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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Сучасні тенденції розвитку 

національної системи освіти потребують теоретичного осмислення, а відтак 

практичного оновлення змісту професійної підготовки вихователя. Вихідні 

концептуальні положення щодо змісту й організації педагогічної освіти в 

Україні ґрунтуються на основних засадах Конституції України, Законах 

України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Базовому компоненті 

дошкільної освіти, інших нормативних документах.  

В епоху, коли зміна знань і технологій відбувається швидше, ніж зміна 

людського покоління, педагог має бути не лише носієм знань, а й 

«...людиною культури і вселюдських цінностей»[38, 20].  

Однією з актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики є 

використання в освітньому процесі педагогічних закладів вищої освіти 

надбань театральної педагогіки – науки, яка досліджує специфіку театру 

через сценічну дію, особливості акторської і режисерської творчості, 

близьких до педагогічної. Особливої ваги набуває потенціал театральної 

педагогіки у підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, 

зміст діяльності яких базується на принципі «вчити всіх усього» (за 

Я.А. Коменським). Враховуючи вікові особливості старших дошкільників, 

педагог має логічно продовжити процес формування особистості дитини, 

забезпечити поступовий перехід від рекреаційно-ігрової до навчально-ігрової 

діяльності засобами та прийомами театралізації.  

Актуальність використання кращих надбань театральної педагогіки у 

підготовці майбутніх вихователів зумовлена реформуванням змісту освіти в 

Україні, зокрема – розробкою та впровадженням у нового Базового 

компоненту дошкільної освіти. 

Таким чином, враховуючи невичерпні можливості театрального 

мистецтва в освітньо-виховному процесістарших дошкільників, поглибленні 

змістового компонента дошкільної освіти, удосконаленні особистісних і 



професійних якостей вихователя, його педагогічної майстерності, 

гармонізації взаємин між суб’єктами освітнього процесу, театральна 

педагогіка має стати обов’язковою складовою підготовки майбутніх 

вихователів. 

Теоретико-методологічні засади використання театральної педагогіки у 

професійній підготовці педагога склалися під впливом прогресивних ідей 

мислителів, учених, педагогів різних історичних епох – М.Бахтіна [4], 

Г.Ващенка [9], В.Верховинця [11], Я.Коменського [33-36], А.Макаренка [48-

50], Я.Мамонтова [17], С.Русової [64], Г.Сковороди [68-69], 

В.Сухомлинського [75-76], К.Ушинського [] та ін.  

У науково-педагогічній літературі театральна педагогіка розглядається 

як ефективний засіб оволодіння педагогічною майстерністю (О.Горська, 

І.Зязюн, О.Ковальчук, Ю.Львова, Г.Переухенко, І.Синиця, С.Швидка); 

формування навичок, умінь і досвіду педагогічної взаємодії, спілкування й 

мовленнєвої діяльності (В.Абрамян, Н.Водолага, Ю.Єлісовенко, В.Ільєв, 

В.Кан-Калик, А.Капська, О.Кіліченко). 

Питанням використання театрально-ігрових форм і методів роботи у 

навчанні та вихованні присвячені теоретико-методичні розробки 

М.Левченка, А.Кікоть, О.Комаровської, Г.Костюшко, Н.Палій  та ін.  

У дослідженнях К.Арбузова, Л.Зязюн, М.Лещенко розкрито особливості 

використання театрального мистецтва в освітніх системах Великобританії, 

Канади, Франції, США. В.Букатовим обґрунтовано положення щодо 

розвитку нової галузі художньої і загальної педагогіки – драмогерменевтики, 

яка виникла й існує як інтеграція театральної, герменевтичної та педагогічної 

наукових галузей. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дає можливість констатувати, 

що на сьогодні накопичений певний досвід професійної підготовки педагога 

до використання театрально-ігрових форм і методів роботи у педагогічному 

процесі різних закладів освіти. Проте проблема використання театральної 

педагогіки у підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 



залишається ще недостатньо дослідженою, не розроблено науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного здійснення означеного 

процесу.  

Актуальність проблеми, її недостатня теоретична та практична 

розробленість зумовили вибір теми кваліфікаційної роботи – «Використання 

театральної педагогіки в освітньому процесі закладу дошкільної освіти». 

Об’єкт дослідження – використання театральної педагогіки в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови використання театральної 

педагогіки у закладі дошкільної освіти. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зміст театральної 

складової професійної підготовки майбутніх педагогів та експериментально 

перевірити методику його реалізації у закладах дошкільної освіти.  

Відповідно до предмета, мети та гіпотези визначено такі завдання 

дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми та визначити 

потенційні можливості використання театральної педагогіки у формуванні 

особистості майбутніх педагогів. 

2. Теоретично обґрунтувати зміст театральної складової підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти та визначити методику його реалізації 

у закладі дошкільної освіти.  

3. Експериментально перевірити ефективність методики реалізації 

змісту театральної складової підготовки майбутніх вихователів.  

4. Визначити особливості використання театральної педагогіки у 

майбутній професійній діяльності. 

5. Розробити навчально-методичні матеріали та рекомендації для 

науково-педагогічних працівників і студентів щодо використання 

театральної педагогіки. 



ВИСНОВКИ 

1. Аналіз досліджуваної проблеми та вивчення стану її розробленості у 

педагогічній науці дали змогу зробити висновок про актуальність і доцільність 

впровадження театральної педагогіки в освітній процес закладу дошкільної 

освіти. 

Театральна педагогіка є галуззю педагогічної науки, яка має свій 

предмет, методи дослідження, поняттєво-категорійний апарат і вивчає 

специфіку, закономірності, зміст, методи та форми професійної підготовки 

театральних фахівців. Враховуючи невичерпні можливості театрального 

мистецтва в освіті, формуванні та розвитку особистості майбутнього 

вихователя закладу дошкільної освіти, збагаченні змістового компонента 

його підготовки, удосконаленні професійних якостей, світоглядно-

культурологічної, психолого-педагогічної та фахово-методичної підготовки, 

формуванні педагогічної майстерності студентів як майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти, театральна педагогіка має бути обов’язковою 

складовою педагогічної освіти.  

2. В освітній процес закладу дошкільної освіти доцільно впровадити 

театральну складову, завдання якої – формування у дітей театральної 

культури. Вона повинна стати невід’ємною частиною освітньо-виховного 

процесу закладу дошкільної освіти та містити  елементи театрально-ігрових 

форм і методів роботи; залучення дітей до художньо-творчої діяльності у 

сфері театрального мистецтва; створення у закладах дошкільної освіти 

інформаційно-методичних центрів використання театральної педагогіки.  

3. У процесі формуючого експерименту була перевірена методика 

використання театральної педагогіки в освітньому процесі закладів 

дошкільної освіти.  

4. Ефективності використання театральної педагогіки в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти сприяє дотримання таких педагогічних 

умов:  

– опора на культуровідповідний, діяльнісний та особистісний підходи; 



– формування мотивів і мотивацій активного опанування основ 

театрального мистецтва та їх постійне підтримання;  

– оптимальне визначення змісту театральної складової підготовки та 

дотримання наукових критеріїв його відбору;  

– ефективне поєднання традиційних методів освітньо-виховного 

процесу у закладі дошкільної освіти з сучасними театралізованими 

дидактичними методами;  

– активне використання театралізованих форм в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти;  

– творче дотримання загальних дидактичних норм, правил у процесі 

реалізації театральної складової. 

5. Основними напрямами реалізації результатів дослідження є творче 

застосування педагогічними працівниками театральної педагогіки в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти:  

– створення педагогічних умов для гармонійного розвитку дітей 

засобами театрального мистецтва;  

– комплексної реалізації освітньо-виховного потенціалу театрального 

мистецтва у сучасній дошкільній освіті;  

– використання театральної педагогіки як дієвого засобу узгодження 

вимог Базового компоненту дошкільної освіти в освітньому напрямі «Дитина 

у світі мистецтва» та змісту театрально-педагогічної підготовки майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти;  

– формування відповідного рівня психологічної готовності вихователів 

до використання театральної педагогіки у професійній діяльності;  

– підвищення рівня їхньої мистецької компетентності та ін. 

Результати дослідження дають підстави вважати, що визначені 

завдання реалізовані, мета досягнута, одержані наукові висновки, теоретично 

обґрунтовані й перевірені на практиці рекомендації мають важливе значення 

для теорії та практики роботи закладів дошкільної освіти. 

 


