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Проблема формування емоційно-образної сторони мовлення дітей та її прояву у творчій діяльності до сьогодні залишається актуальною у вітчизняній і зарубіжній психолого-педагогічній науці. Ситуація сьогодення розглядає процес ста-новлення творчої особистості дитини як важли-вий чинник у розвитку підростаючого покоління. З позицій даних вимог одним з найбільш актуаль-них пошуків усієї сучасної освіти виступає потре-ба у формуванні творчої особистості в дошкільно-му віці (Л. Божович, Л. Венгер, Л. Виготський, П. Гальперін, О. Запорожець, Д. Ельконін). Здійс-нивши аналіз базових положень більшості сучас-них педагогічних технологій, можемо констатува-ти, що концептуальною засадою кожної техноло-гії є формування емоційно-образної сторони мов-лення дитини шляхом вияву творчих здібностей у старшому дошкільному віці. Упевнені, що володіння літературною мовою, постійне вдосконалення мовленнєвих навичок складає необхідний компонент освіченості та ін-телігентності. Дотримання норм літературного мовлення, вміння передавати свої думки дотично призначення та мети висловлювання, логічно, виразно є одним з найхарактерніших проявів роз-витку особистості.  В останні роки в системі дошкільної освіти прослідковується пріоритетна увага до інтелекту-ального розвитку дитини, проте розвитку емоцій-но-образної сторони мовлення часто надається меншого значення. Натомість, як справедливо за-значали Л. Виготський і О. Запорожець, тільки уз-годжене функціонування цих двох систем – емо-ційної сфери та інтелекту – у тісній єдності може забезпечити успішність будь-яких форм діяльнос-

ті. Розумовий розвиток тісно пов’язаний з емоцій-ною сферою дитини, світом її почуттів та пережи-вань. Щоб відтворити, свої почуття і зрозуміти почуття інших, необхідно розвивати емоційну сфе-ру особистості починаючи з дошкільного віку [1]. Становлення і розвиток мовлення (словника, граматичного ладу, звукової та інтонаційної сто-рони), вміння створювати різні типи зв’язного висловлювання відбуваються в дошкільному віці. Ці досягнення дитини визначні, тому можна гово-рити не тільки про формування фонетики, лекси-ки, граматики, але й про розвиток правильності, змістовності, точності, виразності, образності.  Слова «образність», «образний» використову-ються в різних значеннях. Образність в широкому значенні – це наочність, барвистість зображення – невід’ємна ознака будь-якого виду мистецтва, форма усвідомлення дійсності з позиції естетич-ного ідеалу, образність мовлення – її прояв.  Стилістика розглядає образність мовлення як особливу стильову рису, яка найбільш повно ви-ражається у мові художньої літератури. Потрап-ляючи до художнього контексту, слово включа-ється у складну образну систему твору і виконує естетичну функцію. Отже, образність мовлення – це здатність слова створювати наочно-почуттєві образи предметів та явищ довкілля, і цьому краще за все сприяє театралізація. Погоджуємось із твердженням, що творча особистість – це креативна особистість, яка вна-слідок впливу зовнішніх факторів набула необхід-ні для актуалізації творчого потенціалу додаткові мотиви, особистісні утворення, здібності, що сприяють досягненню творчих результатів у  різних видах творчої діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ  
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ 

У статті подано аналіз поглядів науковців щодо формування емоційно-образної сторони мовлення 
старших дошкільників засобами театралізації, доведено, що кожна технологія ґрунтується на форму-
ванні творчої особистості, для чого потрібно виявляти творчі здібності у ранній віковий період. Для 
ефективного протікання процесу формування емоційно-образної сторони мовлення старших дошкіль-
ників засобами театралізації вихователю необхідно керувати цим процесом, що є необхідним в активі-
зації процесу розв’язування творчих завдань, проблемних ситуацій, для розвинення самоконтролю. Ви-
значено, що широкі можливості щодо формування емоційно-образної сторони мовлення дітей дає теа-
тралізована діяльність, яка також має унікальні можливості щодо вирішення завдань формування 
творчих здібностей у старших дошкільників.  
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Зрозуміло, що результати будь-якої діяльнос-ті людини залежать від рівня розвитку відповід-них здібностей. Основні положення теорії здібно-стей були розроблені в 30–50-х роках минулого століття психологами Л. Виготським, С. Рубінш-тейном, Б. Тепловим і пізніше розвинуті у працях О. Леонтьєва, К. Платонова, Н. Лейтеса, В. Шадрікова, Т. Артем’євої. У цьому контексті концептуальне значення має наукове положення про провідну роль навчання в розвитку дитини, у формуванні її творчості (Л. Виготський, О. Запорожець, В. Давидов та ін.). Так, Л. Виготський, торкаючись проблеми формування творчої особистості дітей дошкільного віку, за-значав: «З однієї сторони, очевидно, необхідна певна основа для того, щоб у дитини розвивалась творчість, і в цьому розумінні навчання є переду-мовою творчості. З іншої, жодне глибоке засвоєн-ня, оволодіння людським досвідом без творчої активності дитини є неможливим, і в цьому відно-шенні творчість є умовою повноцінного, розвива-льного навчання» [1, 22]. Вивченням проблеми розвитку емоційної сфери дитини займалися вітчизняні психологи: A. Запорожець, Л. Стрєлкова, В. Абраменкова, A. Рояк, А. Миколаєва, Т. Гаврилова. Серед безлічі засобів впливу на розвиток емоційно-образної сторони мовлення дитини старшого дошкільного віку важливе місце посідає театралізація, яка по-єднує в собі художнє слово, драматичну дію, пое-тику, музику, літературу та живопис; допомагає дитині глибше пізнати свій внутрішній світ, спо-нукає до самовдосконалення, викликаючи естети-чні почуття та емоції в ході театралізованого дійс-тва. Проте педагогами дошкільних навчальних закладів приділяється недостатня увага питанню театралізації як ефективному засобу розвитку емоційно-образної сторони мовлення. Проблема використання театралізації як повноцінної та ефективної складової виховного процесу хвилю-вала і хвилює педагогів та психологів минулого та сучасності. Так Л. Артемова, Р. Жуковська, О. Кононко, О. Козлюк, І. Луценко, Л. Макаренко, Д. Менждерицька, Г. Михайлова, Г. Марчук, Т. Поніманська, С. Русова, М. Шуть досліджували проблему педагогічної цінності театралізації, різ-ні аспекти значення театралізованої діяльності у вихованні дитини. Сучасною педагогічною нау-кою пропонуються різні засоби розвитку емоцій-но-образної сторони мовлення: музичні заняття, слухання казок і художніх розповідей, знайомство з природою, малювання. Проте театралізація як ефективний засіб розвитку емоційних почуттів дитини недооцінюється. Необхідно змінити від-ношення вихователів закладів дошкільної освіти до потенціалу театралізованої діяльності, оскіль-

ки театр є особливим засобом безпосереднього емоційного впливу на особистість дитини. Оскіль-ки провідною діяльністю в дошкільному віці є ігрова діяльність, тому саме гра в різних її формах має стати для педагогів дієвим засобом форму-вання особистісних якостей та творчих здібнос-тей дітей дошкільного віку. Відтак різнобічний вплив театралізованих ігор на дитячу особистість дає змогу використовувати їх як педагогічний засіб. Розвивальна можливість таких ігор полягає в формуванні емоційно-образної сторони мовлен-ня дошкільників, дитина немовби переживає вну-трішнє оновлення, відчуває сценічну дію як своє власне життя, має можливість безпосередньо про-являти емоції та задовольняти різнобічні інте-реси.  Процес розвитку мовлення передбачає засво-єння не тільки змістової сторони мовлення, але й емоційно-образної. Тому використання дітьми різноманітних засобів виразності мовлення – най-важливіша умова сучасного інтелектуального, мовленнєвого, літературного та художнього роз-витку.  Сформувати емоційно-образну сторону мов-лення можна шляхом залучення дитини до висту-пів перед аудиторією. При цьому велику допомогу можуть надати театралізовані ігри, які сприяють розвитку емоційної сфери, образного мовлення. Крім того, залучення дітей до мистецтва сприяє формуванню емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, спрямовуючи їх до творчої діяльності, яка відповідає специфіці розвитку психічних про-цесів старших дошкільників. Це свідчить про ши-рокий розвивальний потенціал театралізації, який наполягає на використанні її в освітньо-виховному процесі.  У театралізованій діяльності розвиваються артистичність, здатність до перевтілення, імпро-візація, формуються оцінні судження, удоскона-люються невербальні засоби мовлення (жести, міміка, пластика), розвивається інтонаційна вира-зність мовлення, діти вчаться працювати з різни-ми театральними ляльками і водити їх, озвучува-ти, передавати характер, інтонацію персонажу, театралізувати сюжети улюблених казок. У теат-ралізації широко використовуються емоційно-образні мовленнєві та хореографічні дії. Через театралізацію вихователь вчить спілкуватися ді-тей один з одним опосередковано. На думку Н. Луцан, ігрова дія є сприятливою умовою для мовленнєвого розвитку дітей, зокрема його емо-ційно-образної сторони [4, 41-42]. Театралізація спонукає до імпровізації у скла-данні невеликих розповідей і казок, підтримує праг-нення дітей до самостійності у створенні образу, використовуючи невербальні засоби спілкування. 
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Ірина КАРДАШ  Формування емоційно-образної сторони мовлення старших дошкільників засобами театралізації Успіх театралізації залежить від правильного ви-бору оповідання, вірша чи казки. На думку Л. Шепіло, насамперед твір повинен відповідати законам драми – мати зав’язку, кульмінацію, роз-в’язку; емоційні дії персонажів, повчальну спря-мованість їхніх вчинків; короткі висловлювання дійових осіб; зміст повинен бути зрозумілим ді-тям; багатство й різноманітність дійових осіб щоб для залучення більшої кількості дітей; динаміч-ність сюжету; емоційно-образне мовлення, наси-чене художніми засобами виразності [6, 14–17]. У ранньому віці вихователі використовують на заняттях і в повсякденному житті фланелег-раф, театральні та настільні ігри. залучаючи та-ким чином дітей до театралізації. Для старших дошкільників використовуються театралізовані ігри, ігри-драматизації та імпровізації (розіг-рування сюжету без попередньої підготовки). В усіх групах закладів дошкільної освіти використо-вують різні види театрів: настільний, тіньовий, пальчиковий, ляльковий, бі-ба-бо тощо. Проте діти старшого дошкільного віку більш яскраво й різноманітно виявляють самостійність і оцінне ставлення в театралізації: придумують зміст гри і втілюють задуманий образ з допомогою невер-бальних засобів та засобів виразності. Підготовле-ність імпровізації досягається наявністю поперед-нього досвіду, вмінням осмислювати образи геро-їв, певним рівнем засвоєння різних щляхів реалі-зації задумів.  Дослідники наголошують на значному потен-ціалі театралізації. О. Запорожець довів, що театра-лізація вчить дитину розуміти думки, почуттями персонажів, виходячи за коло повсякденних вра-жень у світ людських прагнень і вчинків. Творчий 

характер театралізації полягає в тому, що дитина наслідує те, що бачить, та передає своє ставлення до побаченого. Входячи в образ, дитина здійснює мисленнєву діяльність, її почуття стають глибши-ми, вона щиро переживає вчинки персонажів та події, що відбуваються у грі [2]. Крім того, у проце-сі драматизації в дошкільників розвивається зв’яз-не мовлення, яке має емоційно-образний характер та передбачає широке використання вербальних та невербальних засобів виразності.  Отже, зазначимо, що театралізація дає великі можливості для розвитку мовлення, прояву твор-чих здібностей, самостійності, ініціативності ді-тей, а головне – для формування емоційно-образної сторони мовлення. Робота над форму-ванням емоційно-образної сторони мовлення є ефективною, якщо вона спирається на емоційно-образний характер відчуття довкілля, враховує вікові особливості, якщо у процесі навчання реа-лізуються умови, які сприяють активізації мис-леннєвої та мовленнєвої діяльності дошкільників, тобто при використанні діяльнісного підходу. Через театралізацію дітям стає ближче і зро-зуміліше те, що їм найважче зрозуміти: внутріш-ній світ людини, її почуття, мотиви вчинків, став-лення до інших людей та довкілля. Театралізація розкриває дитині дійсність різними засобами:: через оповідання або вірш, через казку, де персо-ніфікуються тваринний та рослинний світ, нежи-ва природа та реалізується певна ідея. Театраліза-ція збагачує емоції дошкільників: Беручи участь у театралізованих іграх, діти співчувають герою, переживають разом з ним його пригоди; виховує уяву: захоплюючі живі образи викликають у до-шкільників конкретні уявлення.  
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Ірина КАРДАШ  Формування емоційно-образної сторони мовлення старших дошкільників засобами театралізації 
Ирина Кардаш. Формирование эмоционально-образной стороны речи старших дошкольни-

ков засобами театрализации 
В статье анализируются взгляды ученых на формирование эмоционально-выразительной стороны 

речи старших дошкольников с помощью театрализации, Доказано, что для эффективного течения про-
цесса формирования эмоционально-выразительной стороны речи старших дошкольников необходимо 
соответствующее руководство со стороны воспитателя, которое является важным фактором акти-
визации процесса решения творческих задач, проблемных ситуаций, помогает развить самоконтроль.  

Ключевые  слова :  ребенок дошкольного возраста, театрализованная деятельность, эмоциональ-
ная образность, творческие способности, педагогическое руководство 

 
Iryna Kardash. Theatre acting as a means of emotional and expressive side of senior preschoolers 

speech formation 
The article analyzes the views of scientists on the formation of the emotional-figurative side of senior pre-

schoolers’ speech by means of theatrical activity, and proves that each technology is based on the formation of a 
creative personality. It is necessary to discover creativity in the early age. For the effective process of formation of 
the emotional-figurative side of senior preschoolers’ speech by means of the theatrical activity, the educator needs 
to manage this process, which is necessary in activating the process of solving creative tasks, problematic situa-
tions, for the development of self-control. It has been determined that theatrical activity is also a great opportu-
nity for the formation of the emotionally-imaginative side of children's speech, which also has unique opportuni-
ties for solving the problem of senior preschoolers creative abilities formation. 

To express by means of speech specific feelings that a child has in the process of knowing reality, he/she needs 
to have a basic knowledge of the distinctive features and capabilities of speech units and their functional use. 

Working on the formation of the emotional-figurative side of speech is effective if it is based on the emotional-
figurative nature of the environment perception, takes into account age-specific features, if the conditions that 
stimulate the thinking and speech activity of preschoolers are realized in the learning process, i.e. when using the 
activity approach. Certain conditions for the developmental environment that promotes the emotional-value, so-
cial-personal, cognitive, aesthetic development of the child and preservation of his personality should be created 
in the group. The object-space developmental environment is content-rich, transformed, multifunctional, of vari-
ous types, accessible and safe, and meets the age potential of children. 

Through theatrical activity, it becomes closer and clearer to children what they find most difficult to under-
stand: the inner world of a person, his feelings, motives for actions, attitudes toward other people and the environ-
ment. Theatrical activity reveals to the child the reality through various means: through a story or poem, through 
a fairy tale, where the animal and plant life are personified, inanimate nature and a certain idea is realized. 

Keywords :  preschool child, theatrical activity, emotional imagery, creative abilities, pedagogical leadership 
 

 


