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У статті визначено актуальність обраної теми, зроблено короткий огляд психолого-педагогічної лі-
тератури та досліджуються проблеми використання театрально-сценічної діяльності як дієвого засобу 
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Постановка проблеми у загальному ви-
гляді: Актуальною проблемою сьогодення є пошук перспективних шляхів та виявлення ефективних умов, які будуть сприяти форму-ванню у підростаючих поколінь системи спе-ціальних знань у різних галузях мистецтва, розвитку творчої активності та мислення, творчих здібностей, світоглядних орієнтацій, системи духовних цінностей.  В основу формування особистості повинні лягти, передусім, ідеї гуманістичної парадиг-ми особистісно-орієнтованої освіти та вихо-вання. Мета особистісно-орієнтованої гуман-ної освіти – не сформувати й навіть не вихова-ти, а знайти, підтримати, розвинути здібності дитини, закласти в ній механізм самореаліза-ції особистості [7, с. 41–42]. У законі України «Про освіту» наголошу-ється що метою освіти є всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей талантів [5, с. 14]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Використання театрального мистецтва у практиці естетичного виховання із акцентом на творчий розвиток особистості розглядали дослідники В. Абрамян, Р. Баталов, А. Гон-чаров, Г. Балл, І. Бех, С. Гончаренко, Б. Захава, А. Капська, З. Корогодський, Н. Ксенофонтова, Ю. Мальванний, М. Пташин, та інші. Проблеми виховання і висвітлення ролі національного мистецтва у духовному збага-ченні підростаючих поколінь, відродження української культури розробляли та дослі-джували Р. Коломієц, П. Кравчук, В. Неллі, Л. Танюк, Е. Язовецький. Педагоги С. Ананьїн, Г. Фридрих, В. Пиро-гов, Н. Корф, Я. Коменский, К. Ушинський, Л. Чепіга, В. Шахрай, Г. Єскіна звертали увагу 

на роль театрального мистецтва у естетично-му вихованні та творчому розвитку дітей. На їх думку, театрально-сценічна робота із діть-ми є одним із ефективних шляхів творчого розвитку особистості, а театральне мистецт-во – це дієвий та ефективний засіб допомоги дітям у навчанні і вихованні. Останнім часом з`явилось багато праць з окресленої проблематики: організація твор-чої діяльності учнів у позашкільному закладі (О. Рассказова); виховання школярів засобами театрального мистецтва (В. Неволов); мисте-цтва слова (Н. Миропольсьска); розвиток тво-рчої активності та творчих здібностей дітей засобами театральної самодіяльності (Г. Кос-тюшко); музичної ритміки (Н. Григорян); фор-мування ціннісних орієнтацій дітей у процесі занять театральним мистецтвом (В. Шахрай, Г. Ескіна). Визначенню поняття «творча особистість» у філософській, педагогічній та психологічній літературі приділяли значну увагу Б. Ананьєв, В. Андрєєв, Ю. Бабанський, М. Бондаренко, В. Кан-Калик, Я. Пономарьов, Н. Тализіна, В. Цапок та інші. Ряд дослідників (Л. Єрмолаєва-Томіна, В. Козленко, Н. Посталюк та інші) поняття «творча особистостість» розглядають крізь поняття творчого стилю діяльності або твор-чої активності.  Психологічний словник визначає, що твор-ча особистість виникає лише внаслідок наяв-ності у неї «здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким створюється продукт, який від-різняється новизною, оригінальністю, уніка-льністю» [6, с. 289].  В останні роки проблема залучення дітей до занять театральним мистецтвом вивчаєть-
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ся як серйозна проблема (Л. Гайнетдінова, А. Ершова, Н. Миропольська, Л. Нікольська, Т. Пеня та ін.). Крім того, досвід сучасної педагогічної прак-тики (Ш. Амонашвілі, Л. Потоцька, Е. Сазонов, Т. Соловків, Л. Чуриліна) показує, що саме для вирішення навчально-виховних завдань, а са-ме: розвитку культури мовлення, виховання загальної культури, прилучення дітей до наці-ональних традицій, звичаїв, творчого розвитку особистості дитини, необхідно звертатися до засобів театрального мистецтва. Використання театру та театрально–сценічної діяльності у навчанні та вихованні досліджувалось О. Котиковою, І. Люблінсь-ким, Л. Масол, О. Михайловоюї, К. Тусків, Ю. Рубіною, М. Стуль та ін.. Проблеми залучення дітей до мистецтва театру, з метою їх морально-естетичного роз-витку розглянуті у дослідженнях А. Барано-вої, Н. Абрам’ян, Н. Миропольскької, С. Нікіфо-рової, Н. Сорокіної та інших. 
Метою даної статті є розкриття особливо-стей та переваг щодо творчого розвитку дітей дошкільного віку засобами театрально – сце-нічної діяльності.  
Виклад основного матеріалу. Педагогіч-ною скарбницею для вихователів та вчителів є дослідження В. Сухомлинського про творчу особистість. Його глибоке розуміння значен-ня розвитку творчих можливостей для самоо-рганізації особистості та її розвитку у різних навчальних та культурно-дозвіллєвих закла-дах дає педагогічним працівникам велику і різноманітну палітру для власної творчості у реалізації даного напряму [9, с. 123] Багато вчених творчу особистість визнача-ють як особистість, межі творчості якої охоп-люють дії від нестандартного розв’язання простого завдання до нової реалізації уніка-льних потенцій індивіда в певній галузі; як людину, яка володіє певним переліком якос-тей, а саме рішучістю, умінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, умін-ням бачити далі ніж бачать його сучасники і що бачили його попередники. Вона повинна володіти мужністю для того, щоб піти проти течії і зруйнувати все те, чому вірить сьогодні більшість [1; 2; 3; 4; 8].  Серед характерних особливостей творчої особистості виділяють: відхилення від шабло-

ну, оригінальність, ініціативність, наполегли-вість, висока самоорганізація, працездатність.  Більшість авторів погоджується з тим, що творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем знань, прагне до нового, оригі-нального, уміє відкинути звичайне, шаблонне. Головним показником творчої особистості, її найголовнішою ознакою дослідники вважа-ють наявність творчих здібностей, які розгля-даються як індивідуально-психологічні здібно-сті людини, що відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою її успішного виконання.  Принципово важливим є такий аспект: у сучасній психології і педагогіці розвиток твор-чої особистості трактується як процес її самоз-ростання на основі забезпечення відповідних умов: «Складність вирішення проблеми поля-гає також у тому, що мета розвитку якостей творчої особистості не може механічно нав’язу-ватись, ставитись ззовні перед дитиною ігно-руючи її як суб’єкта діяльності» [8, с. 143]. «Неможливо «зі сторони» розвивати здіб-ності дитини. Власні здібності вона розвиває сама. А справа вихователя (педагога, бать-ків) – створити для цього всі необхідні умови [10, с. 143]. Театральне мистецтво, як засіб естетично-го засвоєння дійсності, ствердження духов-них цінностей і формування суспільної свідо-мості, займає значне місце в системі художньо естетичного виховання особистості. М. Бахтін зазначав, що педагогічні можли-вості вже закладені у саму природу театраль-ного мистецтва у різних його функціях і ком-понентах. Він розглядав «навчаючу», та «виховну» роль театрального мистецтва та досліджував можливості використання сценіч-ного мистецтва у навчальному процесі. На йо-го думку театральне мистецтво за своєю при-родою є близьким до дитячої творчої гри, яка має велике значення для виховання багатьох цінних якостей особистості дитини [1, с. 17].  Залучення дітей дошкільного віку до за-нять театрально-сценічної діяльностю може стати першою сходинкою щодо їх розуміння сценічного мистецтва та творчого розвитку.  Театрально-сценічна діяльність як певна педагогічна система, передбачає вирішення цілого кола виховних завдань. Перш за все, театрально-сценічна робота була і є могутнім фактором естетичного виховання дітей. А 
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елементи театру, впроваджені в роботу дитя-чих дошкільних навчальних закладів, та за-кладів культурно-дозвіллєвої роблять життя дітей дошкільного віку ще більш цікавим та змістовним, збагачують його яскравими та емоційними враженнями.  Якщо звернути увагу на дітей, що грають-ся, то на ваших очах ці маленькі чарівники перетворюють шматок дерева, паперу ткани-ни на літак, на корабель і навіть людину: все залежить від ситуації і вимог гри. А за допо-могою іграшок діти розігруються цілі виста-ви. Іграшка є для дитини засобом спілкування з оточуючим світом, із людьми, тим засобом, що допомагає проявляти себе і своє власне відношення до цього світу. Швидке перевтілення, віра у запропонова-ні обставини, повне включення у ті події, що відбуваються – все це є проявом тих якостей, на яки багато разів вказували відомі психоло-ги, коли аналізували особливості дитячої гри (І. Апрямов, Л. Виготський, А. Запорожець, Б. Теплов, Д. Ельконінта інші). Проте слід зазначити, що мова йде саме про ті ігри, при яких немає глядачів. А сама наявність глядача є обов’язковою умовою те-атрального мистецтва. У цьому і полягає го-ловна відзнака дитячої гри від гри театраль-ної. І. Гончаров розглядає дитячу гру як пер-винну драматичну форму, де актор, глядач, автор п’єси, декоратор й працівник сцени по-єднання у одній людині [3, с. 128]. У театральній грі здійснюється процес пе-ревтілення дитини, виникає здатність до вза-єморозуміння, співчуття і співучасті, розкри-ваються багато планові задатки дитини. Саме рольові ігри («ігри в театр»), визначені Л. Виготським, як дійовий засіб творчого роз-витку та творчої самореалізації дитини. Одно-часно ігрова діяльність відповідає комуніка-тивним потребам дитини, потребам спілку-ванню із однолітками. Це є сприятливою умо-вою щодо їх розвитку [2, с. 60].  Не принижуючи значення музики, літерату-ри, хореографії, образотворчого мистецтва та інших видів мистецтв у вихованні, та їх впливу на творчий розвиток особистості дитини, слід відмітити значне місце театрального мистецт-ва у творчому розвитку особистості.  Проведене дослідження виявило, що теат-ральне мистецтво за своєю образно-худож-

ньою суттю є близьким до казки, до особливо-стей цього жанру, де художній образ здатен жити сам по собі без попередніх пояснень. Каз-ка, як народна, так і класична – це художня скарбниця, що зберігає історичний досвід, на-копичений людством на протязі віків. Казка – це перша школа життя для дитини, це також і знайомство із силами добра й зла. Казка – це необов’язково містика, це – форма, метод, що дозволяє робити великі образні узагальнення. Слід зазначити той факт, що привабливість театрального мистецтва для дітей дошкіль-ного віку зумовлена його синкретичністю, завдяки чому забезпечується всебічний твор-чий розвиток дітей. Робота над створенням дитячої вистави включає у себе літературу (драматургію), хореографію, музику, образот-ворче мистецтво, декоративне мистецтво, які з’єднані на основі єдиної сценічної дії. Кожен із цих компонентів у свою чергу, має свою особливу систему засобів щодо сценічної ви-разності виразності і емоційного впливу. Будь-яка вистава, над якою працюють діти разом із своїм керівником, передбачає музичне оформлення. В процесі спілкування з музикою дитина відчуває радість, дивується, робить свої власні відкриття. Її приваблює можливість ви-словити свої почуття, враження, фантастичні образи у таємничих і поки ще невідомих звуках та в їх сполученнях, в яких вона інтуїтивно впі-знає їй одній зрозумілий зміст. Театрально-сценічна діяльність дозволяє кожній дитині у рамках проведення одного заняття спробувати свої сили у різних видах творчої роботи. Особлива цінність таких за-нять з дітьми дошкільного віку полягає ще і в тому, що вони здатні значно підвищити рівень емоційної піднесеності та організо-ваності, сформувати навички колективної роботи, відповідального відношення до своїх вчинків. Педагогічною цінністю творчої театрально-сценічної діяльності дітей дошкільного віку виступає як сама вистава (своєрідний вираз колективної творчості дітей), так і сам процес її створення, що являє собою комплекс різно-манітних творчих художньо-естетичних дій, із урахуванням їх інтересів, здібностей і попере-днього естетичного досвіду. Вистава, яку ство-рюють діти, за допомогою вихователя або ке-
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рівника, сприяє розвитку у них творчого мис-лення, естетичного сприйняття дійсності і впливає на формування естетичної культури.  Вивчення існуючого педагогічного досвіду, ретельний аналіз наукової, педагогічної та навчально-методичної літератури та прове-дене дослідження дозволило зробити наступ-
ні висновки: 

− творчість – це необхідна умова становлення особистості, її самопізнання, розвитку і розк-риття як талантів; 
− театральне мистецтво є привабливим для дітей молодшого дошкільного віку, як з точ-ки зору його сприйняття, так і з боку творчої театрально-сценічної діяльності; 
− знання даного виду мистецтва, особливос-тей та педагогічних перспектив щодо проце-су творчого розвитку особистості дитини дошкільного віку, дозволяє визначити місце театрального мистецтва у цілісній системі естетичного виховання, як засобу стимулю-вання до творчої діяльності, формування естетичної культури та всебічного розвитку. Дане дослідження у повній мірі не вичер-пує всіх аспектів зазначеної проблеми, і пот-ребує ґрунтовного вивчення, аналізу та пода-

льших досліджень і висвітлення у наукових публікаціях. 
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In the article the author actuality of select theme is definite, the short review of sychology-pedagogical literature 
and examine problem theatre-scenic activity children`s school age to teaching and schoolchildren. 
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СПОСОБОМ ТЕАТРАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье определена актуальность выбраной темы, сделан короткий обзор психолого-педагогической 
литературы и исследуются проблемы использования театрально-сценической деятельности как дейст-
венного метода творческого развития детей дошкольного возраста.  
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