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професійне здоров'я; задоволення необхідністю персоналізації; виражена мотивація 

компетентності; психологічний комфорт у професійній взаємодії. 

Отже, на основі вище зазначеного дійшли висновку, що підвищення рівня управлінської 

культури педагога в сучасних умовах стає важливим чинником успішності інноваційних 

процесів в освіті. Сучасний педагог потребує і знань, і навичок проектування освітніх 

процесів, міжособистісної комунікації, які забезпечують врахування когнітивних, емоційних, 

поведінкових та мотиваційних чинників, що і визначає актуальність наукового дослідження. 
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УДК 373.2 

Юлія Волинець, Майя Довгопол 

(Київ, Україна) 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті вивчається питання формування творчих умінь дітей старшого дошкільного 

віку в процесі театралізованої діяльності. Розкриті ключові поняття проблеми та сутність 

формування творчих умінь дітей старшого дошкільного віку в процесі театралізованої 

діяльності. Визначені педагогічні умови формування творчих умінь дітей старшого 

дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності. 

Ключові слова: уміння; творчі уміння; старший дошкільний вік; театралізована 

діяльність; формування творчих умінь дітей старшого дошкільного віку в процесі 

театралізованої діяльності. 

 

The article examines the question of the formation of creative skills of preschool children in the 

process of theatrical activity. The concepts of the problem and the essence of the formation of 

creative skills of preschool children in the process of theatrical activity are revealed. The 

pedagogical conditions for the formation of creative skills of preschool children in the process of 

theatrical activity are determined. 

Key words: skills; creative skills; senior preschool age; theatrical activity; the formation of 

creative skills of preschool children in the process of theatrical activity. 

 

Постановка і обґрунтування актуальності проблеми. Головна мета дошкільної освіти 

в Україні – створити сприятливі умови для особистісного становлення дітей, забезпечити їх 

збалансований розвиток, узгодженість у житті основних тенденцій до самореалізації та 

саморозвитку формування емоційного сприйняття дітей старшого дошкільного віку у 

театралізованій діяльності. Ця мета висуває певні вимоги до забезпечення якості дошкільної 

освіти, удосконалення змісту, оновлення відповідно до вимог часу, з збереженням при цьому 

позитивного досвіду та збагачення його новими, прогресивними ідеями.  
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Водночас у практиці роботи закладів дошкільної освіти недостатньо повно 

використовується величезний потенціал театральної діяльності, яка переважно зводиться до 

підготовки та показу вистав. 

Сучасну ситуацію в теорії та практиці можна охарактеризувати такими суперечностями 

між: потребами суспільства в творчо активних людях, здатних систематично, послідовно і 

якісно вирішувати проблеми, та недостатністю розроблених педагогічних засобів та умов, 

що підвищують ефективність процесу організації творчої діяльності особистості. 

Актуальність порушеної проблеми, її недостатня теоретична та практична розробленість 

зумовили вибір теми нашої статті: «Педагогічні умови формування творчих умінь дітей 

старшого дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності». 

Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 

використання театрально-ігрових форм і методів роботи в освітній діяльності присвячено 

дослідження багатьох вчених: В. Вульф, А. Капської, О. Комаровської, Г. Костюшко, 

Г. Лабковської, В. Лозового, Т. Люріної, Т. Пені, С. Соломахи та ін. Особливий інтерес в 

аспекті театралізованої діяльності викликають праці, присвячені розвитку творчих 

здібностей дітей у театрально-ігровій діяльності (О. Аматьєва, В. Силивон, Л. Фурміна), 

театралізованій діяльності дошкільників (Л. Артемова, М. Буркіна, М. Маханева, 

Н. Сиротич, Л. Сєрих), іграм-драматизаціям та театралізованим іграм (Н. Карпинська, 

В. Тютюник), формуванню творчої активності дітей в іграх по сюжетам літературних творів 

(Ю. Косенко), взаємозв’язку зображальної та театральноігрової діяльності в естетичном 

вихованні дітей (О. Половіна, Е. Трусова).  

З огляду на зазначене, метою статті є визначення педагогічних умов формування 

творчих умінь дітей старшого дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Проблема формування творчих умінь дітей старшого 

дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності у психолого-педагогічній літературі, 

починаючи з дошкільного віку, розробляється багатьма педагогами і психологами як в 

історично-педагогічній спадщині, так і в сучасних дослідженнях.  

З психологічної точки зору дошкільне дитинство є сприятливим періодом для розвитку 

творчих здібностей тому, що в цьому віці діти надзвичайно допитливі, у них є величезне 

бажання пізнавати навколишній світ. Становлення компетентності дитини в різних сферах 

художньої діяльності, готовності до гри-драматизації здійснюється в сім’ї, за підтримки 

батьків і в освітньому процесі ЗДО. Багато батьків несправедливо вважають, що дитячу 

геніальність неможливо розвинути, вони наївно припускають, що геніями тільки 

народжуються. Можливо, в цьому і є якась частка правди, але хто знає, скільки навколо нас 

дітей, чия талановитість прихована, і щоб дати поштовх її розвитку, потрібно лише звернути 

на дитину увагу і допомогти їй [5, с. 11-12]. 

Актуальним для нашого дослідження є роботи учених, які одним із ефективних засобів 

художньо-творчого розвитку дитини визначають театралізовану діяльність (Л. Артемова, 

О. Аматьєва, Г. Костюшко, Л. Масол, Н. Миропольська, Н. Сиротич та ін.). Проведений нами 

аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури свідчить про те, що при всьому 

розмаїтті питань організації освітнього процесу в комплексі недостатньо дослідженими 

залишається проблема формування емоційного сприйняття дітей старшого дошкільного віку 

у театралізованій діяльності та створені педагогічні умови в ЗДО. 

Погоджуємося з думкою Н. Карпинською, яка особливо відзначала вплив 

театралізованих вистав на розвиток виразності й образності дітей, що проявляється в 

здатності до естетичного сприйняття мистецтва художнього слова, вмінні розрізняти 

інтонацію та особливості мовних зворотів. Для виконання ролі дитина повинна володіти 

різноманітними виразними засобами (мімікою, жестами, виразною мовою) [3, с. 222].  

Театр, відзначає І. Зязюн, – один з найяскравіших емоційних засобів, що формують смак 

дитини. Театр діє на уяву дитини різними засобами: словом, дією, зображувальним 

мистецтвом, музикою. Це синтез багатьох мистецтв, об’єднувальну функцію яких виконує 

література. Хоча кожен вид мистецтва має свою специфіку відображення дійсності, проте 
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загальним є матеріал, за допомогою якого митець створює єдиний художній образ. У 

літературі таким матеріалом є слово, у театрі – дія [2, с. 123].  

Учена Н. Кузьміна, під умінням розуміє набуті людиною здібності на основі знань і 

навичок виконувати відповідні види діяльності в умовах, що змінюються [4, с. 15]. Д. Пойа 

зазначає, що уміння є основою майстерності і творчості людини. Уміння це майстерність, це 

здатність використовувати наявні у вас відомості для досягнення своїх цілей; уміння це 

здатність методично працювати [6, с. 78]. 

Аналіз проблеми розвитку творчих умінь визначається змістом, який вкладається вдане 

поняття. Дуже часто в буденній свідомості, творчі здібності ототожнюються зі здібностями 

до різних видів художньої діяльності, з умінням красиво малювати, складати вірші, писати 

музику.  

Дане поняття тісно пов’язане з поняттям «творчість», «творча діяльність». Творчість 

визначається як діяльність людини, яка створює нові матеріальні і духовні цінності, що 

володіють новизною і суспільною значущістю, тобто в результаті творчості створюється 

щось нове, чого не існувало раніше [1]. 

Поняття «творчі здібності» − це індивідуальні особливості, якості людини, які 

визначають успішність виконання творчої діяльності різного роду. Творчість дітей в 

театрально-ігровій діяльності виявляється в трьох напрямах: (які можуть об’єднуватися) 

творчість продуктивна (твір власних сюжетів або творча, інтерпретація заданого сюжету); 

виконавська (мова, рухи) − акторські здібності; оформлювальна (декорації, костюми тощо). 

З психологічної точки зору дошкільне дитинство є сприятливим періодом для розвитку 

творчих здібностей тому, що в цьому віці діти надзвичайно допитливі, у них є величезне 

бажання пізнавати навколишній світ. Становлення компетентності дитини в різних сферах 

художньої діяльності, готовності до гри-драматизації здійснюється в сім’ї, за підтримки 

батьків і в освітньому процесі ЗДО. Багато батьків несправедливо вважають, що дитячу 

геніальність неможливо розвинути, вони наївно припускають, що геніями тільки 

народжуються. Можливо, в цьому і є якась частка правди, але хто знає, скільки навколо нас 

дітей, чия талановитість прихована, і щоб дати поштовх її розвитку, потрібно лише звернути 

на дитину увагу і допомогти їй [5, с. 11-12]. 

Сучасна педагогіка визначає естетичне виховання як розвиток здатності сприймати, 

відчувати, розуміти прекрасне в житті і в мистецтві, як виховання прагнення самому брати 

участь у перетворенні навколишнього світу за законами краси, як долучення до мистецької 

діяльності та розвитку творчих здібностей. Особлива роль в естетичному вихованні 

відводиться мистецтву. Отже, завдання естетичного виховання безпосередньо пов’язані з 

формуванням творчих умінь дітей старшого дошкільного віку в процесі театралізованої 

діяльності. 

Видатні психологи Л. Виготський і А. Запорожець неодноразово підкреслювали, що у 

старшому дошкільному віці дитина переходить від ситуативного поведінки до діяльності, 

підпорядкованої соціальним нормам і вимогам, і дуже емоційно належить до останніх. На 

перший план виступає особистісний, в центрі якого лежить інтерес до людських взаємин [1]. 

Визначимо педагогічні умови формування творчих умінь дітей старшого дошкільного 

віку в процесі театралізованої діяльності.  

По-перше – створення атмосфери співтворчості і взаємопартнерства. По-друге – 

занурення дітей в активну театралізовану діяльність, розвиток зв’язного мовлення, 

збагачення і активізування лексики дитини; удосконалення граматичної правильності 

мовлення тощо. По-третє – організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку в 

умовах ЗДО. 

Таким чином, при ефективної організації театралізованої діяльності дітей дошкільного 

віку в ЗДО діти старшого дошкільного віку активно взаємодіють з дорослими та однолітками 

під час розігрування уривків казок, інсценування, ігор-імітацій; спроможність наслідувати, 

імітувати голоси тварин, птахів під час театралізацій окремих епізодів казок та драматизації 

літературних творів; уміння доречно імітувати рухи, жести персонажів. У дітей підвищується 
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самооцінка та інтерес до казок та інших творів художньої літератури, діти із задоволенням 

відображають в образотворчій діяльності епізоди постановок, образи героїв.  

До комплексу вмінь, що засвідчують компетентність дітей старшого дошкільного віку у 

сфері театралізованої діяльності, належать такі з них: організовувати самостійно та за 

вказівкою дорослого ігри-драматизації, театралізовані ігри за сюжетами знайомих художніх 

творів; брати участь в інсценуванні відомих казок; ідентифікувати почуття і вчинки 

персонажів із власними діями; проявляти власну позицію у процесі перевтілення у сценічний 

образ; запам’ятовувати сюжетну послідовність, своєчасно включатися в дію; 

використовувати музично-пластичнопісенний досвід під час театралізації різних творів 

літературних жанрів. 

Висновки та рекомендації. Отже, розвиток особистості в старшому дошкільному віці 

характеризується освоєнням нових знань, появою нових якостей, потреб. Одне з завдань 

педагога − показати дітям засоби виразності, які стимулювали б їх творчу діяльність та 

створити педагогічні умови щодо формування творчих умінь дітей старшого дошкільного 

віку. 

Однак, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Подальшого розвитку робота може бути продовжена у всебічному розвитку дітей старшого 

дошкільного віку в театралізованій діяльності, формуванні емоційного сприйняття дітей 

дошкільного віку у театральній діяльності. Продовжувати створювати в освітньому просторі 

ЗДО умови, що сприяють розвитку мовлення за допомогою театралізованої діяльності з 

самого раннього дитинства.  
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