплексами. У нашому дослідженні студенти використовували 

основний принцип казкотерапії – цілісний розвиток особистості, турбота про 

душу, зцілення казкою. Казкотерапія добре долає у дітей високий рівень 

тривожності, різноманітні страхи, агресивність, адаптує до різних дитячих 

колективів. ЇЇ використовували у роботі з агресивними дітьми, невпевненими, 

сором’язливими, брехливими, а також у випадках різного роду 

психосоматичних захворювань, оскільки майбутній учитель початкової школи 

має навчати дітей і з особливими освітніми потребами також. Процес 

казкотерапії дозволяв молодшому школяру усвідомити та проаналізувати свої 

проблеми, побачити шляхи їх вирішення. 

Суть методу казкотерапії у тому, що казка доступно пояснює, що добре, 

а що погано. На прикладі позитивних персонажів дитина вчилася бути 

хорошою, а негативні герої казок викликали у неї лише негативну реакцію. 

Негативний герой завжди залишається покараним, а доброму дістається 

красуня-принцеса й півцарства на додаток. Терапевтична казка відрізняється 

від звичайної тим, що її вигадують спеціально з урахуванням особливостей 

дитини. Тобто її головний герой схожий на дитину, він переживає ті ж 

проблеми й емоції. Він бореться, наприклад, з темрявою, й за його вчинками 

дитина може бачити, що це насправді не так уже й страшно. Або, навпаки, 

героя казки доля карає за те, що він не миє руки або не слухається батьків. 

Головне завдання казок: через казкові події показати герою ситуацію з іншого 

боку, запропонувати альтернативні моделі поведінки. Казка використовується 

батьками, вчителями, психологами для підготовки дитини до школи, 

організації її входження у простір шкільного життя. Казкотерапія дозволяє 

опанувати позитивними моделями поведінки, знизити негативні емоції, рівень 

тривожності. Спілкування дітей із казкою допомагає їм впоратися зі своїми 

негативними станами, невпевненістю, лінню, небажанням пізнавати нове. 
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Наступний метод, який використовували майбутні вчителі для розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів був метод кінотерапії, який 

ґрунтувався на спільному аналізі переглянутого фільму і подальшій корекції 

виявлених зон найближчого розвитку учасників групи. Кінотерапія – тонкий, 

сильний і сучасний інструмент самодіагностики і корекції підсвідомої сфери 

психіки. По можливості перегляду фільму і аналізу емоційного сприйняття 

його образів, учасники вивчали свої індивідуальні особливості і виявляли 

підсвідомі сценарії та стилі поведінки. І, як наслідок, стало можливим перехід 

до підсвідомої корекції дій і свідомою зміною життя. 

Кінотерапія – це перегляд популярних художніх кінофільмів з 

обговоренням надалі в групі, – творчий процес самопізнання в комфортній 

атмосфері. Одна й та ж подія інтерпретується людьми по-різному, а інколи і 

протилежно. Все навкруги сприймається через приховані «фільтри» 

свідомості. Матеріал фільму використовується як засіб виявлення прихованих 

мотивів і підсвідомих установок, які викривлюють реальність. Учасники 

кінотерапії сприймали образи фільму, орієнтуючись на власні внутрішні 

образи, які, в свою чергу, визначалися власними потребами. Сприйняття 

кожним учасником образів фільму точно відповідало його особистій потребі, 

проекції його комплексу, його стереотипам. Це дозволяло вивести на свідомий 

рівень внутрішню причину тої чи іншої проблеми. 

Кінотерапія як метод групової роботи був використаний як засіб 

самопізнання і розкриття внутрішніх резервів молодших школярів, так і 

засобом ефективної саморегуляції. Це був і допоміжний метод в 

психологічному консультуванні, і дидактичний матеріал в навчальному 

процесі. Кінотерапію використовували як інструмент практичної допомоги в 

становленні і розвитку творчого потенціалу молодшого школяра, який був 

неординарною особистістю. 

Серед сучасних засобів в арт-терапії все яскравіше заявляє про себе 

відносно новий перспективний метод – оригамі. 
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Традиційне японське мистецтво оригамі – конструювання різноманітних 

паперових фігурок шляхом складання квадрата без вирізання та склеювання – 

все ширше інтегрується у світову культуру і науку, стає предметом досліджень 

фахівців таких галузей, як конструювання, архітектура, математика, технічний 

дизайн, педагогіка, практична психологія та арт-терапія.  

Займаючись оригамі, молодші школярі ставали учасниками захоплюючої 

дії – перетворення паперового квадрата в оригінальну фігурку – квітку, 

коробочку, метелика, динозавра тощо. Цей процес нагадував фокус, маленьку 

виставу, що завжди викликає радісне здивування. У студентів-практикантів 

виникало бажання показати комусь це диво, скласти щось ще. У них зникало 

відчуття ізольованості. Оригамі поєднувало в собі прийоми і форми роботи 

деяких інших арт-терапевтичних напрямків: казкотерапії (казки оригамі), 

ігротерапії (ігри з рухомими фігурками), терапію засобами драми і 

лялькотерапії (розігрування сцен з ляльками оригамі, масок тощо), терапію 

засобами музики, хорового співу та евритмії з притаманними їм гармонією та 

ритмічністю рухів (що також відбувається при складанні в техніці оригамі та 

сприяє розвитку творчого потенціалу молодшого школяра), терапію кольором 

(використовується різнобарвний папір). Метод повтору і ритмічність у 

складанні модульного оригамі (зірки, орнаменти, «3-D»-моделі) 

врівноважують психічний стан школяра. Сама форма деяких фігур (кусудам, 

багатогранників, каркасних структур) несла позитивний і оздоровчий ефект, 

гармонізувала. 

Окрім того, що для майбутніх учителів були проведені спецкурси по 

підготовці до розвитку творчого потенціалу молодшого школяра, більшість 

майбутніх учителів початкової школи настільки перейнялися даною 

проблемою, що велику кількість інформації вивчали самостійно. Так у процесі 

проходження педагогічної практики, студентка IV курсу факультету 

початкового навчання Іра Л. свій виховний заліковий захід провела на тему: 

«Цуру – символ довголіття і щасливого життя». Цуру – це японський 
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журавлик довгою шиєю. Згідно з японською легендою, якщо скласти тисячу 

таких журавлів, виповниться бажання. У процесі проведення педагогічного 

експерименту було доведено, що оригамі володіють такими властивостями: 

підвищують активність правої півкулі мозку і врівноважують роботу обох 

півкуль; підвищують рівень інтелекту в цілому; активізують творче мислення; 

знижують тривожність і допомагають легше адаптуватися до важких ситуацій; 

покращують пам’ять і окомір.  

Метод музикотерапії упроваджувався зазвичай на початку дня, на 

першому уроці, щоб створити позитивний настрій на весь день. Музична 

терапія складається з двох напрямів: прослуховування музики і її створення. 

На формувальному етапі експерименту музикотерапія використовувалася як 

метод, який сприяв розвитку творчого потенціалу молодшого школяра. У своїх 

щоденниках з педагогічної практики студентка ІІІ курсу Ольга К. написала: 

«Сьогодні на уроці читання учні спочатку проспівували тричі вірші, а потім 

читали. Ефект був приголомшливий. Навіть ті учні, які погано 

запам’ятовували тексти без особливої напруги розповідали їх напам’ять». 

Ефективним методом реалізації змістово-діяльнісного етапу технології 

був тілесно-орієнтований,  який впроваджувався за таким алгоритмом. 

1. Налаштування.  

Початок заняття – це «налаштування на творчість». Головне завдання 

цього етапу – підготувати учня до спонтанної художньої творчої діяльності. 

При цьому можна використати нескладні образотворчі прийоми. Наприклад, 

різні варіанти техніки «карлючки», «закритих очей», «автографи», «естафета 

ліній» тощо. При виконанні цих вправ відбувається зниження контролю з боку 

свідомості і настає релаксація. 

2. Актуалізація візуальних, аудіальних, кінестетичних відчуттів. 

На цьому етапі можна використовувати малюнок у сполученні з 

елементами музичної терапії. Музика як терапевтичний засіб, впливає на 

настрій людини, поліпшує її самопочуття. Для занять краще підбирати приємні 
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мелодії без тексту, які не викликають протесту в учнів. Гучність звучання 

також установлюється із загальної згоди. Обов’язково необхідно змінити чи 

виключити музику, якщо цього бажає учень. 

3. Образотворча діяльність.  

Цей етап припускає індивідуальну творчість для дослідження власних 

проблем і переживань. Вважаємо, що всі види підсвідомих процесів, зокрема 

страхи, сновидіння, внутрішні конфлікти, ранні дитячі спогади, відбиваються в 

образотворчій продукції при спонтанній творчості. Таким чином, учень 

невербальною мовою повідомляє про свої проблеми і почуття, вчиться 

розуміти й аналізувати свої емоції. Деякі діти намагаються створювати 

реалістичні, гарні малюнки, тому необхідно пояснити учасникам заняття, що 

їхні роботи не будуть оцінюватися. Важливий процес спонтанної творчості, 

емоційний стан «малювальника», його внутрішній світ, пошук адекватних 

засобів самовираження. 

Даний етап заняття передбачає непряму діагностику. На перших 

заняттях учасник прагне працювати знайомими і звичними засобами, і тільки в 

міру подолання психологічного захисту починає експериментувати, стає більш 

експресивними. Як правило, дитина з високою особистісною чи ситуативною 

тривожністю спочатку малює простим олівцем, багаторазово виправляє 

зображення, а тільки потім розфарбовує його. Коли переборені захисні 

тенденції, фарби викликають в учня сильний емоційний відгук, стимулюють 

уяву і прагнення творчості. Багатоголосся кольорів і відтінків дозволяє більш 

точно відобразити настрій і психічний стан в момент заняття. 

4. Активізація вербальної і невербальної комунікації. 

Головне завдання цього етапу полягає у створенні умов для комунікації. 

Учаснику пропонується показати свою роботу і розповісти про неї. Ступінь 

відкритості і відвертості самопрезентації залежить від рівня довіри до вчителя, 

від особистісних особливостей учня. Якщо вона з якихось причин 

відмовляється від висловлювань, не слід наполягати. Можна запропонувати 
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учаснику скласти історію про свій малюнок і придумати для нього назву. 

Тобто поєднати малюнок і казку. Починати розповідь можна словами «Жила 

собі людина, схожа на мене…». Такий початок полегшує вербалізацію 

внутрішнього стану і підсилює ефект проекції та ідентифікації. По розповіді 

учасника можна зрозуміти, кого він засуджує, кому співчуває, ким 

захоплюється. Таким чином неважко скласти уявлення про нього самого, його 

цінності та інтереси, відносини з навколишнім світом. 

5. Звільнення від неприємних відчуттів. 

Учасник малює предмет, який його травмує, у комічній формі або малює 

радість у власному баченні. Можливо також скласти веселу казку про повне 

подолання страху. Перекладання тих переживань, що травмують, у комічну 

форму або протилежну емоцію призводить до катарсису, звільнення від 

неприємних відчуттів, емоцій. 

6. Рефлексійний аналіз. 

Заключний етап заняття припускає рефлексійний аналіз у невимушеній 

обстановці. Необхідна присутність елементів спонтанної «взаємотерапії» у 

вигляді доброзичливих висловлювань, позитивного програмування, підтримки. 

Атмосфера емоційної теплоти, емпатії, турботи дозволяє учаснику арт-

терапевтичного заняття пережити ситуацію успіху в тій чи іншій діяльності. 

Дитина здобуває позитивний досвід самоповаги і самосприйняття, у неї 

зміцнюється почуття власної гідності, поступово коректується образ «Я». На 

завершення варто акцентувати увагу на успіхах учня. 

Отже, арт-терапія у всіх її проява – це можливість у цікавій та приємній 

формі допомогти учню розвивати свій творчий потенціал. 

Для досягнення мети рефлексійно-корегувального етапу технології 

стимулювали майбутніх учителів початкової школи до підведення підсумків, 

здійснення професійної рефлексії – осмислення власного досвіду діяльності, 

якісного оцінювання всіма суб’єктами отриманих результатів; самооцінки 

власної готовності до професійної діяльності в контексті розвитку творчого 
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потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, екстеріоризації власних 

досягнень і досвіду. На даному етапі студенти готували та презентували 

програми для молодших школярів, які були спрямовані на розвиток творчого 

потенціалу учнів. 

На цьому етапі вирішувались такі завдання:  

• поглиблення теоретичних знань і вдосконалення вмінь, вироблених на 

попередніх етапах; 

• діагностика (викладачами) і самодіагностика (студентами) рівнів 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії; 

• пошук ефективних шляхів індивідуальної корекції досліджуваного 

процесу. 

Для досягнення мети і вирішення завдань заключного етапу було 

запроваджено форми і методи навчання та виховання, які мотивували 

майбутніх учителів початкової школи до рефлексійної поведінки, а отже, 

сприяли самоаналізу, адекватній самооцінці щодо сформованості в них 

професійних компетенцій, необхідних для розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії. З урахуванням сучасних досліджень 

[145; 184; 212; 278; 279 та ін.] на цьому етапі було застосовано такі методи 

рефлексійного практикуму, як: рефлексійно-ділова гра, проблемно-

рефлексійний полілог, рефлексійна інверсія, рефлексійний тренінг, які за 

результатами апробації виявилися найбільш продуктивними для здійснення 

корегувальних процедур щодо досліджуваної якості майбутніх учителів 

початкової школи. Принципова інноваційна «відкритість» методів 

«рефлексійного культивування» стосовно кожної педагогічної задачі сприяла 

актуалізації набутого досвіду майбутніх учителів початкової школи щодо 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, його 

переосмисленню, виявленню нових відносин і проблем в організації діяльності 

означеного виду тощо. 
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Так, організація рефлексійно-ділових ігор мала за мету формування у 

майбутніх учителів початкової школи рефлексійного типу педагогічного 

мислення, навичок професійного спілкування, готовності до вирішення 

проблемних ситуацій, підвищення рівня знань і вмінь планувати, аналізувати, 

прогнозувати, приймати рішення в процесі розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії. 

Відповідно до мети проведення рефлексійно-ділових ігор вимагало 

вирішення таких завдань: закріплення знань з теорії та методики організації 

навчання молодших школярів; вироблення вмінь конкретизувати і чітко 

формулювати освітні цілі у процесі розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії; навчання майбутніх учителів початкової школи 

визначати можливі альтернативи в аргументуванні власної думки щодо 

виявлення проблемної ситуації та аналізу всіх можливих варіантів вирішення 

проблеми. 

Рефлексійно-ділові ігри проводили за таким алгоритмом: 

- об’єднання майбутніх учителів початкової школи у групи (команди); 

оголошення спільної для всіх груп мети, правил проведення й оцінювання, 

визначення терміну часу на підготовку виступу тощо; 

- вирішення завдання в групах; підготовка його презентації у формі 

рольової гри, що вимагало розподілення ролей (учитель, учні), забезпечувало 

залучення всіх майбутніх учителів початкової школи до роботи, стимулювало 

їхню творчу активність; 

- здійснення студентами аналізу виступів після завершення презентацій; 

проведення змагання між групами, що передбачало формулювання майбутніми 

учителями початкової школи кожної групи педагогічної ситуації для своїх 

опонентів, на вирішення якої відводилось 3 хвилини; 

- підведення підсумків викладачем, узагальнення всіх рішень та 

формулювання загального висновку. 

Проведення проблемно-рефлексійного полілогу мало на меті формування 
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умінь самостійного осмислення майбутніми учителями початкової школи 

проблем відповідної підготовки, прийняття педагогічних рішень і включало 

такі етапи: 

- постановка педагогічних проблем, визначення різних аспектів проблеми 

кожним з учасників; 

- висунення ідей щодо вирішення означених проблем; 

- колективне обговорення, пошук правильних рішень. 

Цінність проблемно-рефлексійного полілогу полягало в тому, що його 

застосування дало можливості для розвитку здібностей групового аналізу 

шляхом залучення до вирішення проблем не лише найбільш активних і творчих 

майбутніх учителів початкової школи, а й менш обізнаних і підготовлених. 

Ефект максимального осмислення альтернативних рішень кожним учасником 

досягався через «заборону» на повторення. 

З майбутніми учителями початкової школи проводили рефлексійні 

тренінги, у процесі яких майбутні вчителі здійснювали аналіз і самоаналіз 

професійних компетенцій, особистісних якостей, що характеризують готовність 

учителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії. 

Так, проведення рефлексійного тренінгу «Моя готовність до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії» вимагало 

здійснення таких дій: 

- підготовка студентами доповіді (тривалістю до 10 хвилин), яка 

передбачала розгляд одного з аспектів проблеми, що розглядається, і містила 

відповіді на запитання: «У чому полягає суть предмета, що розглядається?», 

«Які основні поняття та співвідношення між ними?», «Які шляхи вирішення 

проблеми та їх реалізація в освітній практиці?»; 

- виступи учасників; після доповіді кожному з майбутніх учителів 

початкової школи ставилися запитання на розуміння окресленої проблеми; 



183 

 

- висловлення майбутніми учителями початкової школи ставлення до 

почутого, що потребувало відзначення цікавих моментів доповіді; визначення 

позитивних та негативних її сторін з використанням формулювань на кшталт 

«На мою думку, краще було б зробити так…»; 

- відповіді доповідачів на запитання, висловлені позиції учасників 

тренінгу; 

- безпосереднє проведення тренінгу та здійснення самоаналізу власних 

уявлень про себе в проектній діяльності, про інших учасників, власних уявлень 

про уявлення інших учасників. 

Під час рефлексійного тренінгу було розглянуто такі теми: «Проблема 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії в 

педагогічній теорії і практиці», «Характеристики творчого потенціалу 

молодшого школяра», «Арт-терапія як основа розвитку творчих здібностей 

учня», «Арт-терапевтична компетентність учителя», «Готовність учителя до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії як 

передумова здійснення професійної діяльності», «Діагностика та 

самодіагностика рівнів сформованості готовності майбутніх учителів 

початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії» тощо. 

Проведення рефлексійних тренінгів сприяло усвідомленню власних 

професійних цінностей, самопізнанню майбутніх учителів початкової школи у 

здійсненні розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії, навчило адекватно реагувати на погляди інших, виходячи з їхніх 

запитань та міркувань, допомогло зробити висновки про ставлення до себе в 

зазначеному виді професійної підготовки. 

Отже, на рефлексійно-коригувальному етапі майбутні вчителі були 

здатними до самоорганізації й самореалізації, а саме: постійно працювали над 

удосконаленням власної особистості, поглиблювали професійні знання, 

підвищували рівень професійної майстерності для здійснення розвитку 
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творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії на високому 

рівні; здійснювали самоаналіз та самооцінку, формували здатність до 

цілепокладання, аналізу результатів власної діяльності.  

 

 

3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Для оцінки ефективності результатів упровадження технології підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії на контрольному етапі експерименту проводилась 

інтегральна обробка і аналіз отриманих експериментальних даних на основі 

комплексу методів науково-педагогічного дослідження з урахуванням 

визначених критеріїв і показників (див. табл. 3.1). 

У процесі проведеної експериментальної роботи контрольні зрізи 

проводились наприкінці кожного навчального року впродовж всього періоду 

навчання (на першому курсі – двічі: на початку та наприкінці), що дало 

можливість своєчасно контролювати перебіг досліджуваного процесу, 

проводити поетапний аналіз проміжних результатів і корегувати його зміст, 

методи, форми, засоби здійснення для усунення виявлених недоліків. 

Основними завданнями контрольного етапу педагогічного експерименту 

було визначено: 

1. Вивчення та пояснення якісних і кількісних змін у досліджуваній 

готовності майбутніх учителів початкової школи експериментальної і 

контрольної груп, які отримано в результаті впровадження технології 

підготовки згідно з визначеними критеріями. 

2. На основі узагальнення отриманих результатів експериментальної 

роботи сформулювати загальні висновки проведеного дослідження. 

Динаміку змін рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи 

експериментальної ЕГ і контрольної КГ груп до розвитку творчого потенціалу 



185 

 

молодших школярів засобами арт-терапії представлено в таблицях 3.3 та 3.4. 

Отримані експериментальні дані засвідчують про позитивний вплив реалізації 

розробленої технології підготовки. Так, кількість майбутніх учителів 

початкової школи з низьким рівнем готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії у експериментальній групі 

зменшилась на 54,0 %. У контрольній групі цей показник склав ‒25,5 %.  

 

Таблиця 3.3 

Динаміка рівнів сформованості готовності студентів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії (у %) 

Рівні сформованості готовності до 

розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-

терапії 

Експериментальна група Контрольна група 

ЕГ КГ 

Конст. етап Контр. етап 
Конст. 

етап 
Контр. етап 

Високий 5,3 57,9 9,8 23,5 

Середній 39,4 40,8 43,1 54,9 

Низький 55,3 1,3 47,1 21,6 

 

Таблиця З.4 

Кількісні показники сформованості готовності студентів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

(в абсол. значеннях) 
Рівні сформованості готовності до 

розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-

терапії 

Експериментальна група Контрольна група 

ЕГ (152 особи) КГ (54 особи) 

Конст. етап Контр. етап 
Конст. 

етап 
Контр. етап 

Високий 8 88 6 13 

Середній 60 62 23 29 

Низький 84 2 25 12 

 
 

У результаті проведеної експериментальної роботи зросла кількість 

майбутніх учителів початкової школи з високим рівнем відповідної готовності. 

Порівняльно-узагальнювальні результати розподілу майбутніх учителів 

початкової школи експериментальної і контрольної груп за рівнями 

сформованості готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії на початок і кінець експерименту представлено на 

діаграмах рис. 3.1-3.4. 
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Рис.3.1. Розподіл за рівнями сформованості готовності студентів експериментальної 

ЕГ групи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії на 

початок проведення педагогічного експерименту (у %). 

 

 

Рис.3.2. Розподіл за рівнями сформованості готовності студентів контрольної КГ 

групи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії на початок 

проведення педагогічного експерименту (у %). 

 

57,9%

40,8%
1,3%ЕГ

Високий Середній
 

Рис.3.3. Розподіл за рівнями сформованості готовності студентів експериментальної 

ЕГ групи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії на 

кінець проведення педагогічного експерименту (у %). 
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Рис.3.4. Розподіл за рівнями сформованості готовності студентів контрольної КГ 

групи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії на кінець 

проведення педагогічного експерименту (у %). 

 

Кількісний аналіз отриманих експериментальних даних було зроблено за 

допомогою непараметричних методів математичної статистики з 

використанням критерію 
2  для порівняння розподілу майбутніх учителів 

початкової школи у вибірках ЕГ і КГ за рівнями сформованості їхньої 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії [49]. 

З метою з’ясування вірогідності результатів проведеного педагогічного 

експерименту нами була запропонована нульова гіпотеза (Ho) про те, що 

різниця даних в експериментальних і контрольних вибірках щодо рівнів 

готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії викликана помилками репрезентативності, а 

також альтернативна гіпотеза (H1) про те, що різниця в даних 

експериментальних і контрольних вибірок викликана впровадженням 

експериментального чинника. 

Отже, сформулюємо нульову та альтернативну гіпотези для перевірки 

виявлених відмінностей у рівнях готовності майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

експериментальної та контрольної групи.  

Н0 – рівні сформованості знань і вмінь з питань формування готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії контрольної та експериментальної груп, в яких 
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впроваджувалася технології підготовки, не мають істотних відмінностей.  

Н1 – рівні сформованості знань і вмінь з питань формування готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії контрольної та експериментальної груп, в яких 

впроваджувалася розроблена технологія, істотно різняться. 

Для перевірки цих гіпотез виявилося доцільним застосування критерію 

Пірсона χ², оскільки вибірки груп майбутніх учителів початкової школи 

випадкові й незалежні, члени кожної вибірки також незалежні між собою, 

властивості виміряні за шкалою порядку, яка має три категорії: творчий, 

продуктивний, репродуктивний (с = 3).  

Значення статистики Тексп обчислюється за формулою: 
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Отже, одержане значення статистики Тексп. > Ткр. Таким чином, ми 

приймаємо альтернативну гіпотезу: відмінності у розподілах майбутніх 

учителів початкової школи експериментальної та контрольної груп за рівнями 

готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії статистично значущими з ймовірністю 95%.  

Порівнювалися кількісні дані двох вибірок майбутніх учителів початкової 

школи експериментальної і контрольної груп для розрахунків вірогідності 

отриманих результатів на кінець експерименту (див. табл. 3.3). 

Дані розподілу учнів за категоріями наведено в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Розподіл студентів експериментальних і контрольної груп за рівнями 

сформованості готовності до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії у вибірках ЕГ і КГ на кінець експерименту  

 

Категорія 1 2 3 

Вибірка E з груп Е1, Е2 (n1 = 155) Q11 = 

88 

Q12 = 

62 

Q13 

= 2 

Вибірка K  (n2 = 51) Q21 = Q22 = Q23 
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13 29 = 12 

 

 

У таблиці категорія 1 відповідає високому рівню сформованості 

готовності майбутніх учителів початкової школи до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії (В), категорія 2 – 

середньому рівню готовності (с), категорія 3 – низькому рівню (Н). 

Значення статистики T  критерію 
2  ми обчислювали за формулою 3.1. 

Для рівня значущості 0,05   та степеня свободи, що дорівнює 2, 

5,991критT  . 
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Обчислене за даними таблиці 3.5 значення статистики Т=24,22. Оскільки 

критT T , то згідно з правилом прийняття рішення нульова гіпотеза відхиляється 

на рівні значущості 0,05   і приймається альтернативна: впровадження 

запропонованої технології підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії в усіх варіантах її 

реалізації позитивно вплинуло на підвищення рівнів сформованості готовності 

студентів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії, що засвідчує про успішність кожного варіанту технології відповідної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до педагогічної діяльності 

зазначеного виду. 

Аналіз отриманих результатів експериментальної роботи дає підстави 

свідчити, що ефективність розробленої технології підготовки також доведено 

значним зростанням визначених нами показників сформованості всіх 

компонентів відповідної готовності майбутніх учителів початкової школи. 
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Проаналізуємо результативність експериментальної роботи за 

мотиваційним критерієм. 

Результати експериментальної перевірки готовності майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

за мотиваційним критерієм (приріст у %) 

Таблиця 3.6 

К
р

и
те

р
ій

 

 

 

Показники 

 

Р
ів

н
і 

ЕГ (152 особи) КГ (54 особи) 

Н
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о
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При-

ріст 
І зріз ІІ зріз 

При-

ріст 

 

М
о

ти
в
ац

ій
н

и
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Інтерес до арт-терапії В – 17,6  + 17,6 – 5,5 + 5,5 

С 34,2  55,3  + 21,1 33,5  50,5 + 17,0 

Н 65,8  27,1  – 38,7 66,5  44,0  – 22,5 

Позитивне ставлення до 

арт-терапії 

В - 32,1 +32,1 - 7,1 +7,1 

С 26,8 64,1 +37,3 23,6 47,8 +24,2 

Н 73,2 3,8 -69,4 76,4 45,1 -31,3 

Наявність мотивації до 

розвитку творчого 

потенціалу молодших 

школярів засобами арт-

терапії 

В 11,0 76,0 +65,0 9,9 18,1 +8,2 

С 42,0 21,0 -21,0 42,3 61,0 +18,7 

 

Н 
47,0 3,0 -44,0 47,8 20,9 -26,9 

Розуміння можливостей 

використання засобів 

арт-терапії для розвитку 

творчого потенціалу 

молодших школярів 

В – 18,9 + 18,9 – 11,0  + 11,0 

С 17,6  50,5 + 32,9 18,1 34,1  + 15,9 

Н 82,4  30,6  – 51,8 81,9  54,9  – 26,9 

 

Проаналізуємо зміни, що відбулися за мотиваційним критерієм 

готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 
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школярів засобами арт-терапії. Так, на початку експерименту більшість 

майбутніх учителів початкової школи ЕГ та КГ мали майже однаково низький 

рівень інтересу до арт-терапії у майбутнього та позитивного ставлення до арт-

терапії: високий рівень майже не діагностувався в ЕГ та КГ; середній рівень у 

34,2% (ЕГ) та 33,5% (КГ); низький рівень у 65,8% (ЕГ) та 66,5% (КГ). Повторна 

діагностика показала позитивні зміни в ЕГ та КГ групах, однак, більш помітні 

зміни відбулись в ЕГ, що проявилися в стрімкому зростанні кількості майбутніх 

учителів початкової школи з високим рівнем – 17,6% та середній – 55,3. В КГ 

попри те, що зросла частка студентів з високим до 5,5% та з середнім з 33,5% 

до 50,5%, все одно було зафіксовано велика кількість майбутніх учителів з 

низьким рівнем 44%. 

Також було встановлено позитивні зміни в наявності мотивації до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, що 

проявилися у зростанні в майбутніх учителів початкової школи високого рівня 

з 11,0% (на початок експерименту) до 76,0%. Зазначені зміни відбулися шляхом 

зменшення кількості студентів з середнім та низтьким рівнем. В той час як у 

контрольній групі також відбулись зміни: виросла кількість майбутніх учителів 

початкової школи з високим рівнем з 9,9% до 18,1%; з середнім з 42,3% до 

61,0% та знизилася частка майбутніх учителів початкової школи з низьким 

рівнем з 47,8% до 20,9% 

Проаналізуємо результативність експериментальної роботи за діяльнісно-

творчим критерієм. 

Результати експериментальної перевірки готовності майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

за когнітивним критерієм (приріст у %) 

Таблиця 3.7 
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1. Системність, повнота і В - 41,1 +41,1 - 25,3 +25,3 
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ґрунтовність знань С 5,1 56,1 +51,0 3,3 58,2 +54,9 

Н 94,9 2,8 -92,1 96,7 16,5 -80,2 

 

Аналіз табличних даних дозволяє зробити висновок про наявність 

суттєвих змін у сформованості когнітивного критерію готовності майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії. Так, у ЕГ відсоток майбутніх учителів початкової школи, які показали 

високий рівень системності, повноти і ґрунтовності значно виріс від 0 до 41,1%, 

тоді як у КГ – з 0% до 25,3%, а кількість майбутніх учителів початкової школи, 

яких було віднесено до низького рівня зменшилася з 94,9% до 2,8% (ЕГ) та з 

96,7% лише до 16,5%.  

 

Результати експериментальної перевірки готовності майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

за діяльнісно-творчим критерієм (приріст у %) 
Таблиця 3.8 
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ЕГ (152 особи) КГ (54 особи) 
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Наявність комплексу 

професійно-педагогічних 

і спеціальних умінь 

В 2,0 49,0 +47,0 1,6 23,1 +21,5 

С 

 
20,9 50,0 +29,1 25,3 50,0 +24,7 

Н 77,1 1,0 -76,1 73,1 26,9 -46,2 

Здатність 

використовувати засоби 

арт-терапії у роботі з 

молодшими школярами 

В 1,3 21,2 + 

19,9 

1,7  12,6  + 10,9 

С 28,3  63,5 + 

35,2 

30,2  48,9  + 18,7 

Н 70,4  15,3 – 

55,1 

68,1  38,5 – 29,6 

Наявність  

творчого мислення 

В 
- 32,1 

+32,

1 
- 7,1 +7,1 

С 

 
26,7 64,0 

+37,

3 
23,6 47,8 +24,2 

Н 73,3 3,9 -69,4 76,4 45,1 -31,3 
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Значні зміни відбулись у процесі проведення педагогічного експерименту 

саме за діяльнісно-творчим критерієм. Так, спостерігався значний приріст 

високого рівня комплексу професійно-педагогічних і спеціальних умінь в обох 

групах, але у ЕГ на 47,0%, а у КГ на 21,5%; спостерігалось зниження низького 

рівня в ЕГ з 77,1% до 1,0 % та в КГ з 73,1% до 26,9%. Звернули на себе увагу 

зміни, що відбулися при перевірці показника здатності використовувати засоби 

арт-терапії у роботі з молодшими школярами: попри те, що на початок 

експерименту високий рівень  був зафіксований лише у незначної кількості 

майбутніх учителів початкової школи, однак після проведення педагогічного 

експерименту в ЕГ високий рівень спостерігався в 21,2% майбутніх учителів 

початкової школи, а в КГ лише в 12,6%. Результативність роботи в ЕГ проявило 

себе у значному прирості показника наявності творчого мислення 32,1% 

(високий рівень).  

 

Результати експериментальної перевірки готовності майбутніх учителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії 

за рефлексійно-результативним критерієм (приріст у %) 
Таблиця 3.9 
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Здатність адекватно 

оцінювати власну 

діяльність 

В 
- 31,1 

+31,

1 
- 4,4 +4,4 

С 

 

 

14,0 
66,8 

+52,

8 
21,9 47,8 +25,9 

Н 86,0 2,1 -83,9 78,1 47,8 -30,3 

Контроль, самоконтроль, 

оцінка та самооцінка 

процесу й результатів 

здійсненої діяльності з 

метою подальшої їх 

переоцінки 

В 

 
- 32,1 

+32,

1 
- 7,1 +7,1 

С 

 
26,8 64,1 

+37,

2 
23,6 47,8 +24,2 

Н 
73,2 3,8 -69,3 76,4 45,1 -31,3 

 



194 

 

Аналіз табличних даних дозволяє зробити висновок про наявність 

суттєвих змін у сформованості рефлексійно-результативного критерію 

готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії. Так, у ЕГ відсоток майбутніх учителів 

початкової школи, які показали високий рівень здатності адекватно оцінювати 

власну діяльність значно виріс від 0 до 31,1%, тоді як у КГ – з 0% до 4,4%, а 

кількість майбутніх учителів початкової школи, яких було віднесено до 

низького рівня зменшилася з 86,0% до 2,1% (ЕГ) та з 78,1% лише до 47,8%.  

На підставі даних таблиць 3.6-3.9 проведено статистичний аналіз і 

визначено середнє арифметичне x , дисперсію 
2 , середньоквадратичне 

відхилення   та коефіцієнта варіації V  рівнів 3-х компонентів готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії. Для визначення цих статистичних показників 

використовували такі формули: 





s

i

iinx
n

x
1

1

,  




s

i

ii nхx
n 1

22 )(
1

, 2     (1) 

де ix  – це рівні показників (тобто, наприклад, для показника «мотивація 

щодо формування готовності майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії» відповідають високий, 

середній та низький рівні з відповідними значеннями 01 х , 12 х , 23 х ), s  – 

кількість рівнів відповідного показника, in  – відсоток майбутніх учителів 

початкової школи відповідного рівня, n  = 100 (кількість студентів відповідних 

рівнів переведено до відсотків). Якщо замість відсотків використовувати 

частину кількості майбутніх учителів початкової школи відповідного рівня, то 

формули (1) можна записати так: 





s
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iilxx
1 ,  
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, 

де n

n
l i
i 

 – це частина кількості майбутніх учителів початкової школи. 
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Можливі відхилення значень показників від середнього характеризуються 

середньоквадратичним відхиленням (абсолютний показник розсіювання) – це є 

несуттєвою зміною для всіх показників обох компонентів. Відносним 

показником розсіювання значень показників навколо середнього є коефіцієнт 

варіації. Обчислюється він за формулою  

x
V

100


,       (2) 

де   – це середньоквадратичне відхилення, а x  – середнє арифметичне. 

Порівняльна характеристика реалізованої технології підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії, то у нашому дослідженні використаємо коефіцієнт 

ефективності, який обчислюється за формулою: 

КГ

ЕГ
ефект

k

k
k

 (4) 

де 
ЕГk

 – показник степеня опанування даною методикою в ЕГ; 

 
КГk

 – показник степеня опанування даною методикою в КГ. 

Обидва показники обчислюються за формулою відповідно: 

0

21 8,0

n

nn
k




     (5) 

де 
0n
 – загальна кількість питань; 

1n  – кількість правильних і повних відповідей; 

2n  – кількість правильних, але неповних відповідей. 

Число 0,8 – умовний коефіцієнт цінності правильних та повних рішень. 

Степінь опанування методикою в ЕГ: 

425,0
1515

3038,0401



ЕГk  

Степінь опанування методикою в КГ: 
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266,0
1020

948,0196



КГk

 

Отже, отримуємо такий коефіцієнт ефективності: 

598,1
266,0

425,0


КГ

ЕГ
ефект

k

k
k

 

(у порівнянні з традиційним 1ефектk ). Тому слідує, що впровадження даної 

технології підготовки виявилося ефективним. Аналіз результатів дозволив 

експериментально довести, що застосування даної технології підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії впливає на готовність застосування арт-терапевтичних 

технологій у майбутній професійній діяльності. 

Таблиця 3.10  

Узагальнені результати експериментальної роботи (у %) 
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Інтерес до арт-терапії В – 17,6  + 17,6 – 5,5 + 5,5 

С 34,2  55,3  + 21,1 33,5  50,5 + 17,0 

Н 65,8  27,1  – 38,7 66,5  44,0  – 22,5 

Позитивне ставлення до 

арт-терапії 

В - 32,1 +32,1 - 7,1 +7,1 

С 26,8 64,1 +37,3 23,6 47,8 +24,2 

Н 73,2 3,8 -69,4 76,4 45,1 -31,3 

Наявність мотивації до 

розвитку творчого 

потенціалу молодших 

школярів засобами арт-

терапії 

В 11,0 76,0 +65,0 9,9 18,1 +8,2 

С 42,0 21,0 -21,0 42,3 61,0 +18,7 

 

Н 47,0 3,0 -44,0 47,8 20,9 -26,9 

Розуміння можливостей 

використання засобів 

арт-терапії для розвитку 

творчого потенціалу 

молодших школярів 

В – 18,9 + 18,9 – 11,0  + 11,0 

С 17,6  50,5 + 32,9 18,1 34,1  + 15,9 

Н 82,4  30,6  – 51,8 81,9  54,9  – 26,9 

К
о

гн
іт

и
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н
и
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1. Системність, повнота і 

ґрунтовність знань 

В - 41,1 +41,1 - 25,3 +25,3 

С 5,1 56,1 +51,0 3,3 58,2 +54,9 

Н 94,9 2,8 -92,1 96,7 16,5 -80,2 
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Продовження таблиці 3.10 
Д

ія
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іс
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о
-т

в
о
р

ч
и

й
 

Наявність комплексу 

професійно-педагогічних 

і спеціальних умінь 

В 2,0 49,0 +47,0 1,6 23,1 +21,5 

С 

 
20,9 50,0 +29,1 25,3 50,0 +24,7 

Н 77,1 1,0 -76,1 73,1 26,9 -46,2 

Здатність 

використовувати засоби 

арт-терапії у роботі з 

молодшими школярами 

В 1,3 21,2 + 

19,9 

1,7  12,6  + 10,9 

С 28,3  63,5 + 

35,2 

30,2  48,9  + 18,7 

Н 70,4  15,3 – 

55,1 

68,1  38,5 – 29,6 

Наявність  

творчого мислення 

В 
- 32,1 

+32,

1 
- 7,1 +7,1 

С 

 
26,7 64,0 

+37,

3 
23,6 47,8 +24,2 

Н 73,3 3,9 -69,4 76,4 45,1 -31,3 
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Здатність адекватно 

оцінювати власну 

діяльність 

В 
- 31,1 

+31,

1 
- 4,4 +4,4 

С 

 

 

14,0 
66,8 

+52,

8 
21,9 47,8 +25,9 

Н 86,0 2,1 -83,9 78,1 47,8 -30,3 

Контроль, самоконтроль, 

оцінка та самооцінка 

процесу й результатів 

здійсненої діяльності з 

метою подальшої їх 

переоцінки 

В 

 
- 32,1 

+32,

1 
- 7,1 +7,1 

С 

 
26,8 64,1 

+37,

2 
23,6 47,8 +24,2 

Н 
73,2 3,8 -69,3 76,4 45,1 -31,3 

 

Результати контрольного зрізу засвідчили значне підвищення рівня 

готовності у майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії в експериментальній групі (див. табл. 3.10).  

Найвищі результати зафіксовано за мотиваційним критерієм, що 

підтвердило доцільність застосування комплексу засобів програмно-змістового і 

навчально-методичного забезпечення технології підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 
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Висновки й достовірність отриманих результатів педагогічного 

експерименту були підтверджені методами математичної статистики. Обробка 

експериментальних даних із застосуванням критерію Пірсона (2) засвідчила 

наявність статистично вагомих змін в експериментальній групі, що підтвердило 

правильність висунутої гіпотези (Тн > Тк, 24,22 > 5,991). Відтак, розроблена 

технологія підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії є ефективною і може бути 

запропонована для впровадження в процес професійної підготовки майбутніх 

учителів. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

В експериментальному дослідженні брали участь 206 студентів 

спеціальності «Початкова освіта», із яких було сформовано одну 

експериментальну групу (ЕГ), що налічувала 152 особи. До контрольної групи 

(КГ) увійшло 54 особи. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту було проведено 

діагностування вхідного рівня сформованості готовності майбутніх учителів 

експериментальної та контрольної груп до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії за критеріями (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісно-творчий, рефлексійно-результативний) й визначеними 

показниками. Були також визначені рівні сформованості готовності майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії (високий, середній, низький). 

Статистична обробка отриманих даних упродовж констатувального 

етапу педагогічного експерименту засвідчила, що загальний стан готовності 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії знаходиться переважно на низькому і середньому рівнях 
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(відповідно у 62,4% і 33,9% студентів) і лише у незначної частини майбутніх 

учителів (3,7%) – на високому рівні, що підтвердило актуальність і доцільність 

дослідження. Діагностичне обстеження дозволило виділити низку недоліків, що 

існують у процесі підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, а саме: епізодичне 

оновлення знань на відміну від постійного; недостатнє усвідомлення 

майбутніми вчителями потреби у творчому розвитку і недостатнє забезпечення 

зв’язку теорії з практикою; механічне перенесення чужого досвіду у власну 

діяльність; невміння знаходити нестандартні рішення на основі результатів 

самостійно набутих знань.  

Формувальний етап педагогічного експерименту був спрямований на 

перевірку розробленої технології підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.  

Реалізацію професійно-мотиваційного етапу технології було спрямовано 

на: стимулювання інтересу до арт-терапії, позитивного ставлення до арт-

терапії, мотивації до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії, розуміння можливостей використання засобів арт-терапії 

для розвитку творчого потенціалу молодших школярів, формування 

спеціальних арт-терапевтичних компетенцій формування у майбутніх учителів 

мотивації до застосування арт-терапії у майбутній професійній діяльності 

(перша педагогічна умова). Основна робота з підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів проводилася у процесі 

апробації тренінгової програми для студентів-першокурсників «Адаптація до 

університету». Проводилися: тренінг «Готовність майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії», 

постійно діючі консультації, тематичні вебінари на тему «Розвиток творчого 

потенціалу молодших школярів у системі розвивального навчання», у форматі 

організації самоосвіти було проведено вебінари з проблем розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії «Вступ у шкільне життя», 
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«Навчання без оцінки», «Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого 

школяра» з мотивування майбутніх учителів щодо опрацювання 

спеціалізованої психолого-педагогічної літератури.  

На змістово-діяльнісному етапі реалізації технології студентами 

застосовувалися відповідні знання, уміння і навички щодо розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. На даному етапі відбувалося цілеспрямоване 

наповнення змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи творчим 

компонентом з метою їхнього професійного розвитку засобами арт-терапії 

(друга педагогічна умова). Педагогічний експеримент було спрямовано на 

розвиток якостей і здібностей майбутніх учителів початкової школи до творчої 

діяльності, подальший розвиток мотивації до застосування засобів арт-терапії у 

процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін («Педагогіка», «Соціальна 

педагогіка», «Психологія», «Основи психодіагностики»), дисциплін практичної 

підготовки («Я у світі», «Трудове навчання», «Мистецтво», «Людина і світ», 

«Основи сценічного та екранного мистецтва», «Основи хореографії з 

методикою навчання», «Музичне мистецтво з методикою навчання», 

«Образотворче мистецтво з методикою навчання», а також авторського 

спецкурсу «Розвиток творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії») та проходження педагогічної практики.  

Застосовувалися методи, які забезпечували реалізацію завдань підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії: традиційні (пояснення, розповідь, бесіда, самостійна 

робота з літературою, створення ситуації новизни, опора на життєвий досвід) та 

інноваційні (інтерактивні, креативні), спрямовані на організацію нововведень в 

освітньому просторі. Позитивні зміни відбувалися в ЕГ завдяки інтерактивним 

методам, що давали змогу активізувати пізнавальну діяльність майбутніх 

учителів початкової школи, формувати творче мислення, ухвалювати виважені 

рішення під час дискутування у процесі діалогового навчання (дискусія, метод 

проектів, «мозковий штурм», «асоціативний кущ», рольові, ділові ігри, кейс-
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метод). Завдяки використанню креативних методів, що забезпечували 

стимуляцію активності, творчості, розвитку уяви, асоціативно-образного 

мислення, сприяли виникненню цікавих ідей, схвальних відгуків набули метод 

придумування, метод «Якби …», метод гіперболізації, метод інверсії. 

Специфіка процесу підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів зумовила необхідність комплексного 

застосування традиційних (підручники, посібники, наочність, спеціальні 

цифрові засоби навчання, аудіо-, відеотехніка, інтернет-ресурси) і специфічних 

для кожного виду занять засобів арт-терапії (казкотерапії, музикотерапії, 

заняття з ігрової терапії, заняття з пісочної терапії, заняття з театральної терапії, 

заняття з танцювально-рухової терапії).  

Практична складова підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів передбачала запровадження 

додаткових завдань арт-терапевтичного спрямування до кожного виду 

практики (навчальної, педагогічної практики в літніх оздоровчих закладах, 

педагогічної практики зі спеціалізації, педагогічних практик); залучення 

майбутніх учителів початкової школи до проблемної групи «Арт-терапія в 

освіті», серед завдань якої визначено участь майбутніх учителів у науково-

дослідній роботі в галузі арт-терапії (написання наукових статей, 

індивідуально-дослідних завдань, курсових робіт), формування і вдосконалення 

арт-терапевтичних знань, умінь і навичок майбутніх учителів початкової школи 

(розробка і проведення занять із застосуванням засобів арт-терапії).  

Ефективній організації навчально-методичного супроводу підготовки 

майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії (третя педагогічна умова) сприяли використання пісочної 

терапії, казкотерапії, музикотерапії, танцювально-рухової терапії, кінотерапії, 

фототерапії при проведенні семінарів (тренінгове або корекційне заняття); 

лабораторних (практичних) занять з поділом групи на підгрупи; під час 

організації самостійної роботи у проблемній групі, яка допускає вільне 
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відвідування і неформальне творче спілкування у спільній музичній, художній 

та театральній діяльності; індивідуальних занять, що забезпечують можливості 

для встановлення взаємодії у системі «викладач – студент».  

Ефективним для підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

зазначеного виду діяльності було застосування комплексних засобів арт-терапії, 

серед яких особливе місце належало проективному малюванню (графічні тести 

особистісної і сімейної групи), психодрамі, театрально-педагогічній технології, 

музикотерапії. Кожен із названих засобів арт-терапії мав чітко виражену 

структуру і методику проведення. Підбір і використання засобів арт-терапії 

здійснювався залежно від мети і завдань конкретної педагогічної ситуації. Це 

були і завдання для релаксації (заспокоєння, розслаблення, зняття втоми), і для 

активізації пізнавальних процесів.  

Для досягнення мети рефлексійно-корегувального етапу технології 

стимулювали майбутніх учителів початкової школи до підведення підсумків, 

здійснення професійної рефлексії – осмислення власного досвіду діяльності, 

якісного оцінювання всіма суб’єктами отриманих результатів; самооцінки 

власної готовності до професійної діяльності в контексті розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, екстеріоризації власних 

досягнень і досвіду. На даному етапі майбутні вчителі готували та презентували 

програми для молодших школярів, які були спрямовані на розвиток творчого 

потенціалу учнів. 

На цьому етапі майбутні вчителі були здатними до самоорганізації й 

самореалізації, а саме: постійно працювали над удосконаленням власної 

особистості, поглиблювали професійні знання, підвищували рівень професійної 

майстерності для здійснення розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засобами арт-терапії на високому рівні; здійснювали самоаналіз та самооцінку, 

формували здатність до цілепокладання, аналізу результатів власної діяльності.  
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Результати контрольного зрізу засвідчили значне підвищення рівня 

готовності у майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії в експериментальній групі. 

Найвищі результати зафіксовано за мотиваційним критерієм, що 

підтвердило доцільність застосування комплексу засобів програмно-змістового і 

навчально-методичного забезпечення технології підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 

Висновки й достовірність отриманих результатів педагогічного 

експерименту були підтверджені методами математичної статистики. Обробка 

експериментальних даних із застосуванням критерію Пірсона (2) засвідчила 

наявність статистично вагомих змін в експериментальній групі, що підтвердило 

правильність висунутої гіпотези (Тн > Тк, 24,22 > 5,991). Відтак, розроблена 

технологія підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії є ефективною і може бути 

запропонована для впровадження в процес професійної підготовки майбутніх 

учителів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження підтвердило основні положення висунутої гіпотези 

й дало підстави для формулювання таких висновків відповідно до поставлених 

завдань: 

1. Визначено суть поняття «розвиток творчого потенціалу молодших 

школярів» як багатоаспектний, складний процес, спрямований на розкриття 

творчих здібностей молодших школярів шляхом забезпечення оптимальних 

умов для прояву молодшими школярами власних індивідуально-типологічних 

особливостей освітньої діяльності, формування у них потреб в самореалізації. 

Психолого-педагогічними особливостями розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів є: розвинена творча уява, скерована на створення нових 

образів; здатність до моделювання нових оригінальних об’єктів та ситуацій;  

підвищена сенситивність до нового, здатність надавати новим знанням 

емоційного забарвлення, виявляти естетичні почуття у процесі пізнання; 

відмінна пам’ять, що є запорукою ефективного творчого мислення. 

Доведено, що для розвитку творчого потенціалу молодших школярів слід 

використовувати на заняттях у початковій школі засоби арт-терапії. У 

дисертації визначено суть поняття «арт-терапія» як інноваційну освітню 

технологію розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами 

музичного, художнього, хореографічного та народного мистецтв, а саме 

малюнком, музикою, казкою, танцем, грою тощо. До засобів арт-терапії 

віднесено: пісочну терапію, казкотерапію, музикотерапію, танцювально-рухову 

терапію, кінотерапію, фототерапію, що мають свої особливості, 

характеризуються внутрішньою спорідненістю, прагнуть до взаємодоповнення, 

спрямовані на розвиток творчого потенціалу молодшого школяра. 

2. На підставі аналізу науково-педагогічних праць визначено суть 

підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії як складову професійно-педагогічної підготовки, 
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яка передбачає формування мотивів та потреб, опановування знаннями, 

уміннями та навичками, розвиток професійних і особистісних якостей, 

творчого мислення. 

З’ясовано, що результатом підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії є відповідна 

готовність, яку в дисертації визначено як стійку інтегративну особистісно-

професійну здатність майбутнього вчителя, що характеризується наявністю 

мотивації та потреб до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, 

набутими знаннями, уміннями та навичками, передбачає його творчий 

саморозвиток, самореалізацію та рефлексію. У структурі готовності майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії виокремлено взаємопов’язані компоненти – мотиваційно-ціннісний, 

змістовий, процесуальний, особистісно-рефлексійний. 

3. Теоретично обґрунтовано технологію підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, яка 

ґрунтується на системному, особистісно орієнтованому, діяльнісному, 

культурологічному та компетентнісно-креативному підходах і включає такі 

етапи: професійно-мотиваційний, який передбачає формування стійкої 

професійної спрямованості майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії, інтересу до арт-терапії, позитивного 

ставлення до арт-терапії, мотивації до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії, дієву установку на здобуття професійних знань і 

вмінь; змістово-діяльнісний, який спрямований на опановування майбутніми 

учителями початкової школи необхідними знаннями, формування системи умінь 

і набуття майбутніми учителями досвіду розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засобами арт-терапії, розвиток творчого мислення та 

здатності використовувати засоби арт-терапії у роботі з молодшими 

школярами, зміцнення системи цінностей і переконань; особистісно-

рефлексійний, орієнтований на поглиблення, узагальнення й систематизацію, 
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творче застосування знань та вдосконалення умінь, набутих на попередніх етапах, 

подальший розвиток творчого мислення й формування стійкої рефлексійної 

позиції майбутніх учителів щодо розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії.  

У процесі дослідження виявлено педагогічні умови, що забезпечують 

ефективне функціонування технології підготовки майбутніх учителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії: 

формування у майбутніх учителів мотивації до застосування арт-терапії у 

майбутній професійній діяльності; цілеспрямоване наповнення змісту 

підготовки майбутніх учителів початкової школи творчим компонентом з 

метою їхнього професійного розвитку засобами арт-терапії; організація 

навчально-методичного супроводу підготовки майбутніх учителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 

Експериментально доведено ефективність розробленої технології, 

оскільки в результаті педагогічного експерименту відбулися кількісні зміни 

показників, які показали значущі якісні перетворення у свідомості й поведінці 

майбутніх учителів, що засвідчило суттєву позитивну динаміку їхньої 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії. Статистичним підтвердженням цього стали кількісні показники в  

експериментальній групі: з 2,2% до 31,6% зросла кількість майбутніх учителів 

початкової школи з високим рівнем сформованості готовності (приріст – 

29,4%); з 31,0 до 64,8% (на 33,8%) збільшився індекс середнього рівня 

сформованості у майбутніх учителів готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; з 66,8 до 3,6% (на 63,2%) 

зменшилася кількість студентів з низьким рівнем сформованості готовності. 

Динаміка змін відповідних показників у контрольних групах – значно нижчі.  

4. Уточнено критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-творчий, 

рефлексійно-результативний), показники (інтерес до арт-терапії; позитивне 

ставлення до арт-терапії; наявність мотивації до розвитку творчого потенціалу 
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молодших школярів засобами арт-терапії; розуміння можливостей 

використання засобів арт-терапії для розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів; системність, повнота і ґрунтовність знань; наявність комплексу 

професійно-педагогічних і спеціальних умінь; здатність використовувати 

засоби арт-терапії у роботі з молодшими школярами; наявність творчого 

мислення; здатність адекватно оцінювати власну діяльність; контроль, 

самоконтроль, оцінка та самооцінка процесу й результатів здійсненої діяльності 

з метою подальшої їх переоцінки) й рівні сформованості готовності майбутніх 

учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-

терапії.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Одержані теоретичні й практичні результати становлять основу для подальшого 

її вивчення в аспекті розробки навчально-методичного супроводу процесу 

підвищення кваліфікації учителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів засобами арт-терапії; здійснення ґрунтовного аналізу зарубіжного 

досвіду формування у майбутніх учителів готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. 
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Додaток В 

Рoбoчa прoгрaмa cпeцкурcу «Рoзвитoк твoрчoгo пoтeнцiaлу 

мoлoдших шкoлярiв зacoбaми aрт-тeрaпiї» 

Мeтa cпeцкурcу: пiдгoтувaти мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвoї шкoли дo 

рoзрoбки тa прoвeдeння рiзнoгo рoду тeрaпeвтичних зaнять.  

Кoнцeпцiя курcу – фoрмувaння cиcтeмних знaнь прo кoмплeкcнi aрт-

тeрaпeвтичнi тeхнoлoгiї у cфeрi пoчaткoвoї ocвiти тa умiнь зacтocувaння цих 

тeхнoлoгiй у прoфeciйнiй дiяльнocтi вчитeля пoчaткoвoї шкoли.  

Мicцe курcу в cиcтeмi вузiвcькoї ocвiти cтудeнтiв. Курc oрiєнтoвaний нa 

iнтeгрaцiю знaнь, умiнь i нaвичoк, oтримaних cтудeнтaми у прoцeci вивчeння 

бaзoвих диcциплiн циклу, диcциплiн прoфeciйнoї i прaктичнoї пiдгoтoвки, 

вибiркoвих нaвчaльних диcциплiн тa їх прoфeciйну рeaлiзaцiю зa дoпoмoгoю 

aрт-тeрaпeвтичних тeхнoлoгiй. Вiн пoкликaний прoдeмoнcтрувaти cтудeнтaм 

cуть змiн, якi вiдбувaютьcя у прoфeciйнiй дiяльнocтi вчитeля пoчaткoвoї шкoли 

зa умoви eфeктивнoгo викoриcтaння aрт-тeрaпeвтичних тeхнoлoгiй для 

рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiaлу шкoлярa.  

Oргaнiзaцiя нaвчaльнoгo прoцecу. У прoцeci oпрaцювaння курcу 

прoвoдятьcя лeкцiї, лaбoрaтoрнi зaняття, викoнуєтьcя caмocтiйнa рoбoтa тa 

iндивiдуaльнi твoрчi прoeкти.  

Лeкцiї зaймaють мeншу чacтину aудитoрнoгo чacу, ocкiльки їх мeтa – 

cиcтeмнe прeдcтaвлeння iнтeгрaтивних aрт-тeрaпeвтичних тeхнoлoгiй, 

aкцeнтувaння увaги cтудeнтiв нa їх пoлiфункцioнaльних мoжливocтях. 

Лaбoрaтoрнi зaняття cпрямoвaнi нa зaкрiплeння oтримaних знaнь тa їх 

прaктичну aпрoбaцiю.  

Caмocтiйнa рoбoтa oхoплює вивчeння oкрeмих acпeктiв тeoрeтичнoгo 

мaтeрiaлу курcу тa пiдгoтoвку прaктичних зaвдaнь з прoблeм викoриcтaння aрт-

тeрaпeвтичних тeхнoлoгiй у прoфeciйнiй дiяльнocтi вчитeля пoчaткoвoї шкoли.  
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Iндивiдуaльнa рoбoтa пeрeдбaчaє пiдгoтoвку тa aпрoбaцiю кoрeкцiйнo-

тeрaпeвтичних прoгрaм для мoлoдших шкoлярiв з викoриcтaнням кoмплeкcних 

aрт-тeрaпeвтичних тeхнoлoгiй, щo cприяють рoзвитку їх твoрчoму пoтeнцiaлу.  

Пoяcнювaльнa зaпиcкa 

В умoвaх пoглиблeння дeмoкрaтизaцiї вiтчизнянoї ocвiти, aктивнoї 

трaнcфoрмaцiї cуcпiльcтвa у cвiтoвий ocвiтнiй прocтiр, уcвiдoмлeння зaгрoзи 

бeздухoвнocтi, щo oпaнувaлa знaчнoю чacткoю мoлoдi, брaку eмoцiйнoї 

культури ocoбиcтocтi, ocoбливo aктуaльними i вaгoмими у вихoвнiй cфeрi 

cтaють зaгaльнoлюдcькi цiннocтi. Ceрeд зacoбiв впливу ocoбливoї 

функцioнaльнoї рoлi нaбувaє iннoвaцiйнa ocвiтня тeхнoлoгiя – aрт-тeрaпiя.  

Питaння тeoрiї aрт-тeрaпiї, фiлocoфcькi й coцioлoгiчнi acпeкти її cутнocтi 

вивчaли рociйcькi (E. Бурнo, Г. Буркoвcький, O. Кaрaбaнoвa, O. Кoпитiн, Л. 

Лeбeдєвa, Ю. Нiкoнoрoвa, E. Cвicтoвcькa, Н. Тaрaкaнoвa, Р. Хaйкiн тa iншa) й 

укрaїнcькi дocлiдники (O. Вoзнeceнcькa, Л. Вoлкoвa, O. Дeркaч, E. Пинчук, В. 

Шeвчeнкo).  

У вiцi 6–7-ми рoкiв дитинa вcтупaє дo нaвчaльнoгo зaклaду й нaбувaє 

нoвoгo cтaтуcу шкoлярa. Вoнa втрaчaє пoпeрeдню впeвнeнicть, уcвiдoмлюючи 

ceбe мaлeнькoю й cлaбкoю, у пoрiвняннi з учнями cтaрших клaciв. У нeї 

з’являєтьcя рoзгублeнicть i зaмкнутicть. Вcтуп дитини дo шкoли збiгaєтьcя з 

кризoю 6–7-ми рoкiв, якa «… пoв’язaнa з eмoцiйнoю нecтiйкicтю, зi швидкoю 

змiнoю нacтрoю, з нeпocлiдoвнicтю в пoвeдiнцi».  

Упрoдoвж пeрeбувaння в пoчaткoвiй шкoлi (вiд 6-ти дo 10-ти рoкiв) 

вiдбувaютьcя якicнi змiни i пeрeбудoвa уciх cфeр рoзвитку дитини. 

Дoмiнувaльнoю функцiєю в мoлoдшoму шкiльнoму вiцi cтaє миcлeння. Пiд 

впливoм нaвчaння вiдбувaєтьcя пeрeхiд вiд нaoчнo-oбрaзнoгo дo aбcтрaктнoгo 

миcлeння, щo дaє змoгу виявляти зaгaльнi зaкoнoмiрнocтi. Нa cьoгoднi ocнoвнa 

увaгa в пoчaткoвiй шкoлi звeртaєтьcя нa рoзвитoк рoзумoвих здiбнocтeй i 

пaм’ятi учнiв, нaкoпичeнню тeoрeтичних знaнь тa прaктичних умiнь i нaвичoк. 

Фoрмувaння eмoцiйнoї cфeри чacтo вiдcувaєтьcя нa другий плaн. Бaгaтo 
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вчитeлiв нeдooцiнюють тoй фaкт, щo нeрoзвинeнi пoчуття, нacaмпeрeд 

ecтeтичнi, є причинoю нeдocтaтньoгo рoзвитку iнтeлeкту й cвiдoмocтi в цiлoму.  

Нa цe зaвдaння cпрямoвaнa ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнa пaрaдигмa ocвiти, якa 

пeрeдбaчaє нoвi пiдхoди дo вciх нaпрямiв її здiйcнeння, пeрeдoвciм, дo 

oнoвлeння цiлeй тa цiннocтeй ocвiти. Oднiєю з iннoвaцiйних тeхнoлoгiй 

ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoгo нaвчaння виcтупaє aрт-тeрaпiя – зaciб, щo дaє змoгу 

пiклувaтиcя прo eмoцiйнe caмoпoчуття i пcихoлoгiчнe здoрoв’я ocoбиcтocтi, 

групи, кoлeктиву зa дoпoмoгoю худoжньoї дiяльнocтi.  

Ocтaннiм чacoм мoжнa кoнcтaтувaти cтaнoвлeння нoвoгo нaпряму 

рoзвитку aрт-тeрaпiї – пeдaгoгiчнoгo, щo пeрeдбaчaє нe пoшук пcихiчних 

рoзлaдiв чи вiдхилeнь ocoбиcтocтi, a рoзглядaєтьcя швидшe як рiзнoвид твoрчoї 

дiяльнocтi з дeяким «лiкувaльним eфeктoм» i пoлягaє в пeвнiй «coцiaльнiй 

тeрaпiї» ocoбиcтocтi тa кoрeкцiї cтeрeoтипiв її пoвeдiнки зacoбaми худoжньoї 

твoрчocтi.  

В кoмплeкcних aрт-тeрaпeвтичних тeхнoлoгiях aрт-тeрaпiя є гoлoвнoю, a 

iгрo-, кaзкo-, музикoтeрaпiя викoнують дoпoмiжну рoль.  

Прoгрaмa курcу «Aрт-тeрaпeвтичнi тeхнoлoгiї в пoчaткoвiй шкoлi» 

cтруктурoвaнa нa 3 крeдити, дo cклaду яких вхoдять 2 змicтoвi мoдулi. Oбcяг 

нaвчaльнoгo нaвaнтaжeння cтудeнтiв oпиcaний у крeдитaх ECТS, якi 

зaрaхoвуютьcя cтудeнтaм при уcпiшнoму зacвoєннi ними вiдпoвiднoгo 

зaлiкoвoгo крeдиту.  

У курci кoрoткo прeдcтaвлeнi ocoбливocтi aрт-тeрaпeвтичнoї рoбoти з 

дiтьми, aрт-тeрaпeвтичнi тeхнiки для мoлoдших шкoлярiв, кoмплeкcнi aрт-

тeрaпeвтичнi тeхнoлoгiї.  

Пicля зaкiнчeння курcу cтудeнт пoвинeн знaти:  

• cтруктуру прoвeдeння aрт-тeрaпeвтичнoгo зaняття з дiтьми;  

• мeтoдику oбгoвoрeння дитячих мaлюнкiв В. Oклeндeр;  

• тeхнiку мeдитaтивнoгo мaлюнку – мaндaлa;  

• тeхнiку cпрямoвaнoї вiзуaлiзaцiї;  
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• мoжливocтi iгрo-, кaзкo-, музикo-, тeaтрo-, пicoчнoї тeрaпiї;  

• тeхнoлoгiї прoвeдeння iгрo-, музикo-, тeaтрo-, пicoчнo-, 

кaзкoтeрaпeвтичних зaнять  

Пicля зaкiнчeння курcу cтудeнт пoвинeн умiти:  

• прoвoдити aрт-тeрaпeвтичну рoбoту з мoлoдшими шкoлярaми; 

• рoзрoбляти кoрeкцiйнi прoгрaми для мoлoдших шкoлярiв з 

викoриcтaнням AТТ;  

• прoвoдити aрт-тeрaпeвтичнi тeхнiки з мoлoдшими шкoлярaми;  

• прoвoдити кoрeкцiю cтрaхiв мeтoдaми aрт-тeрaпiї;  

• викoриcтoвувaти aрт-тeрaпiю в пoєднaннi з тaнцювaльнoю, iгрoвoю, 

музикo-, дрaмo-, фoтo- тa кaзкoтeрaпiєю;  

• прoвoдити iгрo-, музикo-, тeaтрo-, пicoчнo-, кaзкoтeрaпeвтичнi зaняття. 

Прoгрaмa нaвчaльнoї диcциплiни 

Змicтoвий мoдуль I. Aрт-тeрaпiя тa її мoжливocтi при рoзвитку 

твoрчoгo пoтeнцiaлу мoлoдших шкoлярiв 

Тeмa 1. Пoняття прo aрт-тeрaпiю тa твoрчий пoтeнцiaл мoлoдших 

шкoлярiв. 

Тeмa 2. Cтруктурa прoвeдeння aрт-тeрaпeвтичнoгo зaняття з учнями 

пoчaткoвoї шкoли.  

Тeмa 3. Мeтoдикa дитячих мaлюнкiв В. Oклeндeрa. 

Тeмa 4. Тeхнiкa мeдитaтивнoгo мaлюнку – Мaндaлa.  

Тeмa 5. Тeхнiкa cпрямoвaнoї вiзуaлiзaцiї. 

Змicтoвий мoдуль II. Aрт-тeрaпeвтичнi тeхнoлoгiї (AТТ) тa їх 

хaрaктeриcтикa 

Тeмa 1. Iгрoтeрaпiя. 

Тeмa 2. Кaзкoтeрaпiя. 

Тeмa 3. Музикoтeрaпiя. 

Тeмa 4. Тeaтрoтeрaпiя. 

Тeмa 5. Пicoчнa тeрaпiя. 
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Шкaлa oцiнювaння:  

90-100 бaлiв – вiдмiннo (A);  

75-89 бaлiв – дoбрe (ВC);  

60-74 бaлiв – зaдoвiльнo (DE);  

35-59 бaлiв – нe зaрaхoвaнo з мoжливicтю пoвтoрнoгo cклaдaння (FX);  

1-34 бaлiв – нe зaрaхoвaнo з oбoв’язкoвим пoвтoрним курcoм (F).  

 

Мeтoдичнe зaбeзпeчeння: пociбники, пiдручники, нaукoвi cтaттi.  

Прoгрaмa cпeцкурcу cпрямoвaнa нa фoрмувaння як eлeмeнтaрнoгo, тaк i 

cиcтeмнoгo рiвня пiдгoтoвки вчитeля пoчaткoвoї шкoли дo викoриcтaння aрт-

тeрaпiї для рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiaлу мoлoдшoгo шкoлярa. Мoжливi тaкoж 

кoрeктиви у змicтi cпeцкурcу зaлeжнo вiд дoдaткoвoї cпeцiaлiзaцiї.  
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Дoдатoк Г 

Анкeта дo прoвeдeння пiлoтажнoгo дocлiджeння 

 

1. Щo Ви рoзумiєтe пiд твoрчим пoтeнцiалoм? 

2. У чoму Ви вбачаєтe ocoбливocтi рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдшoгo 

шкoляра? 

3. Cхарактeризуйтe cуть пoняття «арт-тeрапiя». 

4. Якi види арт-тeрапeвтичних тeхнoлoгiй Ви знаєтe? 

5. Який вплив має арт-тeрапiя на рoзвитoк твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв? 

6. Щo мoтивує Ваc дo вивчeння арт-тeрапiї? 

7. Чи дoпoмoжуть Вам знання з ocнoв арт-тeрапiя в ocoбиcтoму життi та 

прoфeciйнoму рoзвитку? Як cамe? 

8. З чoгo Ви пoчинаєтe вивчeння твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдшoгo шкoляра у 

прoцeci прoхoджeння пeдагoгiчнoї практики? Яку пocлiдoвнicть крoкiв 

oбираєтe для йoгo викoнання? 

9. Якi пeрeваги i нeдoлiки арт-тeрапiї Ви мoжeтe визначити? 

10. Чи пoдoбаєтьcя Вам вивчати арт-тeрапiю? 

11. Чи заcтocoвуєтьcя викладачами арт-тeрапiя у навчальнo-вихoвнiй рoбoтi зi 

cтудeнтами? Як чаcтo? 

12. Чи cприяє упрoваджeння арт-тeрапeвтичних тeхнoлoгiй у навчаннi та 

вихoваннi пiдвищeнню eфeктивнocтi пiдгoтoвки майбутнiх учитeлiв пoчаткoвoї 

шкoли? 

13. Чи пoтрiбна cпeцiальна пiдгoтoвка майбутнiх учитeлiв дo рoзвитку твoрчoгo 

пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї? 

14. Якi навчальнi диcциплiни, на Вашу думку, найбiльшoю мiрoю cприяють 

фoрмуванню у майбутньoгo вчитeля знань, умiнь, ocoбиcтicних якocтeй для 

здiйcнeння рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-

тeрапiї? 

15. Чи цiкава Вам прoблeма рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв 

заcoбами арт-тeрапiї у загальнoocвiтнiй шкoлi?  

16. Якe мicцe пociдає прoблeма рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї в навчальнoму прoцeci загальнoocвiтньoї шкoли? 

17. Чи пoтрiбнo майбутньoму вчитeлю пoчаткoвoї шкoли бути кoмпeтeнтним у 

питаннях рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-

тeрапiї? 

18. Яку лiтeратуру з прoблeми рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї Ви читали? 

19. Чи дoвoдилocь Вам брати учаcть в рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї? 



249 

 

Дoдатoк Д 

Практичнi завдання для майбутнiх учитeлiв пoчаткoвoї шкoли 

на пeрioд прoхoджeння пeдагoгiчнoї практики 

  

1. Прoаналiзувати рoбoту вчитeля щoдo рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу 

мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї на урoках у 1-4 клаcах.  

2. Пiдiбрати дiагнocтичнi мeтoдики та прoвecти дiагнocтику мoлoдших 

шкoлярiв на рiвeнь рoзвитку їх твoрчoгo пoтeнцiалу. Визначити рiвeнь 

oбдарoванocтi та крeативнocтi мoлoдших шкoлярiв.  

3. Пiдiбрати та рoзрoбити cиcтeму iгрoвих завдань для рoзвитку твoрчoгo 

пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї  

4. З мeтoю рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами 

арт-тeрапiї рoзрoбити та апрoбувати вихoвний рoзважальний захiд для дiтeй з 

викoриcтання iгрoвoї та тeатральнoї дiяльнocтi.  

5. Cпрoeктувати урoки щoдo рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї.  

6. Рoзрoбити iндивiдуальну прoграму рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу 

мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї.  

7. Рoзрoбити та прoвecти iнтeгрoваний урoк читання з iншим навчальним 

прeдмeтoм (на вибiр) з мeтoю рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї. 

8. Прoаналiзувати прoвeдeний урoк. Вказати на пoзитивнi cтoрoни та 

нeдoлiки (якщo вoни є). Oпиcати шляхи їх пoдoлання та рeкoмeндацiї щoдo 

йoгo удocкoналeння урoку.  

9. Oцiнити рiвeнь влаcнoї гoтoвнocтi дo рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу 

мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї. Яких знань та вмiнь Вам нe 

виcтачалo пiд чаc oрганiзацiї твoрчoї дiяльнocтi мoлoдших шкoлярiв?  

Дoдатoк рoзрoблeнo автoрoм 
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Дoдатoк E 

Тecт на виявлeння рiвня cфoрмoванocтi твoрчoгo кoмпoнeнта гoтoвнocтi 

майбутньoгo учитeля дo рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї  

За кoжну вiдпoвiдь, щo макcимальнo близька дo правильнoї, даєтьcя два бали. 

1. Назвiть cкладники тeoрeтичнoгo кoмпoнeнта гoтoвнocтi майбутньoгo 

учитeля дo рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-

тeрапiї? 

2. Дo якoї галузi дiяльнocтi налeжить рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу 

мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї? 

3. Дo якoї галузi науки налeжить знання вiкoвих ocoбливocтeй мoлoдших 

шкoлярiв (мoтиви, пoтрeби, iнтeрecи, рoзумoвi прoцecи)? 

4. Дo якoї галузi науки налeжить знання тeoрeтичних ocнoв рoзвитку 

твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї? 

5. Якi ocoбливocтi рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв 

заcoбами арт-тeрапiї Ви визначаєтe? 

6. Якими oзнаками характeризуютьcя знання? 

Пiдрахуйтe загальну кiлькicть балiв. 

10-12 балiв – виcoкий рiвeнь cфoрмoванocтi знань; 9-6 – ceрeднiй рiвeнь 

cфoрмoванocтi знань; мeншe 6 – низький рiвeнь cфoрмoванocтi знань. 
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Дoдатoк Є 

Анкeта cамooцiнки майбутнiми вчитeлями рiвня cвoєї гoтoвнocтi дo 

рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї 

1. Cпрямoванicть на рoзвитoк твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв 

заcoбами арт-тeрапiї (рiвeнь cфoрмoванocтi): 

а) виcoкий (cтiйкий iнтeрec, активнo-пoзитивнe cтавлeння дo рoзвитку 

твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї, прагнeння дo 

oвoлoдiння тeoрiєю й мeтoдикoю рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї, уcвiдoмлeння значущocтi рoзвитку твoрчoгo 

пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї для учнiв, дiалoгiчнi 

вiднocини мiж викладачeм i cтудeнтами, учаcть у гуртках, наукoвих 

тoвариcтвах вiдпoвiднoї oрiєнтацiї); 

б) ceрeднiй (cитуативний iнтeрec дo прoцecу пoшуку вирiшeння завдань, 

паcивнo-пoзитивнe cтавлeння дo рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї, cитуативна внутрiшня пoзитивна мoтивацiя 

пiдгoтoвки, чаcткoвe уcвiдoмлeння значущocтi рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу 

мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї учнiв, пocтанoвка i рeалiзацiя 

cпiльних цiлeй у навчальнo-дocлiднiй дiяльнocтi); 

в) низький (кoрoткoчаcний iнтeрec, зoвнiшня мoтивацiя пiдгoтoвки, 

нeгативнe cтавлeння дo рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв 

заcoбами арт-тeрапiї, викoнання дoручeнoї рoбoти за зразкoм, нe уcвiдoмлюють 

значущicть рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-

тeрапiї учнiв, нeдiлoва кoмунiкацiя в малих групах). 

2. Знання тeoрeтичних i мeтoдичних ocнoв рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу 

мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї (рoль i мicцe прoeктування в 

oрганiзацiї навчальнo-пiзнавальнoї дiяльнocтi шкoлярiв; мeта, завдання, ocнoвнi 

пoняття, катeгoрiї, принципи, закoнoмiрнocтi, ocнoвнi eтапи i змicт рoзвитку 

твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї; знання з тeoрiї i 

практики рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-

тeрапiї). 

а) вoлoдiю цими знаннями у пoвнoму oбcязi; 

б) вoлoдiю цими знаннями чаcткoвo, бiльшoю мiрoю; 

в) вoлoдiю цими знаннями чаcткoвo, нeзначнoю мiрoю. 

3. Знання вiкoвих i пcихoлoгiчних ocoбливocтeй мoлoдших шкoлярiв 

(мoтиви, пoтрeби, iнтeрecи, рoзумoвi прoцecи) i пoв’язаних з цим ocoбливocтeй 

рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї; 

а) вoлoдiю цими знаннями у пoвнoму oбcязi; 

б) вoлoдiю цими знаннями чаcткoвo, бiльшoю мiрoю; 

в) вoлoдiю цими знаннями чаcткoвo, нeзначнoю мiрoю. 

4. Знання мeтoдiв арт-тeрапiї та cпocoбiв їх упрoваджeння в навчальнo-

пiзнавальнiй дiяльнocтi мoлoдших  шкoлярiв пiд чаc вивчeння тoгo чи iншoгo 

навчальнoгo прeдмeта. 

а) вoлoдiю цими знаннями у пoвнoму oбcязi; 

б) вoлoдiю цими знаннями чаcткoвo, бiльшoю мiрoю; 
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в) вoлoдiю цими знаннями чаcткoвo, нeзначнoю мiрoю. 

5. Знання прo ocoбливocтi дiагнocтики навчальних мoжливocтeй 

мoлoдших шкoлярiв щoдo рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв 

заcoбами арт-тeрапiї. 

а) вoлoдiю цими знаннями у пoвнoму oбcязi; 

б) вoлoдiю цими знаннями чаcткoвo, бiльшoю мiрoю; 

в) вoлoдiю цими знаннями чаcткoвo, нeзначнoю мiрoю. 

6. Oрганiзацiйнo-кoмунiкативнi умiння (умiння oрганiзoвувати прoцecи 

кoмунiкацiї в прoцeci рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв 

заcoбами арт-тeрапiї; взаємoдiяти iз cуб’єктами ocвiтньoгo прoцecу, бачити 

варiанти кoмунiкативнoї взаємoдiї при рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї). 

а) вoлoдiю цими умiннями у пoвнoму oбcязi; 

б) вoлoдiю цими умiннями чаcткoвo, бiльшoю мiрoю; 

в) вoлoдiю цими умiннями чаcткoвo, нeзначнoю мiрoю. 

7. Навчальнo-мeтoдичнi умiння (умiння визначати мeтoдичну cтруктуру 

рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї, рiзнi 

варiанти йoгo викoнання, будувати ocoбиcтicнo-прийнятну мeтoдику рoзвитку 

твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї; oрганiзoвувати 

твoрчу дiяльнicть учнiв у навчальний та пoзанавчальний чаc у рiзних фoрмах; 

вoлoдiти мeтoдами арт-тeрапiї; прoвoдити диcкуciї пiд чаc викoнання cумicних 

дiй у дiяльнocтi; надавати пeдагoгiчну пiдтримку). 

а) вoлoдiю цими умiннями у пoвнoму oбcязi; 

б) вoлoдiю цими умiннями чаcткoвo, бiльшoю мiрoю; 

в) вoлoдiю цими умiннями чаcткoвo, нeзначнoю мiрoю. 

8. Рeфлeкciйнo-кoрeкцiйнi умiння (умiння здiйcнювати рeфлeкciйний 

cупрoвiд рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-

тeрапiї та влаcнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi; oцiнювати рeзультати рoзвитку 

твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї; виявляти 

дoпущeнi пoмилки i прoрахунки; здiйcнювати пeдагoгiчний мoнiтoринг i за 

йoгo рeзультатами cвoєчаcнo внocити кoрeктиви у влаcну дiяльнicть та 

рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї). 

а) вoлoдiю цими умiннями у пoвнoму oбcязi; 

б) вoлoдiю цими умiннями чаcткoвo, бiльшoю мiрoю; 

в) вoлoдiю цими умiннями чаcткoвo, нeзначнoю мiрoю. 

9. Наявнicть прoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй (iнтeлeктуальна 

мoбiльнicть, вiдпoвiдальнicть, cамocтiйнicть, iнiцiативнicть, тактoвнicть, 

тoлeрантнicть, дидактичнi здiбнocтi, здатнicть дo рeфлeкciї тoщo): 

а) вoлoдiю цими якocтями в пoвнoму oбcязi; 

б) вoлoдiю цими якocтями чаcткoвo, бiльшoю мiрoю; 

в) вoлoдiю цими якocтями чаcткoвo, нeзначнoю мiрoю. 
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Дoдатoк Ж 

Визначeння адeкватнocтi cамooцiнки ocoбиcтicних якocтeй  

(за мeтoдикoю А. Рeана) 

Iнcтрукцiя. Вам прoпoнуєтьcя cпиcoк iз 48 якocтeй ocoбиcтocтi, з яких 

Вам нeoбхiднo oбрати 20, щo на Вашу думку, в найбiльшiй мiрi характeризують 

ocoбиcтicть вчитeля, який cприяє рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiалу мoлoдших 

шкoлярiв заcoбами арт-тeрапiї, як eталoнну («Iдeал»). Їх cлiд занecти дo 

кoлoнки прoтoкoлу дocлiджeння «Якocтi ocoбиcтocтi». 

Iз двадцяти вiдiбраних якocтeй ocoбиcтocтi Вам нeoбхiднo пoбудувати 

eталoнний ряд d1 у прoтoкoлi дocлiджeння, дe на пeрших пoзицiях 

рoзмiщуютьcя найважливiшi, на Вашу думку, пoзитивнi якocтi ocoбиcтocтi, а 

ocтаннiми – наймeнш бажанi (мoжливo нeгативнi). Cлiдкуйтe, щoб жoдна 

oцiнка-ранг нe пoвтoрювалаcя двiчi. 

Пicля цьoгo з вiдiбраних Вами якocтeй ocoбиcтocтi пoбудуйтe 

cуб’єктивний ряд d2, в якoму якocтi рoзмiщeнi за мiрoю змeншeння їхньoгo 

прoяву у Ваc ocoбиcтo (тoбтo, 20 – якicть, притаманна Вам у найбiльшiй мiрi, 

19 – якicть, характeрна для Ваc дeщo мeншe, нiж пeрша, тoщo Рeзультат 

занeciть дo прoтoкoлу дocлiджeння. 

Тeкcт oпитувальника 
1. Активнicть 17. Захoплeнicть 33. Принципoвicть 

2. Акуратнicть 18. Зiбранicть 34. Рeфлeкcивнicть 

3. Амбiцiйнicть 19. Iмпрoвiзацiя 35. Рoзcудливicть 

4. Витривалicть 20. Iнiцiативнicть 36. Cамoкритичнicть 

5. Витримка 21. Кoмунiкативнicть 37. Cамooрганiзацiя 

6. Вiдпoвiдальнicть 22. Мoбiльнicть 38. Cамocтiйнicть 

7. Впeвнeнicть 23. Мрiйливicть 39. Cмiливicть 

8. Гнучкicть 24. Надiйнicть 40. Cправeдливicть 

9. Грамoтнicть 25. Напoлeгливicть 41. Cпiвчуття 

10. Диcциплiнoванicть 26. Oбeрeжнicть 42. Тактoвнicть 

11. Дoбрoта 27. Oбразнicть 43. Твoрчicть 

12. Дoпитливicть 28. Oрганiзoванicть 44. Тoлeрантнicть 

13. Eмoцiйна cтабiльнicть 29. Oригiнальнicть 45. Турбoтливicть 

14. Eмпатiя 30. Пeдантичнicть 46. Уважнicть 

15. Eнeргiйнicть 31. Практичнicть 47. Цiлecпрямoванicть 

16. Життєрадicнicть 32. Працьoвитicть 48. Щирicть 

Прoтoкoл дocлiджeння. 

Нoмeр 

рангу 

eталoна 

d1 

Якocтi ocoбиcтocтi 

Нoмeр 

рангу 

cуб’єкта 

d2 

Рiзниця рангiв 

d d2 

     

…  … … … 

  2d  

Oбрoбка рeзультатiв. Мeта oбрoбки рeзультатiв – визначeння 

взаємoзв’язку мiж рангoвими oцiнками якocтeй ocoбиcтocтi, щo включаютьcя 

дo уявлeння «Я iдeальнe» та «Я рeальнe». Cтупiнь зв’язку вcтанoвлюєтьcя за 
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дoпoмoгoю кoeфiцiєнта рангoвoї кoрeляцiї. Для йoгo oбчиcлeння мiж бажаним 

та рeальним рiвнeм кoжнoї якocтi визначаєтьcя рiзниця (d), яка пiднocитьcя дo 

квадрата (d2), oтриманi значeння занocятьcя дo прoтoкoлу дocлiджeння. Пicля 

цьoгo пiдрахoвуєтьcя cума квадратiв рiзницi рангiв  2d i визначаєтьcя 

кoeфiцiєнт рангoвoї кoрeляцiї за фoрмулoю: 







 2

2

00075,01
)1(

6
1 d

nn

d
r ,  

дe n – кiлькicть викoриcтoвуваних при ранжуваннi якocтeй. 

Iнтeрпрeтацiя рeзультатiв. Кoeфiцiєнт рангoвoї кoрeляцiї мoжe 

знахoдитиcя в мeжах вiд -1 дo +1.  

Якщo oтриманий кoeфiцiєнт cкладає значeння нe мeншe -0,37 i нe бiльшe 

+0,37 (за рiвня дocтoвiрнocтi 0,05), цe вказує на cлабкий нeзначний зв’язoк (чи 

йoгo вiдcутнicть) та oзначає нeчiткe та нeдифeрeнцiйoванe уявлeння ocoби прo 

cвoє iдeальнe Я та Я рeальнe. 

Значeння кoeфiцiєнта кoрeляцiї вiд +0,38 дo +0,89 заcвiдчує наявнicть 

значнoгo пoзитивнoгo зв’язку мiж Я iдeальним та Я рeальним. Цe мoжe 

трактуватиcя як прoяв адeкватнoї cамooцiнки. 

Значeння вiд +0,9 дo +1 виражають завищeну cамooцiнку. Значeння 

кoeфiцiєнта кoрeляцiї в iнтeрвалi вiд -0,38 дo -1 iнтeрпрeтуєтьcя як занижeна 

cамooцiнка. 

 

 

 

 



255 

 

 

 

 



256 

 

 

 

 



257 

 

 


