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У статтях збірника розкрито сутність арт-терапії як специфічного виду 
психотерапевтичного діяння, окреслено сучасний досвід розвитку арт-
терапевтичної практики та властивого арт-терапії бачення людини і 
світу. Спеціальний випуск підготовано за результатами імплементації 
учасниками матеріалів семінарів з подолання психотравми,які відбу-
лися в 2017 році в Україні в межах проекту «Подолання психотравми та 
профілактика ПТСР у дітей та підлітків заради майбутнього України» 
за участю фахівців stART international e.V. Проект реалізується Німець-
ко-українсько-білоруським товариством «Європа без кордонів» за під-
тримки Centrum für internationale Migration und Entwicklung за дору-
ченням уряду Німеччини. 
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Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2018, ВГО «Арт-тера-
певтична асоціація», 2018; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та 
ін.]. – К. : Золоті ворота, 2018. – Спеціальний випуск. – 152 с.  

У статтях збірника розкрито сутність арт-терапії як специфічного виду психо-
терапевтичного діяння, окреслено сучасний досвід розвитку арт-терапевтич-
ної практики та властивого арт-терапії бачення людини і світу. Спеціальний 
випуск підготовано	 підготовано за результатами імплементації учасниками 
матеріалів семінарів з подолання психотравми, які відбулися в 2017 р. в Укра-
їні в межах проекту «Подолання психотравми та профілактика ПТСР у дітей 
та підлітків заради майбутнього України» за участю фахівців stART interna-
tional e.V. Проект реалізується Німецько-українсько-білоруським товарист-
вом «Європа без кордонів» за підтримки Centrum für internationale Migration 
und Entwicklung за дорученням уряду Німеччини. 
Для практичних психологів, психотерапевтів, соціальних працівників, спеціа-
лістів суміжних наук, викладачів та студентів. 

В статьях сборника раскрыта сущность арт-терапии как специфического вида 
психотерапевтического действования, представлен современный опыт разви-
тия арт-терапевтической практики и свойственного арт-терапии видения че-
ловека и мира. Специальный выпуск подготовлен по результатам имплемен-
тации участниками материалов семинаров по перодолению психотравмы, ко-
торые состоялись в рамках проекта «Преодоление психотравмы и профилактика 
ПТСР у детей и подростков для будущего Украины (4-8 июня – г. Киев, 8-12 июля 
– г. Славянск, 27-31 августа 2017 г. – г. Одесса) при участии специалистов stART 
international e.V. Проект реализуется при поддержке Немецко-украинско-бело-
руским обществом «Европа без границ» Centrum für internationale Migration 
und Entwicklung по поручению правительства Германии. 
Для практических психологов, психотерапевтов, социальных работников, 
специалистов смежных наук, преподавателей и студентов. 

The articles collected in the Annual are devoted to specifics of art-therapy as a kind 
of psychotherapy. Contemporary experience of art-therapeutic practice development is 
narrowed. Art-therapeutic concept of human being and world is enlightened in the An-
nual. The special issue is devoted to presentation the results of implementation the 
materials of seminars, aimed to overcome psychotrauma, that took place in 
Ukraine, 2017, within the framework of the project «Overcoming psychotrauma 
and prevention of children’s and adolescents’ PTSD for the future of Ukraine» with 
the participation of faculty members of StART International e.V. A project is real-
izing by German-Ukrainian-Byelorussian by society «Europe without scopes» at 
support of Centrum für internationale Migration und Entwicklung on behalf of the  
government of Germany. 
For psychologists, psychotherapists, social workers, experts in adjacent sciences, 
teachers and students. 


