
РЕФЕРАТ 

 

Жук Татьяна Сергеевна 

 

«Арт-терапия как метод коррекции школьной дезадаптации 

младших подростков» 

 

Магистерская работа: 116 с., 50 источников, 6 прил. 

 

Ключевые слова: АРТ-ТЕРАПИЯ, АДАПТАЦИЯ, ШКОЛЬНАЯ 

ДЕЗАДАПТАЦИЯ, ШКОЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ, МЛАДШИЕ 

ПОДРОСТКИ, КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА, ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

Объект исследования – школьная дезадаптация.  

Цель работы – теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка эффективности коррекции школьной дезадаптации методом арт-

терапии у младших подростков. 

Методы исследования: теоретический анализ психологической 

литературы, наблюдение, тестирование, констатирующий и формирующий 

эксперименты, методы математической статистики. Методики исследования: 

1) тест школьной тревожности Филлипса; 2) социометрия Марено; 3) 

отношение к предметам И.В. Дубровиной; 4) Карта наблюдения «Адаптация 

к школе». 

Полученные результаты и их новизна: состоит в установлении 

трудностей с адаптацией к среднему звену актуальных для современных 

младших подростков. Выявлены предпосылки успешного преодоления 

школьной дезадаптации младших подростков с помощью арт-

терапевтических методов. 

Область возможного практического применения: разработанная и 

апробированная коррекционная арт-терапевтическая программа по 

преодолению школьной дезадаптации у младших подростков может 

применяться в средних образовательных учреждениях в процессе 

сопровождения педагогом-психологом процесса адаптации школьников к 

новым условиям обучения. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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Аб'ект даследавання – школьная дэзадаптацыя. 

Мэта работы – тэарэтычнае абгрунтаванне і эксперыментальная 

праверка эфектыўнасці карэкцыі школьнай дэзадаптацыі метадам арт-тэрапіі 

ў малодшых падлеткаў. 

Метады даследавання: Тэарэтычны аналіз псіхалагічнай літаратуры, 

назіранне, тэставанне, канстаціруючы і фарміруючы эксперыменты, метады 

матэматычнай статыстыкі. Методыкі даследавання: 1) тэст школьнай 

трывожнасці Філіпса; 2) соцыометрыя Марэна; 3) стаўленне да прадметаў 

І.В. Дубровиной; 4) Карта назірання «Адаптацыя да школы». 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: складаецца ва ўсталяванні цяжкасцяў 

з адаптацыяй да сярэдняга звяна актуальных для сучасных малодшых 

падлеткаў. Выяўлены перадумовы паспяховага пераадолення школьнай 

дэзадаптацыі малодшых падлеткаў з дапамогай арт-тэрапеўтычных метадаў. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: распрацаваная і 

апрабаваная карэкцыйная арт-тэрапеўтычная праграма па пераадоленні 

школьнай дэзадаптацыі ў малодшых падлеткаў можа прымяняцца ў сярэдніх 

адукацыйных установах у працэсе суправаджэння педагогам-псіхолагам 

працэсу адаптацыі падлеткаў да новых умоў навучання. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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Object of research – school maladjustment. 

Purpose of research – theoretical justification and experimental verification 

of the effectiveness of correction of school maladjustment by art therapy in 

younger adolescents. 

Research methods: theoretical analysis of psychological literature, 

observation, testing, ascertaining and forming experiments, methods of 

mathematical statistics. Research methods: 1) test of school anxiety Phillips; 2) 

sociometry Mareno; 3) attitude to the subjects I.V. Dubrovina; 4) observation мap 

“Adaptation to school." 

Obtained results and their novelty: it consists in the establishment of 

difficulties with adaptation to the middle level relevant to today's younger 

adolescents. Identified prerequisites for a successful overcoming the school 

disadaptation of younger adolescents, using art therapy methods. 

Area of possible practical application: developed and tested correctional 

art therapy program to overcome school maladjustment in younger adolescents can 

be used in secondary educational institutions in the process of support by the 

teacher-psychologist of the process of adaptation of teenager to new learning 

conditions. 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 
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