
139 №  3  ( 6 6 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-66-3 

Постановка проблеми. В умовах глобаліза-ційних змін відбувається переорієнтація на роз-виток особистості дитини як основний ресурс,що визначає поступальний рух суспільства. То-му,система освіти в Україні потребує оновлення та збагачення змісту педагогічного процесу на засадах гуманізації, який забезпечував би повно-цінний розвиток та становлення життєво компе-тентнісної творчої особистості, максимального розкриття її природного потенціалу та задатків. Саме у старшому дошкільному віці та у початковій школі відбувається формування життєвої, освіт-ньої компетентності дитини, її успішного особис-тісного розвитку впродовж навчання в загальноо-світньому закладі. Гуманізація освіти передусім створює сприятливі психологічні та соціально-психологічні умови діяльності учнів, враховує їхні вікові та індивідуальні особливості , виявляє здіб-ності і стимулює їхній всебічний розвиток.  У новітніх нормативних документах (Законі України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державному стандарті початкової освіти) підкреслена необхідність набуття учнями ключо-вих компетентностей, що дають можливість роз-витку успішного навчання, самовираження, само-пізнання, соціальної адаптації і збереження як фізичного, так і психічного їх стану [5, с.4]. Такий розвиток освіти в Україні зумовлює необхідність активного впровадження у навчальний процес інноваційних технологій,сучасних педагогічних методів та засобів навчання, а також використан-ня нововведень у практичну діяльність педагога. Сучасний вчитель музичного мистецтва повинен бути добре ознайомленим з інноватикою в педа-гогічній та мистецькій галузях і бути готовим до швидкого впровадження освітньо-мистецьких 

інновацій в процес своєї професійної діяльності. Одним із ефективних шляхів вирішення поставле-них завдань перед освітньою галуззю являється впровадження у навчально-виховний процес арт-
терапевтичної інноваційної гуманістично зорієн-тованої технології, що передбачає створення психологічно-комфортного освітнього середови-ща шляхом актуалізації педагогічного потенціалу засобами арт-терапевтичного впливу (вокало-терапія, проведення рухливих музичних ігор, му-зикотерапія, музикомалювання (хромотерапія, ізотерапія), тощо). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Терапевтичні ідеї гармонізації особистості мали місце у поглядах видатних зарубіжних педагогів-гуманістів (Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, Я. Коменсь-кий, Я. Корчак, М.Монтесорі) та вітчизняних (А.Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський, К.Ушинський). Проблематика формування особистості су-часної дитини засобами арт-терапії відображена у працях сучасних учених в галузі педагогіки (М. Алєксєєва, О. Деркач, І.Лисенкова, Г.Побереж-на), психології ( О.Вознесенська, Т. Глухова). У дос-лідженнях Л. Масол найбільш ґрунтовно розкрито сутність впровадження компетентнісного підходу до змісту загальної мистецької освіти.  Нові ефективні методи реабілітації та профі-лактики,а також нетрадиційні підходи, щодо під-вищення резервних можливостей розвитку дити-ни висвітлено у програмах оздоровчо-освітньої роботи «Веселкова музикотерапія», «Музично-оздоровчі мандрівки» І. Малашевської. Практичний досвід використання таких арт-терапевтичних засобів у роботі з дітьми як ізоте-рапія та хромотерапія подано у працях 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОГО 

 ВПЛИВУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
У статті висвітлюється проблема впровадження у навчально-виховний процес арт-

терапевтичних технологій як засобу психолого-педагогічної адаптації особистості в умовах глобаліза-
ції суспільства. Розкрито роль музичного мистецтва у впливі на емоційно-почуттєву сферу виявлення 
та розвитку природних здібностей,творчого вираження особистості, з’ясовано доцільність викорис-
тання різновидів музикотерапії у музично-творчій діяльності молодших школярів. Музикомалювання, 
вокалотерапія, рецептивне сприймання музики, ритмотерапія, що сприяють подоланню психологічного 
дискомфорту у навчальній діяльності учнів, спонукають до творчого самовираження особистості, пі-
знання дитиною світу мистецтв. 
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Я.Скрипник. Ідеї та окремі елементи концепції музично-раціональної психотерапії розкрито у навчальному посібнику для студентів вищих на-вчальних закладів В. Петрушина – «Музична пси-хотерапія». 
Мета статті. Розкрити значення музичного мистецтва у розвитку особистості учнів, висвітли-ти особливості використання його арт-терапев-тичного потенціалу у впливі на емоційно-почуттєву сферу, самовираження та саморозвиток молодших школярів. 
Результати дослідження. Глобальні зміни та інноваційні виклики сучасного суспільства спо-нукають до актуалізації та реалізації в навчально-виховному процесі головних завдань національ-ної освіти,що задекларовані у нормативних дер-жавних документах. У Законі України про дош-кільну освіту задекларовано важливість «збере-ження та зміцнення фізичного, психічного та ду-ховного здоров`я підростаючого покоління» [6, с.4]. Характерними переживаннями сучасних ді-тей є відчуття дисгармонії та внутрішнього дис-балансу,що становить суттєву перешкоду в їх пов-ноцінній життєдіяльності,особистісному розвит-ку, а також стає причиною психологічної неста-більності, проявів депресивного стану та різних захворювань. Сучасні діти перенасичені негатив-ною інформацією, в потоці якої неусвідомлено–надмірно вони перебувають, отримуючи від неї шкідливий руйнівний вплив. Дитяча нервова сис-тема не встигає адаптуватися до шаленого темпу і ритму життя, тому їй притаманний неспокій, нер-вовість, гіперактивність, погіршення продуктив-ної діяльності та виникнення психосоматичних захворювань. Дана проблематика набуває особли-вої актуальності в освітньо-педагогічній галузі та потребує створення нових ефективних методів і прийомів реабілітації та профілактики, нетради-ційних підходів, що підвищують резервні можли-вості організму дитини в навчально-виховному процесі. Одним із інноваційних видів освітньої діяльності, що допоможе захистити дитину від шкідливого впливу сьогодення та пробудити за-хисні механізми її організму – є арт-терапія. «Використання арт-терапевтичних інстру-ментів спеціалістом дозволяє клієнту встановити контакт з ранніми чи актуальними переживання-ми, сприяє відреагуванню сильних емоцій, пере-живань,виразити які за допомогою слів буває на-багато важче» [3]. Таким чином, володіючи арсе-налом арт-терапевтичних інструментів, педагог у своїй професійній діяльності зможе допомогти учневі у власному самовираженні та самопізнан-ні,а також, у вмінні презентувати себе світу. Шля-хом актуалізації арт-терапевтичного потенціалу традиційних засобів психолого-педагогічного 

впливу (гра, музика, танець, спілкування) перед-бачено створення психологічно-комфортного освітнього середовища у навчально-виховному процесі молодших школярів [4, с.32]. Одним із вагомих висновків науковців явля-ється поділ арт-терапії на три форми: 
– активна (створення продукту творчості, зокрема-малюнок, скульптура, музична композиція, танець); 
– пасивна (використання художніх творів, які вже створені: розгляд картин, читання книги, прослуховування музичного твору); 
– змішана (використання вже створених витворів мистецтва: музичні твори, карти-ни, казки, тощо) для створення власних творчих продуктів. Саме такий зв`язок мистецтв з сутністю лю-дини залишається актуальним і активно викорис-товується у європейських арт-терапевтичних школах [1]. Найбільш обґрунтованою являється класифі-кація мистецтв німецького філософа і художника Р.Штайнера, де він мистецтво ділить на дві сфери: – сфера мистецтв,які працюють з матеріаль-ним: а) мистецтво оформлення простору(середовища); б) мистецтво створення динамічної пласти-ки і об`ємних форм; в) мистецтво вираження форм зо допомо-гою ліній та кольору. – сфера мистецтв,які працюють із нематеріа-льним: а) мистецтво володіння словом; б) мистецтво володіння рухами; в) мистецтво володіння соціальним просто-ром. [3]. Застосування арт-терапевтичних технік спри-яє досягненню наступних результатів: 
– розвитку творчих здібностей; 
– росту самопізнання; 
– розвитку емоційно-морального потенціалу; 
– формування вмінь вирішувати конфліктні ситуації,зняття напруги,релаксації; 
– формування вмінь виражати емоції; 
– розвитку комунікативних навиків,навичок соціальної підтримки і взаємної довіри [4, с.48]. Отже, впровадження в навчально-виховний процес інноваційної арт-терапевтичної технології як одного з ефективних шляхів вирішення ряду завдань,зокрема,формування почуття задоволен-ня й насолоди від навчально-пізнавальної діяль-ності,збереження індивідуальності кожного учня та вихованця, дасть можливість вчителю бачити внутрішній світ кожної дитини.  Використання арт-терапевтичних прийомів та методів в роботі вчителя музичного мистецтва 
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може відбуватися на будь-якому етапі заняття, використовуючи їх як складову частину художньо-творчої діяльності учнів. Арт-терапевтичні зав-дання в процесі занять, можуть бути найрізнома-нітнішими: від звичайного малювання до апліка-ції, ліплення, колажу. Як відомо, через малюнок дитина може ви-плеснути негативні почуття та поділитися пози-тивними емоціями, а арт-терапія – це лікування за допомогою залучення дитини до мистецтва, через яке дитина може самостійно висловлювати свої почуття, потреби та мотивацію своєї поведін-ки, діяльності й спілкування, що так необхідні для її повноцінного розвитку та для пристосування до навколишнього середовища, соціума [8, с.7]. Застосування арт-терапевтичних методів ду-же ефективне у роботі з дітьми,які мають вади зору, оскільки, вони комплексують, замикаються в собі, зазнають труднощів в просторовій орієнта-ції та розпізнанні кольорів. У роботі з дітьми зі зниженим зором, або для корекції зору слід вико-ристовувати два напрями арт-терапії:  
– хромотерапію; 
– ізотерапію, застосування яких допоможе відновити та покращити зір, зняти напру-ження та розвинути окоруховий апарат[8]. Проблеми вирішення зміцнення фізичного здоров`я, гармонізації емоційних станів, моделю-вання поведінки дитини та активізація її творчо-го потенціалу окреслена у розробці парціальної програми «Веселкова музикотерапія» І.Малашев-ської. В ній авторка опиралася на ідеї «ритмо-пластичного виховання», які висвітлені у праці Еміля Жак-Далькроза – «Ритм» ,та на важливість значення фольклору, народних ладів і ритмів у дитячому вихованні, що розкриті у працях Бели Бартока. Підвищенню резервних сил дитячого організ-му сприяє ефективний різновид арт-терапії – во-калотерапія. Арт-терапевтичний вплив вокально-го звуку на організм дитини, здійснюється через вібрації частот,наприклад, звук «А»-позитивно впливає на верхні дихальні шляхи, «І»-головний мозок, гіпофіз, «Є»-гортань, щитовидну залозу. 

Доцільність впровадження вокалотерапії у навча-льно-виховний процес полягає у своєрідній му-зично-звуковій гімнастиці. Практичне значення містять в собі вокалотерапевтичні вправи для дітей молодшого шкільного віку, зокрема: «Голо-си природи», «Пташині співи», «Дикі тварини» . Танцювально-рухова терапія здійснюється через такий вид роботи як музично-танцювальна діяльність на заняттях музичного мистецтва та музично-оздоровчих заняттях. Вона спрямована на підготовку до загальної емоційно-психоло-гічної розрядки,тому здебільшого належить до емоційно-активізувальних видів діяльності. Осно-вна мета їх полягає у вивільненні нереалізованої енергії,зокрема, гіперактивних дітей,та сприяння розгальмованості дошкільників, особливо за-мкнутих та дітей із браком уваги. Провідним ме-тодом у цьому виді діяльності є імпровізація на основі емоцій, викликаних музикою, що дає змогу заглибитися кожній дитині у свій внутрішній світ і відпустити відповідну емоцію (страх. гнів, обра-зу) [6, с.18]. Застосування музикомалювання (поєднання музики і малювання) у практичній роботі дітей, дасть можливість розвивати в них творчу актив-ність та творчу уяву. рухливі музичні ігри, драма-тизація під музику усуне психоемоційне напру-ження та виховає толерантність у спілкуванні 
Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Для ефективного використання арт-терапевтичної технології у навчально-виховному процесі потрібно використовувати якомога біль-шу кількість арт-терапевтичних напрямків у їх поєднанні на уроках музичного мистецтва в ДНЗ та ЗОШ. На даний час для обґрунтування практи-ки арт-терапевтичної роботи з дітьми педагогіч-но найбільш впровадженими є ті, що орієнтовані на процес психічного, морально-духовного, корек-ційного розвитку особистості. На нашу думку, потенціал музичного мистец-тва є одним з найбільш суттєвих і життєво-необхіднтх чинників розвитку особистості, само-вираженні та самопізнанні учнів молодшого шкільного віку. 
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Эрика Куцын. Педагогический потенциал арт-терапевтического воздействия музыкального 

искусства 
В статье розкрыта проблема внедрения в учебно-воспитательный процес арт-терапевтических 

технологий как средство психолого-педагогической адаптации личности учеников в условиях глобали-
зации общества. Розкрыта роль и влияние музыкального искусства на эмоционально-чувствительную 
сферу,розкрытия и развития естественного таланта, творческого выражения личности. Выяснена 
роль использования разных видов музыкотерепии в сфере музыкально-творческой деятельности млад-
ших школьников. Музыкорисование, вокалотерапия, изотерапия, рецептивное восприятие музыки, рит-
мотерапия, которые способствуют извлечению психологического дискомфорта в учебной деятельно-
сти младших школьников, подталкивают к творческому самовыражению их личности, познанию мира 
искусств. 

Ключевые  слова :  арт-терапия, технология, инновация, профилактика, изотерапия, хромотера-
пия, музыкорисование, эмоции. 

 
Erika Kutsyn. Pedagogical potential of art-therapeutic influence of musical art 
The article considers the problem of the introduction into the educational process of art-therapeutic tech-

nologies as a means of psychological and pedagogical adaptation of the individual in the conditions of society 
globalization. The role of musical art in influencing the emotional and sensual sphere of revealing and develop-
ment of natural abilities, creative expression of personality is revealed, the expediency of using varieties of music 
therapy in music-creative activity of younger students is clarified. Music education, vocal therapy, receptive per-
ception of music, rhythm therapy, which contribute to overcoming psychological discomfort in students' educa-
tional activities, encourage the creative expression of personality, the child's knowledge of the art world.The edu-
cation system in Ukraine requires updating and enriching the content of the pedagogical process on the basis of 
humanization, which will contribute to the full development of the individual, the formation of vital competences 
for the maximum disclosure of his or her natural inclinations and creative potential. It is in the primary school 
that the foundations for the formation of the experience of educators (younger students), their needs, which moti-
vate learning, knowledge and skills, which are formed in different educational environment, different social situa-
tions and condition the formation of attitude to them, are laid. The state normative document (The Law of 
Ukraine "On Education") emphasizes the need for students to acquire key competences that enable the develop-
ment of successful learning, self-expression, self-knowledge, social adaptation and preservation of their physical 
and mental state. Such development of education in Ukraine makes it necessary to actively introduce into the  
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educational process the innovative technologies and modern pedagogical approaches, among which art-
pedagogy is a new trend that integrates theoretical knowledge and methodological developments in psychology, 
art and pedagogy. With the help of music, drawing, fairy tales, theatre teachers can unite the class, identify prob-
lems of the child in time, form their life values, motivate them to study. The professional activity of a music art 
teacher in the context of educational reform and the introduction of inclusive education as a form of providing 
equal access to quality education for children with special educational needs, presupposes the need to master 
innovative technologies for the use of musical art as a method of comprehensive and multidimensional stimula-
tion of personality development, child's condition, behavioural abnormalities, and also as a form of art treatment. 
One of the effective ways of solving the set tasks before the educational industry is the introduction of innovative, 
art-therapeutic – humanistic-oriented technology in the educational process, which involves the creation of a 
psychologically-comfortable educational environment by updating the pedagogical potential by means of art 
education (vocal therapy, art therapy, music therapy, (etc.).  

Key  words :  art therapy, technology, innovation, prevention, isotherapy, chromotherapy, music drawing, 
emotions.  
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