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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Сучасні процеси європейської інтеграції та 

розширення інформаційно-комунікативного простору, підвищують роль 

спілкування в сучасному світі. Можливість встановлювати контакти з 

оточуючими, підтримувати дружні стосунки, вирішувати життєві питання 

різного характеру, обмінюватись думками, почуттями, переживаннями 

неможливо без комунікації. Саме завдяки вмінню взаємодіяти з іншими 

людина отримує можливість навчатись, отримувати необхідний досвід, 

реалізувати себе у суспільстві. Тому вільне володіння мовою як засобом 

спілкування, мислення, пізнання та впливу є необхідною передумовою 

розвитку розумових і творчих здібностей учнів, формування гуманістичних 

ідеалів, почуття національної свідомості й гідності. 

На соціальну потребу розвитку мовлення підростаючого покоління як 

важливого компонента становлення особистості вказується в пріоритетних 

напрямах розвитку освіти, зокрема в Конституції України (ст. 10) та Законах 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» що 

передбачають удосконалення форм, методів, засобів формування 

комунікативних здібностей як вирішальної ролі у навчанні, вихованні й 

розвитку особистості. У Державному стандарті початкової ланки освіти серед 

ключових компетентностей, якими повинен оволодіти школяр, виділено вільне 

володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово 

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, 

усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних 

життєвих ситуаціях. Тому зазначена проблема з огляду на її багатогранність та 

необхідність удосконалення теоретико-практичної бази є актуальною і 

своєчасною.  

У вітчизняній науці питання потреби особистості в контакті з іншими 
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людьми представлено в низці досліджень (О. Веденов, Д. Кемпбелл, 

С. Рубінштейн, Ф. Михайлов, А. Запорожець, О. Леонтьєв та ін.). Педагогічні 

і методичні питання її формування комунікативної компетентності особистості 

розробляли  сучасні вчені: В. Бадер, О. Біляєв,   Т. Ладижинська, М. Пентилюк, 

Л. Мацько, Г. Шелехова,   В. Мельничайко, А. Курінна,  О. Паршикова та ін. 

Питання комунікативної компетентності як інтегрованої властивості 

особистості, що включає розвинені комунікативні здібності та сформовані 

уміння і навички міжособистісного спілкування досліджено у працях 

Ф. Бацевича, Н. Гез, Н. Голуб, Ю. Жукова, І. Зимньої, К. Климової, Л. Мамчур, 

окреслено шляхи розвитку комунікативної компетентності молодших 

школярів у наукових розвідках Л. Вознюк, В. Гринькова, З. Залібовська-

Ільніцька, Л. Кліманова, Т. Олійник та ін. 

Дослідженню сфери мистецтва, зокрема театрального, як могутнього 

синтетичного засобу розвитку комунікативних умінь дітей присвятили праці 

Л. Виготский, Б. Теплов, Д. Менджерицька, Л. Артемова, Р. Жуковська, 

Н. Карпинська та ін., підкреслюючи його особливу роль у мовній освіті 

молодших школярів. Однак, поза увагою науковців залишилася проблема 

педагогічних умов формування комунікативних здібностей молодших 

школярів засобами театротерапії. 

Отже, суспільна значущість проблеми та її недостатнє вивчення 

зумовили вибір теми нашого дослідження: «Формування комунікативних 

здібностей молодших школярів засобами театротерапії». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов формування комунікативних 

здібностей молодших школярів засобами театротерапії. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан дослідження проблеми формування комунікативних 

здібностей особистості у психолого-педагогічній та спеціальній літературі. 

2. Виявити критерії, показники, рівні та динаміку формування 

комунікативних здібностей молодших школярів засобами театротерапії. 
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3. Реалізувати педагогічні умови формування комунікативних 

здібностей молодших школярів засобами театротерапії та перевірити їх 

ефективність. 

Об’єкт дослідження – процес формування комунікативних здібностей 

молодших школярів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування комунікативних 

здібностей молодших школярів засобами театротерапії. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та 

розроблені педагогічні умови формування комунікативних здібностей 

молодших школярів засобами театротерапії можуть бути використані у 

закладах освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати такі висновки.  

1. Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що комунікативні здібності – 

це «комплекс індивідуально-психологічних особливостей, що забезпечують 

здатність індивіда до активного й ефективного спілкування, передачі й 

адекватного сприймання інформації, організації взаємодії з іншими людьми, 

правильного розуміння себе і своєї поведінки та партнерів у спілкуванні, їх 

поведінки, що є необхідними умовами успішної життєдіяльності людини. 

Ступінь сформованості комунікативних здібностей характеризується рівнем 

розвитку комунікативних вмінь і навичок особистості.  

Виявлено, що процес формування комунікативних здібностей 

передбачає: засвоєння знань про способи взаємодії з оточуючими; оволодіння 

уміннями і навичками використовувати засоби мови в усному мовленні; 

розвиток діалогічного і монологічного мовленням; оволодіння культурою 

усного і писемного мовлення; засвоєння норм мовленнєвого етикету в 

ситуаціях навчального і побутового спілкування; опанування навичок роботи 

в групі, колективі; розвиток здібностей навчальної співпраці; оволодіння 

різними соціальними ролями; формування уміння критично оцінювати думки 

і дії інших людей. Рівні розвитку комунікативних здібностей молодшого 

школяра виявляється в здатності спілкуватися з людьми різного віку і статусу, 

розуміти й відтворювати сприйняту на слух та прочитану інформацію, 

змістовно й грамотно висловлювати свої думки в усній і письмовій формах, 

вільно володіти мовою в різних навчальних та життєвих ситуаціях. 

З’ясовано, що одним із засобів розвитку комунікативних здібностей 

молодших школярів є театротерапія, заняття якою характеризується потужним 

впливом на етичну та естетичну сферу виховання; розвитку комунікативних 

умінь і навичок особистості; навчання вербальним та невербальним видам 

спілкування; виховання волі; розвитку пам’яті, уяви, фантазії, ініціативності, 
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мовлення (діалогічного та монологічного); створення позитивного емоційного 

настрою, зняття напруженості, вирішення конфліктних ситуації через 

театралізовану діяльність. Головний акцент театротерапії сконцентрований не 

на театральній майстерності, а на можливості спілкуватись і творчо виразити 

себе через мову театру.  

2. На констатувальному етапі експерименту враховувались критерії: 

уміння вислухати іншу людину, з повагою ставитися до її думки, інтересів; 

вміння вести простий діалог з дорослими та однолітками; вміння приймати та 

передавати інформацію; вміння спокійно обстоювати свою думку; вміння 

співвідносити свої бажання, прагнення до інтересів інших людей; вміння 

брати участь у колективних справах (домовлятися, поступатися тощо); уміння 

шанобливо ставитися до оточуючих людей; вміння не сваритися, спокійно 

реагувати на конфліктні ситуації; вміння розуміти емоційний стан однолітка, 

дорослого (веселий, сумний, злий, упертий та ін.) і розповісти про нього; 

вміння ділитися своїми почуттями, інтересами, настроєм із партнером зі 

спілкування; виявляти чуйність, співпереживання, турботу до партнерів зі 

спілкування. 

На основі виділених критеріїв та узагальнення емпіричних результатів 

дослідження виявлено високий, середній та низький рівні розвитку 

комунікативних здібностей молодших школярів і встановлено, що лише 

незначна кількість досліджуваних знаходиться на високому рівні розвитку 

досліджуваного процесу, переважає середній та низький рівні, що доводить 

необхідність цілеспрямованої роботи з підвищення рівнів досліджуваних 

здібностей з використанням дидактичних методів, прийомів, форм організації 

навчальної діяльності, навчально-методичного супроводу формування 

комунікативних умінь дітей засобами театротерапії. 

3. З метою підвищення рівня розвитку комунікативних здібностей в 

молодших школярів визначено такі педагогічні умови: стимулювання впливу 

театралізації на мовленнєвий розвиток молодших школярів; сприяння 
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розвитку пізнавальних процесів в театральних іграх і п’єсах; навчання 

прийомам театральної діяльності.  

Апробація розроблених педагогічних умов засвідчила їхню 

ефективність як дієвого інструменту підвищення рівня розвитку 

комунікативних здібностей в молодших школярів засобами театротерапії, 

оскільки за результатами контрольного етапу дослідження зафіксовано 

позитивну динаміку.  

Подальшими напрямами нашого дослідження вважаємо розробку 

методичних рекомендацій щодо розвитку комунікативних здібностей в 

молодших школярів засобами театротерапії. 


