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ВСТУП 

Сьогодні освіта стимулює процес розвитку особистості, забезпечуючи 

формування її цілісної картини світу, ціннісних орієнтацій, духовності, 

світогляду. Процес засвоєння особистістю знань, набуття нею необхідних 

умінь та навичок, досягнення високого рівня розумово-пізнавального і 

творчого розвитку і, як результат, сформованість компетентностей у всій 

сукупності становлять соціальний фонд особистості та вказують на вектори 

його розвитку. Саме тому основний акцент зроблено на формування в 

підростаючого покоління здатності до роботи в команді, уміння 

комунікувати, знаходити спільну мову з людьми різних вікових категорій та 

індивідуальних можливостей, розвиток креативного і критичного мислення, 

уміння раціонально та продуктивно використовувати свій робочий час. У 

науковій спільноті ці навички називають soft skills, або «м’які навички». 

У Європейських країнах формуванню м’яких навичок (soft skills) 

приділяють значної уваги. У документах ЄС (Commisson staff working 

document, Accompanying the document Proposal for a council recommendation 

on Key Competences for Life Long Learning, The European Qualifications 

Framework, Rethinking Education, (ESCO)) соціальна компетентність 

особистості, у контексті якої дитина набуває м’яких навичок, вважається 

ключовою, її формуванням займаються ще з раннього віку. 

 У нормативних документах України (Державна національна програма 

«Освіта» («Україна XXI століття»), Закон України «Про освіту», Державний 

стандарт початкової освіти) питанням формування soft skills також 

приділяється належна увага, особливо після переходу початкової школи на 

освітню діяльність за Концепцією Нової Української Школи. Н. Лошкарьова, 

О. Савченко, В. Паламарчук розробили спеціальні програми розвитку 

навичок учнів початкової школи. Проблему вивчення особливостей 

формування soft skills у різних контекстах висвітлювали у своїх працях Т. 

Алєксєєнко, О. Безпалько, В. Болгаріна, Т. Васильковова, М. Галагузова, Н. 
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Гишко, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, О. Кононко, Л. Міщик, Л. Новікова, 

А. Рижанова, Л. Штефан та інші. 

Цілий ряд дослідників (О.Демченко, О.Жовнич, І.Барановська, 

Ю.Лимар, Л.Лимаренко, Н.Казьмірчук, І. Стахова та ін.) у своїх 

дослідженнях стверджують, що театралізована діяльність, сприяє розвитку 

soft skills молодших школярів, що проявляються у навичках слухати і чути 

один одного, співпрацювати, шукати необхідну інформацію та нести 

відповідальність за її достовірність, презентувати свою роботу, творчо 

підходити до вирішення поставлених завдань, раціонально використовувати 

власний час та інші. 

На сучасному етапі розвитку освіти засобами театралізованої 

діяльності вирішується ціла низка педагогічних проблем: розвиток творчої 

активності дітей, формування ціннісних орієнтацій, моральне та естетичне 

виховання  школярів, естетичний розвиток, формування емоційно-почуттєвої 

сфери, формування естетичної, моральної, духовної культури особистості.  

На сьогоднішній день в Україні продовжуються пoшyки шляxiв 

пoкpaщeння освітнього процесу у загальноосвітній школі  вiдпoвiднo дo 

нoвиx coцiaльнo-eкoнoмiчниx пoтpeб i oчiкyвaнь cycпiльcтвa. 

Пiдвищeння якocтi шкiльнoï ocвiти зaлeжить передусім вiд 

кoмпeтeнтнocтi вчитeлiв, ïxньoï виcoкoякicнoï пpoфeciйнoï дiяльнocтi. 

Toмy пpoблeми підготовки i фopмyвaння готовності майбутніх вчитeлів 

початкової школи cтaли пpiopитeтoм coцiaльнoï тa ocвiтньoï пoлiтики в 

Україні. 

Враховуючи актуальність питання та підсумовуючи все 

вищесказане нами було обрано тему дипломного дослідження:  

«Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до 

організації театралізованої діяльності дітей». 

Об’єкт дослідження - професійна підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи. 
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Предмет дослідження – формування готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до організації театралізованої діяльності дітей. 

Мета дослідження полягає у виокремленні і теоретичному 

обґрунтуванні шляхів успішного формування готовності майбутніх вчителів 

до організації театралізованої діяльності дітей. 

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження визначено 

завдання: 

1. Проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з 

проблеми дослідження.  
2. Розкрити психолого-педагогічний потенціал театрального 

мистецтва. 

3. Дослідити стан досліджуваної проблеми у практиці початкової 

школи.  

4. Виокремити і теоретично обґрунтувати шляхи формування 

готовності  майбутніх вчителів початкової школи до організації 

театралізованої діяльності дітей.  

5. Розкрити методичні основи  організації театралізованого дійства 

зі школярами. 

     Методи дослідження:  

- теоретичні – аналіз наукових джерел із досліджуваної проблеми, 

класифікація та систематизація теоретичних і дослідницьких даних;  

- емпіричні – психолого-педагогічне спостереження, бесіда, 

анкетування, опитування, онлайн-опитувальник, констатувальний етап 

педагогічного експерименту;  

- методи математичної обробки даних. 

        Експериментальна база дослідження. Констатувальний експеримент 

проводився на базі Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. У ході дослідження взяли участь 51 студент СВО 

«бакалавр» 3 курсу спеціальності 013 Початкова освіта. Крім того базою 
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дослідження був «Вінницький ліцей №7 імені Олександра Сухомовського 

ВМР». У дослідженні взяли участь  34 учні третього класу та 7 вчителів 

початкової школи. 

Апробація результатів дослідження відбувалися шляхом виступу на: 

1) звітній науково-практичній конференції викладачів та студентів 

факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної 

(ВДПУ імені М. Коцюбинського, 23 квітня2021);  

2) V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного 

зростання дитини з особливими освітніми потребами» (ВДПУ імені 

М.Коцюбинського, листопад 2021). 

          Наукові публікації з теми дослідження: 

1. Василенко О.А. Соціально-виховний потенціал театралізованої 

діяльності // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в 

контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів V 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ 

імені Михайла Коцюбинського, 22-23 квітня 2021 р.) – Вінниця: ТОВ 

«Меркьюрі-Поділля, 2021. – Вип. 10. – С.497-500. 

      2. Василенко О.А. Готовність майбутніх вчителів початкової школи 

до організації театралізованої діяльності молодших школярів//Інклюзивна 

освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з 

особливими освітніми потребами: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю (Вінниця, ВДПУ 

імені Михайла Коцюбинського, 17-19 листопада 2021 р.,) – Вінниця, 2021. – 

Вип. 5. – С. 216-219. (див. додаток   ) 

Структура дипломної роботи складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 
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ВИСНОВКИ 

За умов надшвидкого темпу розвитку, властивого XXI століттю, 

характеристика успішного фахівця своєї галузі також трансформується. На 

зміну необхідності знати велику кількість теоретичної інформації приходить 

потреба у вмінні таку інформацію шукати, аналізувати, оцінювати, 

використовувати задля розв’язання складних ситуацій. 

Сучасні роботодавці виокремлюють десятки різноманітних знань умінь 

та навичок, об’єднуючи їх у дві основні групи «жорсткі навички» (hard skills) 

та м’які навички (soft skills). Що стосується групи soft skills, то це такі 

навички, що є необхідними для якісного виконання різноманітних видів 

діяльності, вони універсальні. До них найчастіше відносять: творчість, 

креативність, уміння працювати в команді, комунікабельність, здатність 

чітко висловлювати думки чи працювати за умов форс-мажорних обставин та 

ін.  

Таким чином, з’являється необхідність розвитку soft skills у 

підростаючого покоління, а враховуючи те, що це тривалий процес, то 

визначаємо потребу у їх формуванні уже з раннього дитинства. 

       Театральне мистецтво ґрунтується на грі, яка є провідним видом 

діяльності учнів початкової школи, саме тому воно є близьким та зрозумілим 

школярам, які з радістю намагаються поринути у цікавий світ театру та 

приміряти на собі різні театральні ролі. 

Проаналізувавши сучасну психолого-педагогічну та методичну 

літературу з проблеми дослідження, можемо констатувати, що питання 

використання театралізованої діяльності в освітянській сфері турбувало 

науковців здавна, проте в переважній більшості театралізована діяльність 

розглядалась як форма позакласної та позашкільної діяльності дітей. Чимало 

здобутків з даної проблеми у науковців ХХ столітті, адже в той час у 

суспільстві формувалася повага та зацікавленість театром, при школах 

функціонувати самодіяльні театральні студії та гуртки, які періодично 
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демонстрували результати своєї роботи. У сучасному суспільстві, на жаль, 

театр залишився на узбіччі. Діти та дорослі живуть у технічному 

віртуальному світі, в той же час театр – як противага, навчить дітей 

«живому» спілкуванню, витягне із свого маленького світу й допоможе 

влитись у суспільне життя. На сьогодні, у методичній літературі зустрічаємо 

чимало авторських розробок про залучення до театралізованої діяльності 

дітей дошкільного віку, тоді як майже відсутня сучасна література 

спрямована на впровадження театралізованої діяльності у практику школи та 

підготовку майбутніх вчителів до її реалізації.   

Вагоме місце у розмаїтті засобів впливу на формування особистості 

молодших школярів посідає театральне мистецтво. Цей особливий 

інтегрований вид мистецтва органічно поєднує в собі художнє слово, 

драматичну дію, поетику, живопис, музику та хореографію. Він допомагає 

дитині глибше пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає її до 

самовдосконалення, викликаючи в ході театралізованого дійства естетичні 

почуття та емоції, формуючи ставлення до моральних вчинків, виховуючи 

моральні якості.  

Більшість педагогів і психологів сьогодення одностайні у думці, що 

театралізована діяльність - це один з ефективних засобів оволодіння учнями 

базовими компетентностями. У процесі осмислення морального та емоційного 

підтексту літературного твору, участі у театралізованій діяльності створюються 

сприятливі умови для художньо-естетичної освіти цілісного розвитку та 

виховання учнів, їх самостійної творчості та самовираження, самопізнання та 

розкріпачення, коригування та вдосконалення комунікативних якостей,  

виховання волі, розвиток пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, створення 

позитивного емоційного настрою, зняття напруженості, вирішення конфліктних 

ситуацій через гру, усвідомлення почуття «ситуації успіху».  

В педагогічній літературі зустрічаємо різні тлумачення поняття 

«театралізована діяльність».  Ми вважаємо, що театралізована діяльність — 
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це художньо-творча, ігрова діяльність, що пов'язана із сприйманням творів 

театрального мистецтва, створенням художніх образів, розкриттям їх 

характерів, шляхом моделювання поведінки, відтворенням стосунків між 

героями за допомогою спеціальних вербальних та невербальних засобів. Це вид 

творчо-ігрової активності дитини,  котрий дозволяє задовольнити її потреби у 

самовираженні, спілкуванні, пізнанні себе через відтворення різних художніх  

образів. 

З метою вивчення реального стану проблеми дослідження у практиці 

початкової школи нами було організовано і проведено констатувальний 

експеримент, на базі Вінницького державного педагогічного університету. У 

дослідженні взяв участь 51 студент СВО бакалавр 3 курсу спеціальності 

Початкова освіта,. Базою дослідження також був  Вінницький ліцей №7 імені 

Олександра Сухомовського, а саме 34 учні 3 класу і 11 вчителів початкової 

школи.  

Констатувальний експеримент проходив у декілька етапів і передбачав 

аналіз діючих навчальних програм для початкової школи і навчально-

методичне забезпечення, вивчення ставлення учнів до театру, рівень їхньої 

зацікавленості у театралізованій діяльності та обізнаності з театральним 

мистецтвом, опитування вчителів початкових класів щодо використання 

ними різних видів театралізованої діяльності у власній педагогічній практиці, 

а також дослідження рівня готовності майбутніх учителів до реалізації 

театралізованої діяльності у початковій школі. 

Узагальнивши результати констатувального експерименту можемо 

зробити такі висновки: 

1) Молодші школярі є вдячними глядачами і завзятими учасниками різних 

видів театралізованих дійств; 

2) Вчителі початкових класів використовують як правило інсценізацію та 

драматизацію на таких уроках як Літературне читання, Мистецтво, та 
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інтегрованого курсу «Я досліджую світ», а також залучають учнів до 

театралізованих дійств у позакласній діяльності 

3) Вчителі погоджуються з тим що театралізована діяльність є 

ефективним засобом розвитку м’яких навичок підростаючого покоління. 

Крім того, вони визначили основні перешкоди щодо систематичного 

використання театралізації на уроках, це перш за все брак часу, недостатня 

кількість методичної літератури, яка в переважній більшості розрахована на 

дошкільників, бідна матеріальна база, тобто відсутні декорації, маски, 

ляльки, сценічні костюми, недостатня допомога з боку батьків та ін.. 

       Вчителі початкових класів оцінюють свій рівень в переважній більшості 

як достатній, водночас лише 9,5% оцінили свій рівень як високий, адже 

відчувають себе впевнено і часто організовують різноманітні свята й 

використовують різні види вправ під час уроків. 

З метою вивчення стану готовності вчителів початкових класів до 

організації театралізованої діяльності з молодшими школярами нами було 

обрано критерії та показники, які ви можете побачити на слайді (слайд)…і 

рівні готовності студентів..(слайд…). Як бачимо з рисунку 64% студентів, 

майбутніх вчителів початкових класів демонструють достатній рівень 

готовності, проте лише 7,8% високий рівень, а також на низькому рівні й досі 

залишається 27,4% майбутніх педагогів. Такі результати підтверджують 

недосконалість діючих навчальних планів закладів вищої педагогічної освіти, 

традиційних методів та форм підготовки майбутніх вчителів. Ми переконані 

в необхідності оновлення навчальних планів ЗВО, включення навчальних 

дисциплін, спрямованих на удосконалення різних видів майстерності 

вчителя, в тому числі і розширення знань про історію театрального 

мистецтва, методичні аспекти організації театралізованої діяльності зі 

школярами.  

        Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, а також 

передового педагогічного досвіду, результати констатувального 
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експерименту спонукали нас до виділення таких шляхів формування 

готовності вчителів до організації театралізованої діяльності з дітьми, 

зокрема: 

- впровадження у навчальні плани закладів вищої освіти дисциплін, які 

спрямовані на розвиток у студентів основ театрального мистецтва, оскільки 

така діяльність уже включена в програму початкової освіти і потребує якісної 

підготовки фахівців; 

- використання факультативних курсів для розвитку soft skills майбутніх 

вчителів початкових класів й удосконалення їх педагогічної майстерності, 

оскільки розвивати у дітей «м’які навички» може лише той педагог, який сам 

володіє ними на високому рівні; 

- залучення студентів до виконання творчих завдань з організації 

театральної діяльності молодших школярів під час вивчення обов'язкових і 

вибіркових дисциплін, що включені до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» і «магістр» зокрема: 

«Методика формування компетентностей у технологічній освітній галузі», де 

студенти вивчатимуть основи виготовлення ляльки для дитячого театру, 

особливості створення декорацій та костюмів, під час вивчення дисципліни 

«Методика формування компетентностей у мистецькій освітній галузі» 

студенти підбиратимуть музичний супровід до відповідного епізоду вистави, 

«Соціоігровий практикум» зможуть оживлювати ляльку і організовувати 

театралізовані ігри з нею, «Теорія та методика виховання;   навчання і 

виховання обдарованої дитини; актуальні питання дошкільної і початкової 

освіти; педагогічна майстерність та інших, дають змогу вивчити закордонний 

досвід впровадження театралізованої діяльності як засобу розвитку soft skills 

підростаючого покоління; 

- впровадження інноваційних форм формування готовності студентів до 

організації театралізованої діяльності з дітьми молодшого шкільного віку, 
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зокрема елементи тренінгових заняття, майстер-класів, соціоігрового 

практикуму, екскурсій і т.д;   

- створення на базі педагогічного закладу вищої освіти студентського 

театрального гуртка, як ефективного засобу формування готовності 

майбутніх вчителів початкової школи до організації театралізованої 

діяльності молодших школярів; 

- залучення студентів до написання курсових та дипломних робіт, а 

також до участі у конференціях різного рівня з проблеми організації 

театралізованої діяльності з дітьми молодшого шкільного віку.  

 У ході дослідження ми приділили більше уваги такій формі 

формування готовності майбутніх вчителів як студентський театр. З цією 

метою ми здійснили аналіз зарубіжного досвіду щодо використання 

студентського театру в зарубіжних системах професійної підготовки 

майбутніх педагогів і з’ясували що при кожному педагогічному закладі 

вищої освіти є студентський театр. Студентський театр як інтегративний 

педагогічний засіб формує особистість цілісно, оскільки майбутній педагог 

має бути творцем власної художньо-педагогічної   реальності,   що   дозволяє   

йому   ефективно   використовувати у професійній діяльності різні види 

набутого (практичного) досвіду. 

Крім того в ході дослідження ми виокремили методичні основи 

організації театралізованого дійства, якими мають володіти майбутні  

педагоги.   

Виконане дипломне дослідження не вичерпує усіх аспектів піднятої 

проблеми, яка повинна мати продовження у дослідженнях, як теоретичного, 

так і методичного характеру. 
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