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1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою викладання навчЕIпьноi дисциплiни <<основи казкотерапii> €:

ознайомлення студентiв з основними характеристик€IN,Iи казкотерапiТ як
виду арт-терапii. Навчання студентiв працювати з к€}зкою, складати
терапевТичнi казКи, аналiЗуватИ cTBopeHi клiентом к€Lзки, використовувати
к€вку з метою профiлактики та реабiлiтацii клiентiв.

Завдання:
1. ОЗНайомлення з метою та завданнями казкотерапii

вцiлому, i застосування it у роботi соцiального педагога зокрема..
2. ВИЗначення можливостей використання к€вкотерапii в

роботi соцiального педагога.
аJ. Опанування технiками та прийомами складання

терапевтIдIних казок для клiентiв рiзного BiKy.
4. Набугтя основних операlдiйних навичок роботи з

казкою, яка створена самим клiентом.

Результати павчанпя за дпсциплiною
РеЗУЛьтати навчання, що передбачаютъ засвоення загаJIьних,

ПРОфеСiЙних та спецiальних компетентностей студентiв представлено в

3.

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за
формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання украiЪська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160
Кур" J
Семестр 6
Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом: 2
Обсяг кредитiв 2
Обсяг годин, в тому числi: 60
Аудиторнi 28
Модульний контроль 4
Семестрqвий контроль

Самостiйна робота з2
Форма семестрово!о контролю

таблицi нижче:



код компетентностi Програмнi результати
цавчання

ок19
зк5 Здатнiсть до генерацii нових iдей,

творчого пiдходу до вирiшення
професiйних завдань

Фкб Здатнiсть оргаtriзовувати i
здiйсшовати соцiапьну-
педагогiчну
робоry в спецiальних з€лкJIадах та
закJIад€ж загапьноi середньоi
освiти

Фк16 Володiння навиrlк&ми прикладноТ
творчоi дiялъностi,
iгротехнiками

IIрн 8 Здатнiсть витримувати
емоцiйне навантаження,
пiдвищувати
професiйну компетеЕтнiсть,
здiйснювати професiйний
саморозвиток

прн 9 Здатнiсть до рацiонального
вибору i реалiзацii
психологiчних
методик i технологiй
соцiально-педагогiчноi роботи
з дiтьми та молоддю
в навч€Lпьних, позанавчztпьних
закладах та закладах
соцi ального- спрямування

прн 16 Здатнiсть демонструвати
культуру спiлкування,
володiння
державною та iноземною
мов€tми



4. Струкryра навчально[ дисциплiни

тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем

Ус
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Розподiл годин мiж видами
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Змiстовиt модулъ 1 Казкотерапiя - загuшIьна характеристика.
Тема 1. CyTHicTb, форми та
ocHoBHi поняття, правила,
технiки казкотерапii

4 2 2

Тема 2. Правила складанЕя та
аналiзу терапевтичноi кuLзки

4 2 2

Тема 3. Послiдовнiсть к€вкового
сюжету.

4 2 2

Тема 3. Казкотерапiя дитячих
cTpaxiB.

4 2 4

Тема 4. Казкотерапiя дJIя
гiперактивних дiтей

8 4 4

Тема 5. Ма.гrювання та аналiз
малювання к€вки

4 2 2

Разом 28 2 1

2
1б

Модульний контроль 2
ЗМiСтОвий модуль II Рiзновиди арт-терапii, з застосуванням казкотерапii

Тема 1. Арт-терапiя в соцiально-
педагогlчнlи дlяльност1

6 2 4

Тема 2. Казкотерапiя розладiв 4 2 2



поведiнки з фiзичними проявами
з використанням лялькотерапii
тема З. Казкотерапiя при апrесiт 4 2 2
Тема 4. Використання пiсочноi
терапiТ поряд iз казкотерапiею.

6 4 2

Тема 5. Казкотерапiя втрат з
застосуванням iгротерапii

4 2 4

Тема 6. Казкотерапiя сiмейних
cTocyHKiB

4 2 2

Разом 28 2 1

2
1б

Модульний контроль 2
Пiдготовка та проходженЕя
контрольних заходiв
Усъого 60 4 2

4
з2

5. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1

Казкотерапiя - загальЕа характеристика.

Лекцiя 1. Сугнiсть, форми та ocHoBHi поняття, цравипа, технiки
к€}зкотерапii (2 год.)

CyTHicTb казкотерагlii, як виховноi системи. Правила скJIадання
терапевтиIIних казок. Технiки контакту з клiентом, якi ми можемо
передати через казкотерапiю.

OcHoBHi поняття: арт-тершk, к€}зкотерШk, корекцiя, терагliя,
терапевтичне втручання, психотерапiя.

Лiтераryра
Основна: 2,5,6,13

,Щодаткова:2,З

праrстпчне заняття 1. Правила скпадання та аналiзу
терапевтичноi казки 12 гол.)

Лiтераryра
Основна; |,З, б, 10

,Щодаткова;2,4
Практичне заняття 2. Послiдовнiсть казкового сюжету. 12 гол.)



Лiтераryра
Основна:2,5,9, |4
.Щодаткова:4,5

Практичне запяття 3. Казкотерапiя дптячих cTpaxiB. (2 год.)
Лiтература
Основна: 1,2,5,I|,14
,Щодаткова:3,5

Практичпе заIIяття 4. Казкотерапiя для гiперактивнпх дiтей. (4
год.)

Лiтераryра
Основна : 2,5 ,6,13
,Щодаткова:2,З

ПРаrСТичне Заняття 5. Малювапня та аналiз малюваIlня казки. (2
год.)

Лiтература
OcHoBHa:2,5,7,8,I0
,Щодаткова: 5

Змiстовий молуль II
Рiз повиди арт-терапii', з застосуванням казкотерапii.

Лекцiя 1.Арт-терапiя в соцiально-педагогiчнiй дiяльностi. (2 год.)

Застосування рiзних видiв арт-терапii в комплексi з казкотерапiею.
JIялькотерапiя. Терапевтичний ляльковий спектакJIь. Пiсочна терапiя.
Iгротерапiя. Групова к€Lзка - скJIадання ка:}ки О'по KoJry". 

i

OcHoBHi поняття: арт-терапiя, JIялькотершk, терапевтичний
ляльковиЙ спект€lкJIь, пiсочrrа терапiя, iгротерапiя, групова ка:}ка
складання казки "по коJцr".

Лiтература
Основна: |,5,9,|4
.Щодаткова: |,З,4

Практичне заняття 1. Казкотерапiя розладiв поведiнки з

фiзичнимп проявами з використанням лялькотерапi[.(2 год.)
Лiтература



Основна: 10,11,14

,.Щодаткова:3,5

ПРаКТИЧне Заняття 2. Казкотерапiя прп агресii з використанням
терапевтичного лялькового спектаклю.(2 год.)

Лiтераryра
Основна: 2,7 ,8,|0
,Щодаткова:2,5

Практичне заняття 3. Викорпстання пiсочпоi терапii поряд iз
казкотерапiею.(4 год.)

Лiтература
Основна: 1,4,5,8

.Щодаткова: 5

Праrстичне запяття 4. Казкотерапiя втрат з застосуванням
iгротерап[i. (2 год.)

Лiтераryра
Основна: 2,6,7 ,|4
.Щодаткова:3,5

Праrстичне заняття 5. Казкотерапiя сiмейппх cTocyHKiB з
допомогою групового скпадання казкп'6по колу".(2 год.)

Лiтература
Основна: t,5,9,|4
,Щодаткова: t,3,4

6. Контроль навчальних досягнень

дентiсб.1 . uистема оцlнювання цавчальних досягнень студентrв

Вид дiяльностi студента

Макси
MzlпbH
а к-стъ
балiв
за
одини
цю

Модуль 1 Модуль 2

кiлькi
сть
одиЕи
цъ

макси
мЕIпьн
а
кiлькi
сть
ба-пiв

кiлькi
сть
одини
ць

максим
апьна
кiлькiст
ь балiв

Вiдвiдування лекцiй 1 1 1 l 1

В iдвiдування семiнарських занять 1

вiдвiдування практичних занrIть 1 6 6 6 6



Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10
робота на практичному заняттi 10 6 60 6 60
Лабораторна робота (в тому числi
допуск, виконання, захист)

10

Виконання завдань дJIя
самостiйноТ роботи

5 4 20 4 20

Виконання модульноТ роботи 25 1 25 1 25
Разом 18 l06 18 106
максимальна кiлькiсть балiв: 2I2
Розрасунок коефiцiента:

2,I2:Ж. балiв.

2l2l|00:2,|2
Сryдент нафав Х багriв; Розраrсунок: х х

б.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерiiIi оцiнюваЕня.

Змiстовий модуль I. Казкотерапiя - загальна характеристика.
1. Пiдготувати по 5 тестових питань з вiдповiдями до Bcix тем 1

модуля. (5 ба-тliв)
2. Пiдготувати 5 ситуацiй в яких можна використовувати

кЕвкотерапiю. (5 ба_тriв)

З. Пiдiбрати 5 вiдеороликiв на тему кЕtзкотерапii (5 балiв)
4. Проаналiзувати 1 народну к€вку, написати ii терапевтичну

характеристику (5 ба_шiв)

Змiетовий модуль 2. Рiзновиди арт-терапi'i з застосуванням
казкотерапii'.

1. Пiдготувати по 5 тестових питанъ з вiдповiдями до Bcix тем 2
модуJIя. (5 балiв)

2. Пiдiбрати 5 вiдеороликiв, на тему використання арт-терапii в

роботi соцiа.пьного-педагога (5 баrriв)
3. Пiдiбрати 5 aBTopcbKloc вiдомих казок дrя роботи з клiентами з

рiзними проблемаruи : cTpElx темряви, стрil( висоти, небажання
i'сти певний продукт , переживанЕя втрати близькоi людини
тощо (на вибiр студента) (5 бапiв)

4. Скласти казку самостiйно, зробити iлюстрацiю i ii ана.гliз. (5

балiв)

6.З. Форми проведенЕя модульного контроJIю та критерiТ оцiнюванЕя.



МодульНий контРоль проВодитьсЯ в уснiй формi. Сryдентаtrл
пропоЕуеться сиryацii, до яких потрiбно пiдiбрати форrу
роботи кЕrзкотерапевтичними методаJчfи.

6.4. Форми проведеНня семестрового контролю та критерii оцiнюв€lJIнrI.

Не передбачено навчальним плЕлном.

6.5. орiентовний перелiк питань до комплексного екзамену.

Теоретичнi питання:
1. CyTHicTb, мета i завдання казкотерапii.
2. OcHoBHi завдання кtrtкотерапевта.
3. якi жаJФи казок використовуються пiд час ка:lкотерапii, опишiть,

наведiть прикJIади.
4. Теорiя "чарiвностiО' в казкотерапiТ.
5. Види кЕ}зок у казкотерапii.
6. OcHoBHi правила скаадання терапевтичноi к€lзки.
7. Арт-терапiя у роботi з казкою.
8. Iгротерапiя у роботi з казкою.

Практичнi питаrrrrя:

1. Розкажiть та гrроаналliзуйте казку для дитини зi страхами.
2. Розкахсiть та проанапiзуйте казку дJIя дитини з проблемою

входження в колектив однолiтlсiв та перебрання в нъому.
3. Розкажiть та гrроанаlriзуйте казку дJlя дитини з гiпераrстивнiстю.
4. Розкажiть та гlроаналiзуйте казку дJIя дитини з проявами агресii.
5. РозкаIсiтъ та гlроанапiзуйте казку дJIя дитини з розладаJчIи поведiнки

з фiзiчнимим прояв€lми на вибiр (дитина не iЪть певнi цродукти
харчування, енурез, вiдмова вiд випорожнення на юрщик, свiй
BapiaHT).

6. Розкатсiть та проанапiзуйте казку дJIя корекцiТ сiмейшп< cTocyHKiB.
7. Розкаяtiть та проанатliзуйте казку дJIя дитини, яка пережила втрату

близькоi JIюдини.
8. Розкахсiть та проана.гliзуйте вашу авторську казку.

TecToBi завдання.

]

1. цiльова аудиторiя дlя ефективного проведення казкотерпii:
а) дiти 1-3 роки, люди похилого BiKy.

б) дiти 4-6 poKiB, дiти молодшого шкiлъного BiKy, пiдлiтки, юнацький BiK,

дорослi.



в) лише дiти 0-12 poKiB.

г) лише дорослi.

2. оберiть три ocHoBHi правила створення терапевтичноi к€lзки:
а) казка мае бути iдентична проблемi клiента.
б) Bci персонФкi казки повиннi мати реапьнi iMeHa з життя кпiента.
в) казка повинна пропонувати замiняrочий досвiд.
г) казка мае чiтко диктуванти клiенту його подапьшi кроки у поведiнцi.
д) казковий сюжет мае бу." послiдовним.

3. спiввiднести сюжет з BiKoM KllieHTa (наприклад 1- а)

1. побуговi казки.

2. iграшки, маленькi чоловiчки, ManreHbKi тваринки
З. чарiвнi героi чарiвних казок

а. З-4 роки
б.5-6 poKiB
в. пiдлiтковий BiK

4. Процес поlлlуl<у ilсummевшс цэокiв, смtлслiв, послань - це
а) анаrriз казки
б) написання авторськоi казки
в) головне кредо к€rзкотерапевта

г) казкотерапiя

5) спiввiднести слова-предикати для кпiентiв з рiзними осIIовними типад,Iи

сприймання (наприклад 1- а)

1. аудiапи
2. вiзуали
3. кiнестетики

а) голосно, TlD(o, мелодiйний, шепiт, свистiти, спiв.
б) повзти, легкий, смачний, сердитися, ламати, ч)имати.
в) яскравий, уявляти, свiтлий, темний, спостерiгати, красивий.



б.б. Шкала вiдповiдностi оцiнок

7. Навчально-методична картка дисциплiни

Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90
Дуже добре
.Щобре

82-89
75-81

Задовiльно
.Щостатньо

69-74
бO-б8

Незадовiльно 0-59
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