


 
  



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 
Курс 4  
Семестр 7  
Кількість змістових модулів з розподілом:  2 
Обсяг кредитів 2  
Обсяг годин, в тому числі: 60  
Аудиторні 28  
Модульний контроль 4  
Семестровий контроль -  
Самостійна робота 28  
Форма семестрового контролю -  

 
2.     Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета змістового модуля «Практикум з казкотерапії» полягає в ознайомленні 

студентів з основними характеристиками казкотерапії як виду арт-терапії; навчанні 
студентів працювати з казкою, складати терапевтичні казки, аналізувати створені 
клієнтом казки, використовувати казку з метою профілактики та реабілітації 
клієнтів.  

Завдання змiстового модуля «Практикум з казкотерапії»: 
– ознайомлення із базовими категоріями казкотерапії, закономірностями роботи 

з казкою та структурою корекційно-розвивального казкотерапевтичного заняття; 
– опанування техніками та прийомами складання терапевтичних казок для 

клієнтів різного віку; 
– формування умінь та навичок використання казкотерапії у роботі з дитячими 

страхами, формування цінностей дитини та сприяння її духовному розвитку тощо; 
– набуття основних операційних навичок роботи з казкою, яка створена самим 

клієнтом. 
 
3.       Результати навчання за дисципліною 
 

– Здатність витримувати емоційне навантаження, підвищувати професійну 
компетентність, здійснювати професійний саморозвиток. 

– Здатність до раціонального вибору і реалізації психологічних методик і 
технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в навчальних, 
позанавчальних закладах та закладах соціального-спрямування.  



–  Здатність використовувати різні види прикладної творчої діяльності, ігрові 
форми роботи з  різними категоріями клієнтів. 

–  Здатність демонструвати культуру спілкування, володіння державною та 
іноземною мовами. 
 
4.    Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Модуль 1. Особливості використання казкотерапії у роботі соціального 
педагога 
Тема 1. Казкотерапія як виховна 
система. Загальні закономірності 
роботи з казкою 

4 2 - - - - 2 

Тема 2. Форми, методи та 
прийоми роботи з казкою 

4 - - 2 - - 2 

Тема 3. Правила складання та 
аналізу терапевтичної казки  

4 - - 2 - - 2 

Тема 4. Казкотерапія дитячих 
страхів. 

4 - - 2 - - 2 

Тема 5. Казкотерапія для 
гіперактивних дітей 

6 - - 2 - - 4 

Тема 6. Казкотерапія у роботі з 
дитячою агресією 

6 - - 4 - - 2 

Модульний контроль 2  
Разом 28 2 - 12 - - 14 
        

  Модуль 2. Арт-терапевтичні методики у корекційно-розвивальному 
казкотерапевтичному занятті 

Тема 1. Арт-терапія у роботі з 
казкою 

6 2 - - - - 4 

Тема 2. Малювання та аналіз 
малювання казки 

4 - - 2 - - 2 

Тема 3. Казкотерапія розладів 
поведінки дітей з використанням 
лялькотерапії  

4 - - 2 - - 2 



Тема 4. Сендплей та казкотерапія 
у роботі з дітьми та підлітками 

4 - - 2 - - 2 

Тема 5. Казкотерапія втрат з 
застосуванням ігротерапії 

4 - - 2 - - 2 

Тема 6. Використання 
пластичних матеріалів у роботі з 
казкою 

6 - - 4 - - 2 

Модульний контроль 2  
Разом 28 2 - 12 - - 14 
Усього 60 4 - 24 - - 28 

 
5.  Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. Особливості використання казкотерапії у роботі соціального 

педагога 
 

Лекція 1. Казкотерапія як виховна система. Загальні закономірності роботи з 
казкою (2 год.) 

Сутність казкотерапії. Жанри, які використовуються в казкотерапії. Функції 
казкотерапії. Завдання казкотерапевта. Особливості конструювання казки. Правила 
складання терапевтичних казок. Техніки контакту з клієнтом, які ми можемо 
передати через казкотерапію. 

Основні поняття теми: арт-терапія, казкотерапія, корекція, терапія, терапевтичне 
втручання, психотерапія. 

Практичне заняття 1. Форми, методи та прийоми роботи з  
казкою (2 год.) 

Практичне заняття 2. Правила складання та аналізу терапевтичної казки (2 год.) 
Практичне заняття 3. Казкотерапія дитячих страхів (2 год.) 
Практичне заняття 4. Казкотерапія для гіперактивних дітей (2 год.) 
Практичне заняття 5-6. Казкотерапія у роботі з дитячою агресією (4 год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4, 5, 12 
Додаткові: 2, 3 

 
 

Модуль 2. Арт-терапевтичні методики у корекційно-розвивальному 
казкотерапевтичному занятті 

Лекція 2. Арт-терапія у роботі з казкою (2 год.) 
        Застосування різних видів арт-терапії в комплексі з казкотерапією. 
Лялькотерапія. Терапевтичний ляльковий спектакль. Пісочна терапія. Ігротерапія. 
Арт-терапія з використаням пластичних матеріалів. Групова казка – складання казки 
“по колу”. 

Основні поняття теми: арт-терапія, лялькотерапія, терапевтичний ляльковий 
спектакль, пісочна терапія, ігротерапія, групова казка - складання казки “по колу”.  



Практичне заняття 7. Малювання та аналіз малювання казки (2 год.) 
Практичне заняття 8. Казкотерапія розладів поведінки дітей з використанням 

лялькотерапії (2 год.) 
Практичне заняття 9. Сендплей та казкотерапія у роботі з дітьми та підлітками(2 

год.) 
Практичне заняття 10. Казкотерапія втрат з застосуванням ігротерапії (2 год.) 
Практичне заняття 11-12. Використання пластичних матеріалів у роботі з 

казкою (4 год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 5, 9, 10, 11 
Додаткові: 1, 3, 4 

 
6.    Контроль навчальних досягнень 
 
6.1.  Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 
Відвідування семінарських занять 1 - - - - 
Відвідування практичних занять 1 6 6 6 6 
Робота на семінарському занятті 10 - - - - 
Робота на практичному занятті 10 6 60 6 60 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Разом 16 102 16 102 
Максимальна кількість балів:                                       204 
Розрахунок коефіцієнта:  204/100= 2,04 
Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,04= загальна кількість балів. 

 
6.2.  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Модуль 1. Особливості використання казкотерапії  

у роботі соціального педагога 
Самостійна робота 1. Підготувати 5 ситуацій в яких можна використовувати 

казкотерапію.  



Самостійна робота 2. Проаналізувати 1 народну казку, написати її терапевтичну 
характеристику. 
 

Модуль 2. Арт-терапевтичні методики у корекційно-розвивальному 
казкотерапевтичному занятті 

Самостійна робота 3. Підібрати 5 відеороликів, на тему використання арт-
терапії в роботі соціального-педагога. 

Самостійна робота 4. Підібрати 5 авторських відомих казок для роботи з 
клієнтами з різними проблемами: страх темряви, страх висоти, небажання їсти 
певний продукт, переживання втрати близької людини тощо (на вибір студента). 

 
Критерії оцінювання Самостійних робіт 
Самостійні роботи виконуються у ЕНК «Творча майстерня соціального 

педагога, 4 курс, СП, денна». Максимальна оцінка – 5 балів. 
 

Характеристика критерію Max кількість 
балів 

Під час дискусії/презентації студент демонструє здатність 
рефлексії та ініціативи  

1 

Під час дискусії/презентації студент демонструє здатність до 
критичного мислення 

1 

Студент приводить наводить приклади та демонструє 
розуміння практичного застосування отриманих знань для 
власного розвитку та формування професіоналізму 

1 

Студент демонструє високий рівень грамотності усного та 
писемного мовлення 

1 

Студент використовує засоби візуалізації, зокрема 
комп’ютерні технології чи інші 

1 

Max 5 

 
6.3.   Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються у вигляді тестування в ЕНК «Творча 
майстерня соціального педагога: Практикум з казкотерапії».  

Кожна Модульна контрольна робота (n=1) складається із питань закритого та 
відкритого типу. Загальна кількість питань – 25. Кожна правильна відповідь 
оцінюється у 1 бал. Максимальна кількість балів – 25. 

 
6.4.   Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Не передбачено навчальним планом. 

6.5.   Орієнтовний перелік питань для комплексного семестрового контролю. 
 
Не передбачено навчальним планом. 

 



6.6.   Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 100-
бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу 
– досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 

 



7.   Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 60 год., з них 4 год. – лекції, 24 год. – практичні заняття, самостійна робота – 28 год., модульний контроль – 4 год. 

Модулі 1  2  
Назва 

модуля 
Особливості використання казкотерапії у роботі 

соціального педагога 
Арт-терапевтичні методики у корекційно-розвивальному 

казкотерапевтичному занятті  
К-ть 
балів  

102 бали 102 бали 

Лекції 1  2  
Теми 

лекцій 
Казкотерапія як виховна система. Загальні закономірності 

роботи з казкою (1 бал) 
Арт-терапія у роботі з казкою  

(1 бал) 
Теми 

практични
х занять 

Форми, 
методи та 
прийоми 
роботи з 
казкою 

(11 балів) 

Правила 
складан

ня та 
аналізу 

терапевт
ичної 
казки 

(11 
балів) 

Казкоте
рапія 

дитячих 
страхів 

(11 
балів) 

Казкотера
пія для 

гіперакти
вних 
дітей 

(11 балів) 

Казкотерапія 
у роботі з 
дитячою 
агресією 
(22 бали) 

Малювання 
та аналіз 

малювання 
казки 

(11 балів) 

Казкотерапія 
розладів 

поведінки дітей 
з 

використанням 
лялькотерапії 

(11 балів) 

Сендплей 
та 

казкотерапі
я у роботі з 
дітьми та 

підлітками 
(11 балів) 

Казкотерапія 
втрат з 

застосування
м ігротерапії 

(11 балів) 

Використан
ня 

пластичних 
матеріалів у 

роботі з 
казкою 

(22 бали) 

Самостійна 
робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 (25 балів) Модульна контрольна робота 2  (25 балів) 

Розрахунок 204/100= 2,04. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,04= загальна кількість балів. 



8. Рекомендована література 

 

Основна 

 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб. : 

«Речь», 2000. – 310 с. 

2. Ткач Р. М. Сказкотерапия детских проблем. – М. : «Сфера», 2008. – 

118с. 

3. Ткач Р. М. 50 целебных сказок для детей. – К. : «Феникс», 2014. – 

215 с. 

4. Колобовникова, А. С. Сказкотерапия в гештальт-подходе 

Электронный ресурс / А. С. Колобовникова. –  Режим доступа: 

http://migip.ru/lib/skazka.html. 

5. Лобачева, Е. В. Диагностика межличностных отношений с 

помощью проективной сказки [Текст] / Е. В. Лобачева, Е. Л. Доценко // Журн. 

практ. психолога. – 1999. – № 10–11. – С. 180–196. 

 

Додаткова 

 

1. Виховуємо та навчаємо через казку : програма з формування морал.-

етичної компетентності з елементами казкотерапії // БВДС.– 2011.– № 17 

(груд.).– С. 2–5. 

2. Самчук, Т. С. Казковий дивосвіт : проект використання кольоротерапії 

в роботі з дітьми дошк. віку / Т. С. Самчук // БВДС.– 2014.– № 4.– С. 60–72. 

3. Лебідь М. Кольоротерапія : [є ігри для мол., сер. та дошк. віку] / М. 

Лебідь, О. Чекстере // Дит. садок.– 2014.– № 17 (верес.).– С. 11–13. 

4. Максимчук, В. О. «Арт-терапія кольором.» : кольоротерапія в роботі з 

образотв. діяльності / В. О. Максимчук // БВДС.– 2012.– № 3.– С. 79–

Малашевська, І. Музична терапія – новий напрям професійної діяльності / І. 

Малашевська // Муз. керівник.– 2011.– № 10.– С. 4–8. 

5. Махортова, Г. Х. Расскажи историю. Проективная методика 

исследования личности ребенка [Текст] / Г. Х. Махортова. – М. : Когито-Центр, 

2004. – 62 с.   

6. Михайлова, Е. Л. Я у себя одна, или Веретено Василисы [Текст] / Е. Л. 

Михайлова.  – М.: Класс, 2003. – 320 с.  

7. Практика сказкотерапии [Текст] / под ред. Н. А. Сакович. – СПб. : Речь, 

2006. – 224 с. 

8. Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки [Текст] /  

В.Я. Пропп. – М. : Лабиринт, 2000. – 336 с. 

9. Пропп, В. Я. Морфология волшебной сказки [Текст] /  
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