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Анотація. У статті висвітлено питання щодо забезпечення розвитку 

молодших школярів засобами театралізованої діяльності. Окремо виділено 

особливості художньо-естетичного розвитку дітей з розладами аутичного 

спектру. Також зазначено важливість використання драматерапії, як виду 

психолого-педагогічної корекції у роботі з дітьми з аутизмом. 
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Abstract. The article covers the issues of ensuring the development of junior 

schoolchildren by means of theatrical activities. Peculiarities of artistic and aesthetic 

development of children with autism spectrum disorders are singled out. The 

importance of using drama therapy as a type of psychological and pedagogical 

correction in working with children with autism is also noted. 

Key words: art and aesthetic development, autism, dramatization, art therapy, 

drama therapy. 

 

Актуальним для сьогодення є питання інклюзивності та інклюзивного 

навчання. В закладах освіти створюють умови для того, щоб кожен громадянин 

зміг реалізувати своє право на освіту. Вчителі працюють над адаптацією 

навчальних матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами, в тому 
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числі і дітей з розладами аутичного спектру. Значного розвитку в початковій 

школі набуває театралізована діяльність, яка допомагає долучити всіх 

учасників до процесу навчання, забезпечити всебічний розвиток молодших 

школярів. 

Значну увагу під час роботи з учнями початкової школи варто приділити 

художньо-естетичному розвитку. Забезпечити його можна як через естетичне 

сприймання, так і через самовираження. Діти здатні тонко відчувати емоції, 

передані засобами творчої діяльності, ділитися своїми почуттями та 

ставленнями до художнього твору, проявляти співпереживання. Естетичне 

сприймання та самовираження доцільно використовувати не лише в межах 

мистецької освітньої галузі, а й у мовно-літературній, математичній, 

природничій та інших. 

У молодшому шкільному віці важлива роль належить самовираженню 

дітей через власну художньо-естетичну діяльність. Тому, враховуючи 

психофізіологічні особливості школярів цього віку, під час викладання 

необхідно залучати їх до творчої діяльності в музичному, образотворчому, 

театральному та екранних видах мистецтва [2]. Таким чином ми забезпечуємо і 

перехід від ігрової діяльності до навчально-художньої. 

Учні сприймають навколишнє середовище завдяки своїм аналізаторам, 

але більшість дітей з розладами аутичного спектру дуже вразливі до стимулів 

зовнішнього середовища (зорових, звукових, нюхових, тактильних); під час 

сприймання довкілля в них домінує той чи інший сенсорний канал, і вони 

прагнуть отримати бажані враження саме через цей орган відчуття. Тому, 

наприклад, коли йдеться про цікавість для дитини певного музичного 

інструмента, то тут визначальними можуть виявитися такі його характеристики, 

як зовнішній вигляд, звук, особливі відчуття цього інструмента за дотиком, або 

його привабливість за запахом тощо. Доречність художньо-естетичних занять з 

аутичними дітьми обумовлена наступним:  

1) оскільки в дітей з РАС увага розсіяна і вони перебувають на «своїй 

хвилі», потрібно ретельно підбирати засоби для художньо-естетичних занять 

(певні звуки, мелодії, тексти), які привертають увагу та організують відносну 

стійкість процесу сприймання;  

2) у своєму ставленні прихильність дітей з аутизмом до предметів більша, 

ніж до людей. Це обумовлює ефективність налагодження діалогу з ними 

опосередковано, наприклад, через музичні інструменти, матеріал для 

образотворчого мистецтва, елементи костюмів або декорації; 

3) доланню стереотипних проявів, характерних для дітей з аутизмом, 

розширенню їхнього поведінкового репертуару, їхньої емоційної активації, 

становленню релаксаційних і регулятивних процесів, їхньої здатності до 

відгуку як передумови спілкування сприяють заняття, які базуються на 

мистецьких засадах [3, с. 99]. 

Під час забезпечення художньо-естетичного розвитку дітей 

рекомендується використовувати театралізацію. Таким чином, під час 

засвоєння навчального матеріалу ми забезпечуємо різнобічний розвиток 
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молодших школярів (розвиток культури мовлення, пластики, малювання, 

ляльководіння, вокальний і хоровий спів, комунікабельність тощо). 

Під «театралізованою діяльністю» розуміємо колективну за своєю 

природою діяльність, яка включає елементи театральної діяльності, що 

реалізується в умовних ситуаціях, спрямованих на пізнання навколишнього 

світу, відтворення суспільного досвіду, зафіксованого у продуктах культури [5]. 

Розглядаючи гру дитини як синкретичну художню діяльність, як 

первинну драматичну форму, Л. Виготський підкреслює її цінність в тому, що 

«актор, глядач, автор п’єси, декоратор і технік поєднуються між собою», що 

творчість дитини в ній має характер синтезу [1, 361]. 

Під час роботи з дітьми з РАС доцільно використовувати прийоми арт-

терапії, як вид психолого-педагогічної корекції засобами мистецтва. 

Вибудувати адекватну систему психологічного захисту допомагає саме 

драматерапія. Також вона дає вихід внутрішнім конфліктам і сильним емоціям, 

допомагає при інтерпретації витіснених переживань, сприяє підвищенню 

самооцінки, здатності усвідомлювати свої відчуття і почуття, таки чином 

прокладаючи шлях до підсвідомості. В процесі драматичної постановки 

задіюється пам’ять, увага, воля, уява, почуття, логіка, уміння володіти своїм 

тілом, що є досить важливим для дітей з аутизмом. Участь в концертах, 

виставах дає дітям можливість оновлення та зміни власного життя, шанс 

спробувати себе в іншому образі. Програючи складні життєві ситуації, 

звертаючись до схованого в душі у пошуках потрібних емоцій, діти стають 

більш впевненим у різних ситуаціях спілкування [4], що є необхідною умовою 

їхньої соціалізації. 
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Анотація. В статті розглянуто теоретичні аспекти дослідження 

музичних здібностей. Представлено погляди зарубіжних і вітчизняних вчених 

на дану проблему. Визначено, що до музичних здібностей вчені відносять: 

емоційний відгук на музику, ладове чуття, чуття ритму, музичне мислення та 

музична пам’ять.  
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Abstract. The article considers the theoretical aspects of the study of musical 

abilities. Presents the views of foreign and domestic scientists on this issue. It has 

been determined that scientists include: musical response to music, sense of rhythm, 

sense of rhythm, musical thinking and musical memory. 
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Значущість звернення сучасної педагогічної науки до особистості дитини 

постійно зростає, а відносна демократичність суспільства дозволяє 

народжуватись багатьом науково-педагогічним методикам та розробкам, що 

спрямовані насамперед особистісний розвиток дитини. 

Заглиблюючись у сутність проблеми дитячої особистості, вивчаючи її 

внутрішні психоемоційні процеси, сучасні педагоги і вчені спираються на 

численні дослідження з цих питань, які є важливою науковою та педагогічною 

основою. Заслуговують на особливу увагу праці Б.Асаф’єва, І.Беха, Г.Костюка, 

В.Медушевського, Н.Мозгальової, Є.Назайкінського, О.Ростовського, 

О.Рудницької, В.Сухомлинського, Б.Теплова, тому, що саме в них ми 

знаходимо детальний аналіз та важливі положення, що розкривають внутрішні 

процеси розвитку музичних здібностей. 


