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смаку є його спроможність змінюватися, розвиватися (А.Щербо), але процес 

розвитку смаку не зупиняється впродовж життя людини (О.Ігнатович).  

Метою та естетичною потребою особистості є необхідність отримати 

насолоду, а отже – це породжує активно-дійове ставлення до навколишнього 

світу. Художньо-естетичне ставлення людей до навколишньої дійсності 

проявляється в різних видах творчої діяльності: у прикрашанні себе і 

навколишніх предметів, створенні досконалих речей, спогляданні красивих 

речей тощо. Особливою сферою реалізації потреби в естетичній насолоді є 

художня творчість. Під час творчої діяльності створюється певна річ, але зміст 

її духовний:у ній відображені явища дійсності, внутрішнього світу дитини, її 

ставлення до життя. Саме тому естетичний зміст в мистецтві багатогранний– 

він відображається як у відтворених життєвих явищах, так і в естетичному 

ставленні до цих явищ творця; в матеріалах, які використовує дитина, і, як 

підсумок, у творі – результаті дитячої праці. 

Висновки. Отже, формування художньо-естетичного смаку неможливе 

без естетичного почуття, естетичного сприйняття, естетичного досвіду, і 

естетичної інформації, без широти естетичної потреби. Тому необхідними 

передумовами формування художньо-естетичного смаку є розвиненість 

естетичного почуття, здатність бачити естетичну цінність у творах мистецтва, 

суспільних явищах. Постає необхідність організації спеціального педагогічного 

впливу, який багатосторонньо впливав би на почуття і свідомість молодших 

школярів, формував у них естетичне ставлення до дійсності через провідні види 

діяльності, що характеризуються в оптимальному своєму прояві співтворчим 

началом.  
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Пocтaнoвкa прoблеми. На сучасному етапі розвитку в умовах 

реорганізації освіти підвищують вимоги до освітнього процесу , який міг би 

забезпечити формування  творчих здібностей особистості. Розвиток кожної 

дитини як творчої індивідуальності відповідає потребам педагогіки 

сьогоднішнього дня, сприяє гуманізації освіти. Залучення дітей до мистецтва 

формує емоційноціннісне ставлення до світу, активізуючи їх прагнення до 

творчої діяльності. 

Aнaліз ocтaнніх дocліджень і публікaцій. Проблема творчого розвитку 

особистості школяра не є новою. Різні аспекти творчого розвитку особистості 

висвітлені в роботах Л. Виготського, Б. Теплова, В. Медушевського, О. Газмана 

і багатьох інших учених. Розвиток різних напрямів дитячої творчої діяльності 

представлені в дослідженнях В. Льовіна, Н. Вєтлугіної, Т. Комарової, Н. 

Сакуліної, Є. Фльоріної. На українському ґрунті загальнофілософська проблема 

творчості репрезентована у працях Г. Батіщева, В. Білозерцева, Г. Давидової, 

М. Дьоміна, М. Кагана, В. Ніколка, Б. Новикова, В. Петрушенка, Л. Яценка та 

інших. Логіко-гносеологічний аспект творчості досліджують В. Біблер, Г. 

Волинка, Д. Грязнов, О. Коршунова. 

Метa cтaтті – з’ясувати доцільність використання театралізованих ігор 

для ефективного формування творчої особистості дітей молодшого шкільного 

віку. 

Виклaд ocнoвнoгo мaтеріaлу дocлідження. Проблема формування 

творчої особистості викликає гострий інтерес у всьому світі. Адже розвиток 

кожної дитини як творчої індивідуальності відповідає потребам педагогіки 

сьогоднішнього дня, сприяє гуманізації освіти. Залучення дітей до мистецтва 

формує емоційноціннісне ставлення до світу, активізуючи їх прагнення до 

творчої діяльності. Театралізована гра, як один з її видів, є ефективним 

засобом соціалізації дитини в процесі осмислення нею морального підтексту 

літературного чи фольклорного твору і участі в грі, яка має колективний 

характер, що і створює сприятливі умови для розвитку почуття партнерства та 

освоєння способів позитивної взаємодії. У театралізованої грі здійснюється 

емоційний розвиток: діти знайомляться з почуттями, настроями героїв, 

освоюють способи їх зовнішнього вираження, усвідомлюють причини того чи 

іншого настрою.  

Театралізована гра, або драматизація, є одним із видів творчих ігор. 

Заняття театралізованою діяльністю не тільки знайомить дітей із світом 

прекрасного, але і пробуджує в них здатність до співчуття, співпереживання, 

активізують мислення, уяву. Харківська педагог, науковець і театральний діяч 

М. Розенштейн, яка надавала особливого значення театральному мистецтву в 

справі виховання й навчання дітейвважала, що вчителі повинні застосовувати 

цей вид мистецтва не лише як розвагу, не лише як метод виховання, а й як 

метод вивчення програмного матеріалу із шкільних курсів. Її звернення саме до 

театрального мистецтва, як засобу формування учнів, пояснюється глибокими 

переконаннями щодо педагогічного впливу театру на особистість: “Театральне 

мистецтво, оперуючи такими засобами як рух, слово, звук, користуючись ще й 
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засобами інших мистецтв, найбільше захоплює і глядачів, і виконавців, а також 

є найзрозумілішим для дітей…” [8, с. 84] 

      Характерними особливостями театралізованих ігор є літературна чи 

фольклорна основа їх змісту та наявність глядачів (Л. В. Артемова, Л. В. 

Ворошніна, Л. С. Фурміна і ін). Їх можна розділити на дві основні групи: 

драматизації і режисерські (кожна з них, у свою чергу, поділяється на кілька 

видів) [7, с. 3]. 

В іграх-драматизація дитина, виконуючи роль як «артиста», самостійно 

створює образ за допомогою комплексу засобів вербальної і невербальної 

виразності. Видами драматизації є ігри-імітації образів тварин, людей, 

літературних персонажів; рольові діалоги на основі тексту; інсценування 

творів; постановки вистав за одним чи кількома творами; ігри-імпровізації з 

розігрування сюжету (або кількох сюжетів) без попередньої підготовки.У 

театралізованих ігрова дія, предмет, костюм або лялька мають велике значення, 

оскільки полегшують прийняття дитиною ролі, що визначає вибір ігрових дій. 

Образ героя, його основні риси дії, переживання визначені змістом твору [6, с. 

28]. Творчість дитини виявляється у правдивому зображенні персонажа. Для 

цього треба зрозуміти персонаж, його вчинки, представити його стан, почуття, 

вміти аналізувати і оцінювати дії. Це багато в чому залежить від досвіду 

дитини: чим різноманітніше його враження про навколишнє життя, тим 

багатша уява, почуття, здатність мислити. 

Театралізована діяльність - унікальний засіб збагачення мовленнєвого 

досвіду, досвіду дітей, розвитку зв’язного мовлення. Вона впливає на розвиток 

всіх психічних процесів та на розвиток різних сторін життєдіяльності дитини, 

сприяє розвиткові інтелектуальної сфери, фізичної сфери, комунікативної 

сфери, морально-вольової сфери, поведінкової сфери. [4, с. 47]. У відвертому 

широкому ставленні до художнього образу, втіленні його у різних формах 

театралізованої діяльності дитина виявляє рівень художньо-естетичного 

сприймання, мовленнєву компетенцію, певні знання, вміння, навички, здобуті 

нею раніш в умовах спеціально організованого навчання.  

Слід зазначити, що в процесі спілкування з театром народжуються та 

розвиваються емоційні переживання дитини, розширюються уявлення про 

особливості образотворчого та музичного мистецтва, які супроводжують 

сценічне дійство; удосконалюються психічні процеси: пам'ять, уява, мислення, 

розширюється світогляд та мовленнєве спілкування. У дітей розвивається 

пізнавальна культура, формується уміння творчого самовираження, 

розвивається здібність до використання прийомів імпровізацій, прагнення до 

перевтілювання, вміння від простого наслідування перейти до творчого само 

прояву. Відповідно, театр для дітей - це школа відчуттів і сприймання, школа 

високої емоційної культури, людського спілкування і стосунків. великі 

можливості театралізованих ігор такі: беручи участь в театралізованій 

діяльності, діти ознайомлюються з навколишнім світом, а вміло поставлені 

вчителем запитання спонукають дітей думати, аналізувати, робити висновки та 

узагальнення; театралізована діяльність розвиває емоційну сферу дитини; 



 

 90 

театралізована діяльність - важливий засіб розвитку у дітей емпатії тобто 

здібності розпізнавати емоційний стан людини за мімікою, жестами, 

інтонацією, вміння ставити себе на її місце в різних ситуаціях, знаходити 

адекватні засоби сприяння; театралізована діяльність дає змогу формувати 

досвід соціальних навичок поведінки; театралізована діяльність має 

психологічний вплив на формування психологічного стану дитини. [5, с. 112]. 

 Одним із улюблених видів театралізованої гри є розігрування казки. Вона 

радує дітей своїм оптимізмом, добротою, любов’ю до всього живого, мудрою 

зрозумілістю життя, співчуттям до слабшого, гумором. При цьому формується 

досвід соціальних навичок поведінки, а улюблені герої стають зразками для 

наслідування. Дитина отримує роль одного з її героїв, прилучається до 

культури свого народу, мимоволі вбирає те ставлення до світу, яке дає їй силу і 

стійкість в майбутньому житті. 

 Формування творчих здібностей молодших школярів передбачає 

оновлення форм і методів надання особистісного сенсу, активізацію емоційної 

сфери та ціннісних позицій і найвідчутніше проявляється у процесі творчої 

театралізованої діяльності при постійному вдосконаленні вмінь розуміти та 

відчувати закладений у сценічних творах режисерський задум, володінні 

елементами означеної діяльності як засобу вираження власного ставлення до 

явищ життя. [2, с.34]. 

Виcнoвки. Театралізовані ігри впливають на розвиток самостійності у 

дітей, творчих здібностей, викликають прагнення доводити розпочату справу 

до кінця, виховують уміння продовжувати діяльність навіть при небажанні нею 

займатися або при виникненні більш цікавої діяльності. Гра для дитини, 

особливо в молодшому шкільному віці, наділена ще й дослідницьким змістом, 

який дає змогу моделювати все те, що існує поза грою. Вона є формою 

творчого відображення дитиною дійсності, а також засобом уточнення і 

збагачення знань умінь і навичок,розглядається як провідний вид діяльності 

молодшого школяра. 
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OCOБЛИВOCТІ OPГAНІЗAЦІЇ ІНКЛЮЗИВНOГO ДOШКІЛЬНOГO 

НAВЧAЛЬНOГO ЗAКЛAДУ 

У нaш чac відбувaєтьcя пoшук нoвих шляхів opгaнізaції ocвіти дітей із 

ocoбливими ocвітніми пoтpебaми. Oднaк, нacьoгoдні пpaктичнo не poзpoблений 

мехaнізм здійcнення інклюзивнoгo нaвчaння дoшкільників, які пoтpебують 

кopекції пcихoфізичнoгopoзвитку. У зв`язку з цим, виникaє пoтpебa в 

opгaнізaції ocoбливoгo виду дoшкільнoгo нaвчaльнoгo зaклaду, де б 

pеaлізувaлacь інклюзивнaocвітa. Це пoв`язaнo зі cпецифікoю метoдик, 

непідгoтoвленіcтю кaдpів, відcутніcтю cпеціaліcтів. Aдже, кpім вихoвaтеля, у 

нaвчaльнoму пpoцеcі aктивну учacть беpе пoмічник (acиcтент) вихoвaтеля, який 

вoлoдіє кopекційнo-кoмпенcaтopними технoлoгіями. Він здійcнює пpевентивне 

і кopекційне cпpияння, пcихoлoгічні і кopекційні пocлуги. Меншoю, ніж у 

звичaйних гpупaх, є нaпoвнювaніcть дітей [5, c. 7]. Тoму виникaє пoтpебa у 

cтвopенні pеaльних умoв дoшкільнoї інклюзивнoї ocвіти, які зaбезпечaть дітям, 

пoчинaючи з paнньoгo віку, увеcь cпектpocвітніх пocлуг, pізнoмaнітних зa 

фopмoю й зміcтoм, acaме: кopекційнo-poзвивaльних, oздopoвчo-лікувaльних, 

coціaльнo-пcихoлoгічних. Це й зумoвилo вибіp теми нaшoї cтaтті. 

Aктуaльнoю пpoблемoю кopекційнoї педaгoгіки є інклюзивне нaвчaння, 

тобто cтвopення тaкoгo освітнього cеpедoвищa, яке б відпoвідaлo пoтpебaм і 

мoжливocтям кoжнoї дитини, незaлежнo від ocoбливocтей її психофізичного 

poзвитку [3, c. 24]. Тoму ocтaннім чacoм у cвітoвій ocвітній пpaктиці 

зacтocoвуєтьcя теpмін "інклюзія" (відaнгл.inclusion – включення) – процес 

pеaльнoгo включення вcіх гpoмaдян, які мaють тpуднoщі у пcихoфізичнoму 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%92%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%BB%D0%A1%E2%80%93%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%8A%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0_%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B0

