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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності;
2. Навчальна програма дисципліни;
3. Робоча навчальна програма дисципліни;
4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик;
5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів;
6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо;
7. Конспект лекцій з дисципліни;
8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з
дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт;
9. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять,
завдання для заліків.
10. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети;
11. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;
12. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми
навчання;
13. Інші матеріали.
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Програмні результати навчання:

ПРН-1.Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи,
мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в
роботі з дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і
специфіку освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку.
ПРН-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів
діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і
вихованні дітей раннього і дошкільного віку
ПРН-05 Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та
школи. Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і
дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти.
ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими
дітьми результатами.
ПРН-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з
урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного
віку, дітей з особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його
ефективності.
ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти.
Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у
сучасний освітній простір закладу дошкільної освіти.
ПРН-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних
закономірностей його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної
праці.
ПРН-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і
дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурноісторичний досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етикоестетичні цінності.
ПРН-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно ігрового,
природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах
раннього і дошкільного віку.
ПРН-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій
навчання і виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні
зони найближчого розвитку
1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває
такими компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово. ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями. ЗК-8. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях ІІ. Фахові:
ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.
ФК-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей
особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода
поведінки, самосвідомість, самооцінка, самоповага).
ФК-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як засобу
спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими.
ФК-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок свідомого
дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.
ФК-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і
дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; інтерес і повага
до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів).
ФК-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних
уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби
тощо) та досвіду самостійної творчої діяльності.
ФК-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньомовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна)
діяльністю дітей раннього і дошкільного віку.

2

Анотація (українською мовою)
У процесі викладання навчальної дисципліни «Театр для дітей »: здобувач вдосконалює знання про
театральне мистецтво, його особливості, специфіку; формує усвідомлення необхідності
театралізованої діяльності у закладі дошкільної освіти; оволодіває методикою організації
театралізованої діяльності з дітьми дошкільного віку (ознайомлення з основами сценічної грамоти
та принципами роботи з дітьми над виставою), формує у студентів знання основних етапів розвитку
театрального мистецтва; забезпечує теоретичну підготовки студентів та практичного залучення до
керівництва театралізованою діяльністю дітей; формує інтерес до організації дитячої
театралізованої діяльності; здобувач набуває практичних умінь і навичок виконання ролей у
виставі; виховувує у студентів естетичне ставлення до театру, потреби до нього, розвивати
сприймання, художній смак. Згідно з вимогами програми студенти мають знати: місце й значущість
театрального мистецтва в житті людини; – особливості організації театралізованої діяльності у
закладі дошкільної освіти; дитячий репертуар. Здобувач повинен вміти: – виконувати вправи з
«акторського тренування»; організовувати театралізовану діяльність з дошкільниками; –
самостійно працювати з мистецтвознавчою літературою, добирати репертуар.
Ключові слова: театр для дітей, театральне мистецтво, театралізована діяльність, організація
театралізованої діяльності, акторське тренування

Annotation
In the process of teaching the discipline "Theater for Children": the applicant improves knowledge about
theatrical art, its features, specifics; forms awareness of the need for theatrical activities in preschool
education; masters the method of organizing theatrical activities with preschool children (acquaintance
with the basics of stage literacy and the principles of working with children on the play), forms students'
knowledge of the main stages of development of theatrical art; provides theoretical training of students and
practical involvement in the management of theatrical activities of children; forms interest in the
organization of children's theatrical activities; the applicant acquires practical skills and abilities to perform
roles in the play; educates students in the aesthetic attitude to the theater, the need for it, to develop
perception, artistic taste. According to the requirements of the program, students must know: the place and
significance of theatrical art in human life; - Features of the organization of theatrical activities in the
institution of preschool education; children's repertoire. The applicant must be able to: - perform exercises
for "acting training"; organize theatrical activities with preschoolers; - work independently with art
literature, select the repertoire.
Key words: theater for children, theatrical art, theatrical activity, organization of theatrical activity, acting
training
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ВСТУП
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Театр для-дітей» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра спеціальності 012 Дошкільна освіта.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес розкриття особливостей організації
театралізованої діяльності з дошкільниками..
Міждисциплінарні зв’язки: Педагогіка дошкільна, історiя дошкiльної педагогiки, Дошкільна
лінгводидактика з культурою мовлення та виразним читанням, Дитяча література, Методика
навчання української мови з народознавством, фахові методики.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати
1. 1. Мета − підготовка студентів до організації та проведення театралізованої діяльності в
закладах дошкільної освіти, здійснення керівництва художньо-мовленнєвою діяльністю дітей.
Підвищення рівня загальної культури майбутніх вихователів; навчання студентів досконалому
володінню мовними засобами; формування навичок вести монологічне чи діалогічне мовлення
й виразно читати літературні твори, дотримуючись норм сучасної української мови та
мовленнєвого етикету; сприяти кращому емоційному та літературному осмисленню й розумнію
студентами текстового матеріалу; розвивати уміння застосовувати елементи техніки мовлення та
прийоми виразного читання у театралізованій діяльності. вдосконалення знань про театральне
мистецтво, його особливості, специфіку; формування усвідомлення необхідності театралізованої
діяльності у закладі дошкільної освіти; оволодіння методикою організації театралізованої
діяльності з дітьми дошкільного віку (ознайомлення з основами сценічної грамоти та
принципами роботи з дітьми над виставою).
1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння знань про теоретикопрактичні засади театралізованій діяльності, норми сучасної української мови та принципи її
основних комунікативних ознак; особливості та специфіку мистецтва виразного читання як
одного із складових синкретичної природи театрального жанру; основні положення засобів
театралізованій діяльності; різноманітність театралізованій діяльності в дошкільному віці;
особливості аналізу та підготовку до театралізації й виконання різножанрових творів
письменників-класиків та сучасних дитячих письменників; вміти використовувати у практичній
педагогічній діяльності складові техніки мовлення та деякі методи й прийоми театральної
педагогіки; підбирати різножанрові твори для театралізації дітям дошкільного віку; надавати
фахові теоретико-практичні консультації батькам дітей дошкільного віку з теми «Особливості
театралізованої діяльності в дошкільному віці».
Навчальна дисципліна складається з 6-х кредитів.
Програмні результати навчання:
ПРН-1.Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст,
організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до
навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей
раннього і дошкільного віку.
ПРН-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей
дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і
дошкільного віку
ПРН-05 Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. Залучати
батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу
дошкільної освіти.
ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми результатами.
ПРН-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та
індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми
потребами та складати прогнози щодо його ефективності.
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ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. Аналізувати педагогічні
системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у сучасний освітній простір закладу
дошкільної освіти.
ПРН-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей його
перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці.
ПРН-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку на
основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний досвід українського народу,
загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності.
ПРН-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно ігрового, природноекологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього і дошкільного
віку.
ПРН-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і виховання,
при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого розвитку
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ІІ. Фахові:
ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.
ФК-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей особистості
(довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість,
самооцінка, самоповага).
ФК-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як засобу спілкування і
взаємодії з однолітками і дорослими.
ФК-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок свідомого дотримання
суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.
ФК-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і дошкільного віку (любов
до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; інтерес і повага до державних символів України,
національних традицій, звичаїв, свят, обрядів).
ФК-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних уявлень про
різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду
самостійної творчої діяльності.
ФК-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-мовленнєвою і
художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього і
дошкільного віку.
2.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Тема 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності у розвитку дітей дошкільного віку.
Тема 2. Методичні засади театралізованої діяльності.

5

Тема 3. Види театрів
Тема 4. Класифікація театралізованих ігор за Л. Артемовою.
Тема 5. Види театрів для дітей дошкільного віку.
Тема 6. Синкретична природа театрального мистецтва: художнє слово, сценографія, музика,
хореографія.
Тема 7. Художнє слово на сцені
Тема 8. Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку
Тема 9. Методика проведення художньо-естетичних занять в закладах дошкільної освіти.
Тема 10. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності.
Тема 11. Організація та проведення театральної діяльності в групі раннього та молодшого віку
Тема 12. Ознайомлення дітей із театром як культурною установою
Тема.13 Методика роботи над постановкою вистави
Тема. 14 Репетиції на «сцені». Постановка вистави.
Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності у розвитку дітей дошкільного віку.
Предмет і завдання курсу «Театр для дітей». Театралізована діяльність у розвитку мовлення дітей
як специфічний вид діяльності (літературної, театралізованої, музичної) у якій дії збагачені
художнім словом сприяють розвитку дитячого мовлення. Міжпредметні звʼязки з фаховими
методиками та дитячою літературою, теорією і технологією культури мовлення та виразного
читання, дошкільною педагогікою і дитячою психологією. Поняття «діяльність»,
«художня діяльність» у навчанні й вихованні дітей. Театралізована діяльність, її сутність і
характеристика. Художня творчість у дошкільному віці. Поняття «мовленнєва діяльність». Поняття
«художньо-мовленнєва діяльність» як специфічний вид діяльності, повʼязаний із сприйманням,
розумінням і відтворенням дітьми змісту художніх творів у різних видах ігор і театралізованих
дійствах; це продуктивна естетична діяльність (музична, образотворча, театралізована), що
супроводжується образним, виразним мовленням та у процесі якої використовуються різні жанри
художнього слова. Створення художньо-естетичного розвивального середовища як умови
існування і становлення художньої діяльності у розвитку мовлення дітей. Основні змістові лінії
художньо-мовленнєвої діяльності: літературно- мовленнєва, образотворчо-мовленнєва, театральномовленнєва, музично-мовленнєва діяльності.
Тема 2. Методичні засади театралізованої діяльності. Поняття про методи та прийоми
художнього навчання. Характеристика основних різновидів методів та особливості використання
методичних прийомів в процесі художнього навчання дітей дошкільного віку. Правила
застосування методичних засобів на різних етапах навчання в процесі художньої діяльності у
розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
Тема 3. Види театрів Мета та завдання театралізованої діяльності. Щоб реалізувати зазначену
мету, необхідно вирішити такі завдання: ознайомити дітей зі специфікою театрального мистецтва,
формувати в них емоційно-ціннісне ставлення до театру; виховувати зацікавлене та відповідальне
ставлення до підготовки, проведення та оцінювання театралізованої діяльності; учити дітей
сприймати й розуміти композицію та особливості літературного твору, розвивати уявне мислення;
розвивати вміння «входити в образ» та спонукати перебувати в ньому до кінця театралізованого
дійства; формувати виразне та дикційно чисте сценічне мовлення; удосконалювати вміння та
навички дітей у передачі характерних особливостей різних художніх образів; допомогти
дошкільникам оволодіти акторськими, сценічними здібностями (мімікою, жестами, інтонацією,
пантомімою) в міру їх індивідуально-вікових особливостей; усвідомлювати колективний характер
дієтворення у процесі підготовки театральної вистави, важливість партнерства в ігровій взаємодії,
оволодіння навичками спілкування та колективної творчості; стимулювати прагнення дитини
самореалізуватися, самоствердитися.
Тема 4. Класифікація театралізованих ігор за Л. Артемовою. Театралізовані ігри в дошкільному
закладі, їх своєрідність, значення, місце в педагогічному процесі. Види театралізованих ігор :
непредметні (ігри-драматизації), предметні (ігри-інсценівки: настільний
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театр, ляльковий театр, пальчиковий театр та інші). Вимоги до відбору художніх творів для
театралізованих ігор. Л. Артемова про зміст та методи педагогічного керівництва театралізованими
іграми в різних вікових групах. Ляльковий театр для дітей, який будується на казковому або
літературному матеріалі. Види лялькового театру (настільний, театр картинок, пальчиковий,
тіньовий, театр петрушки). Класифікація театралізованих ігор (за Л. Артемовою). Виготовлення
іграшок для лялькової вистави. Ляльковий театр в ЗДО, його значення в естетичному вихованні
дітей дошкільного віку. Види ляльок. Прийоми управління ляльками. Робота над виставою. Роль
ведучої у виставах для дошкільників. Оформлення вистави лялькового театру.
Тема 5. Види театрів для дітей дошкільного віку. Вправляння у методах та прийомах
використання різних видів театру: театр ляльок, пальчиковий театр, театр рукавичок, тіньовий
театр, театр наколінників, театр кухликів тощо. Вправляння у вербальних (інтонаційна
виразність, емоційна виразність, дикція, мелодика) та невербальних (міміка, пантоміміка)
прийомах транслювання образу. Вправляння у роботі з зерном образу. Види дитячого театру
Тема 6. Синкретична природа театрального мистецтва: художнє слово, сценографія, музика,
хореографія.
Тема 7. Художнє слово на сцені. Алгоритм розробки сценарію п’єси. Поняття сценарію і методика
його складання. Роль вихователя на першому етапі підготовки вистави. Структурні компоненти
репетиційних періодів підготовчої роботи над виставою. Співпраця вихователя- режисера з
учасниками вистави. Емоційний настрій дітей-акторів до виходу на сцену. Використання засобів
виразності під час передачі конкретного образу.
Обговорення гри акторів після вистави. Виявлення індивідуального розвитку вміння
імпровізувати. Репетиції на «сцені» всієї вистави («прогони»). Генеральні репетиції з
використанням музики, декорацій і всієї атрибутики. Прогони і зведені репетиції завершальний
етап роботи
Тема 8. Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми
естетичного виховання дітей засобами театрального мистецтва в сучасній педагогічній теорії та
практиці. Сучасні освітні стандарти щодо естетичного виховання дітей. Зміст освіти «Світ
мистецтва» освітньої лінії «Дитина у світі культури» Базового компонента дошкільної освіти. Чинні
Програми навчання і виховання дітей дошкільного віку про організацію театралізованої діяльності
в ЗДО. Психолого- педагогічні основи залучення старших дошкільників до театрального мистецтва
і театралізованої діяльності. Умови успішного сприймання дошкільниками художніх творів.
Розвиток емоційного ставлення до театру в дітей дошкільного віку. Формування у дітей уявлень
про діяльність акторів. Таємниці театральних професій. Правила поведінки в театрі.
Тема 9. Методика проведення художньо-естетичних занять в закладах дошкільної освіти.
Художньо-естетичний розвиток дітей на різних вікових етапах має свої особливості, які і
визначають специфіку організації освітньої роботи з цього напряму. Притаманні малятам певної
вікової категорії важливі уявлення, уміння, навички, що стосуються різних видів творчої діяльності
людини (музичної, театралізованої, образотворчої, художньо-мовленнєвої та ін.), проявляються у
сформованості важливих складових художньо-естетичної компетентності: y емоційно-чуттєвий
компонент (позитивно-емоційне ставлення до навколишнього світу та творів мистецтва); y
пізнавальний компонент (уявлення про різні види мистецтва та їх особливості й засоби виразності);
y практичний компонент (оволодіння необхідними художніми, творчими вміннями, техніками
виконання робіт); y ціннісний компонент (наявність власних естетичних уподобань, оцінок та прояв
художнього смаку); y творчий компонент (прояв ініціативності, самостійності та креативності).
Тема 10. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності. Навчити
дітей умінню «входити в образ» і «утримувати» його впродовж театралізованої діяльності;
розвивати здібності дітей до акторської діяльності, усвідомлення мовленнєвих виконавчих дій;
формувати у дошкільника бажання до самовираження, пізнання себе, як творчу
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3.

7.
8.

особистість; виховувати цікавість дітей до театру, бажання до участі в театралізованих дійствах,
пізнавальну активність дітей.
Тема 11. Організація та проведення театральної діяльності в групі раннього та молодшого
віку. Вчити дітей ранннього віку розігрувати невеликі сюжети за ролями з використанням
допоміжних засобів: наголівників, костюмів, декорацій. Розвивати мовлення, пам'ять, увагу.
Виховувати у дітей любов до акторського мистецтва, почуття дружби в колективі.
Тема 12. Ознайомлення дітей із театром як культурною установою. Естетичне виховання дітей
засобами театрального мистецтва в сучасній педагогічній теорії та практиці. Організація та
проведення театральної діяльності в середній і старшій групі. У старшому дошкільному віці діти
продовжують удосконалювати свої виконавські вміння, навчаються самостійно знаходити способи
образної виразності, формувати почуття партнерства. Доцільним залишається використання
мімічних етюдів, етюдів для запам’ятовування фізичних дій, пантомімічні етюди. Діти
підключаються до придумування, оформлення казок, відображення їх в образотворчій діяльності.
Створюючи ситуації розкутості, необхідно спонукати дітей фаназувати, видозмінювати,
комбінувати, складати, імпровізувати з урахуванням уже наявного досвіду. на конкретних
прикладах треба допомогти дитині зрозуміти, що “краща імпровізація завжди підготована”.
Підготовка досягається наявністю попереднього досвіду, вмінням інтерпретувати зміст тексту й
осмислювати образи героїв. Враховуючи недостатній рівень сформованості театральних умінь у
дошкільнят, варто використовувати три типи підготовчих вправ, які активізують уяву і творчість
дітей, що формують уміння довільно діяти і грати будь- яку роль:
Тема.13 Методика роботи над постановкою вистави. Структурні компоненти репетиційних
періодів підготовчої роботи над виставою. Співпраця вихователя-режисера з учасниками вистави.
Тема. 14 Репетиції на «сцені». Постановка вистави. Репетиції на «сцені» всієї вистави
(«прогони»). Генеральні репетиції з використанням музики, декорацій і всієї атрибутики. Прогони
і зведені репетиції – завершальний етап роботи.
3. Рекомендована література
Базова
1.
Макаренко Л. В. Театр і театралізована діяльність у сучасному закладі освіти:
монографія / Л. В. Макаренко. Донецьк : Ландон ХХІ, 2011. 211 с.: іл.
2.
Жиличкина М. Развитие эмоциональной сферы детей средствами театрализованной
деятельности. / М. Жиличкина, Т. Суханова // Дошкольное воспитание. 2014. № 5. С. 96 103.
3.
3.Тименко В. Театралізована дизайн-діяльність. / В. Тименко, Л. Єніна // Дошкільне
виховання. 2014. № 1. С.10-14.
Допоміжна
1.
Акулова О. Театрализованные игры.// Дошкольное воспитание. 2005. № 4. С. 24-32.
2.
Аматьєва О. П. З дитячого садка в актори.// Дитячий садок. 2004. № 24. С. 2-6.
Андрианова-Голицына И. А. Я познаю мир : Детская энциклопедия : Театр / И. А. АндриановаГолицына. М., 2000. 448 с.
4.
Артемова Л. В. Театр і гра . К. : Томіріс, 2002. 291 с.
5.
Бєлкіна Є. Світ мистецтва і дитина. // Дошкільне виховання. 2000. № 1. С. 4-5.
6.
Борщаговська Т. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей дошкільнят
/ Т. Борщаговська // Палітра педагога. 2003. № 1. С. 21.
Бурова А. Гра у театр за педагогікою Монтессорі .// Дошкільне виховання.
1999. № 5.
С. 4-5.
Гаврилюк С. Театр і казка.// Дошкільне виховання. 2003. № 5. С. 23-25. 9.Гримова Т. Идем в
театр. // Дошкольное воспитание. 2010. № 2. С. 115- 121.
10. Давидова М. Формирование этических представлений у дошкольников и их родителей в
процессе театрализованной деятельности / М. Давыдова // Дошкольное воспитание. 2011. №
3. С. 31-36.
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11. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер.
проекту О.В. Огневюк, К.І. Волинець. 3-є вид., доопр. та доп. К. : Київ ун-т ім. Б.
Грінченка, 2012. 492с.
12. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / автор.
Колектив ;наук. керівник К.Л. Крутій. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011. 188
с.
13. Долинна О. Особливості роботи з дітьми, охопленими різними формами
здобуттядошкільної освіти.// Вихователь-методист дошкільного закладу.
2009. № 3. С. 31-38.
14. Долинна О. Гурткова робота.// Дошкільне виховання. 2004. № 8. С. 8-9.
15. Долинна О. Розвивати творчу особистість.// Дошкільне виховання. 2003. № 7. С.
3-6.
16. Євдокимова Е. Семейный театр в детском саду.// Дошкольное воспитание.
2007. № 4. С. 102-108.
17. Макаренко Л. В. Все про театр і дитячу театралізовану діяльність. К. : Шк.
світ, 2008. 128 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).
18. Макаренко Л. В. Театр і театралізована діяльність у сучасному
дошкільному закладіосвіти : монографія / Л. В. Макаренко. Донецьк :
«ЛАНДОН-ХХІ», 2011. 205 с.
19. Макаренко Лілія. Організація театралізованої діяльності в дошкільному
навчальномузакладі / Лілія Макаренко. Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. 256
с.
Інтернет-ресурси
1.
http://newsradio.com.ua/2013_03_27/109097639/
2.
https://www.pon.org.ua/novyny/1219-den-smaku-ta-krugozoru-mizhnarodnij-den-teatru.html
3.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%
4.

D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%

D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5
%D0%BC
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%
D1%82%
D1%80_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0
%B0%D
0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%81%
D0%B8_
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%
D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5
%D0%BC
%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%
D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D
1%96%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D
1%80% D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0

6.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1
%81%D
1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%
BC%D
1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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_%D1
%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9
A%D1
%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
7.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%
D0%B2%
D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%
D1%80%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D
0%B0%D
0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D
1%83%D0
%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%
80%D0
%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
_%D1
%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%
A2._% D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування
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Анотація (українською мовою)
У процесі викладання навчальної дисципліни «Театр для дітей »: здобувач вдосконалює
знання про театральне мистецтво, його особливості, специфіку; формує усвідомлення
необхідності театралізованої діяльності у закладі дошкільної освіти; оволодіває методикою
організації театралізованої діяльності з дітьми дошкільного віку (ознайомлення з основами
сценічної грамоти та принципами роботи з дітьми над виставою), формує у студентів
знання основних етапів розвитку театрального мистецтва; забезпечує
теоретичну
підготовки студентів та практичного залучення до керівництва театралізованою діяльністю
дітей; формує інтерес до організації дитячої театралізованої діяльності; здобувач набуває
практичних умінь і навичок виконання ролей у виставі; виховувує у студентів естетичне
ставлення до театру, потреби до нього, розвивати сприймання, художній смак. Згідно з
вимогами програми студенти мають знати: місце й значущість театрального мистецтва в
житті людини; – особливості організації театралізованої діяльності у закладі дошкільної
освіти; дитячий репертуар. Здобувач повинен вміти: – виконувати вправи з «акторського
тренування»; організовувати театралізовану діяльність з дошкільниками; – самостійно
працювати з мистецтвознавчою літературою, добирати репертуар.
Ключові слова: театр для дітей, театральне мистецтво, театралізована діяльність,
організація театралізованої діяльності, акторське тренування

Annotation
In the process of teaching the discipline "Theater for Children": the applicant improves knowledge
about theatrical art, its features, specifics; forms awareness of the need for theatrical activities in
preschool education; masters the method of organizing theatrical activities with preschool children
(acquaintance with the basics of stage literacy and the principles of working with children on the
play), forms students' knowledge of the main stages of development of theatrical art; provides
theoretical training of students and practical involvement in the management of theatrical activities
of children; forms interest in the organization of children's theatrical activities; the applicant
acquires practical skills and abilities to perform roles in the play; educates students in the aesthetic
attitude to the theater, the need for it, to develop perception, artistic taste. According to the
requirements of the program, students must know: the place and significance of theatrical art in
human life; - Features of the organization of theatrical activities in the institution of preschool
education; children's repertoire. The applicant must be able to: - perform exercises for "acting
training"; organize theatrical activities with preschoolers; - work independently with art literature,
select the repertoire.
Key words: theater for children, theatrical art, theatrical activity, organization of theatrical
activity, acting training
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів – 6

Загальна кількість годин –
180

Галузь знань, освітній
ступінь,

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

Галузь знань
01 Освіта / Педагогіка

вибіркова

Спеціальність
012 Дошкільна освіта

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 5 год.
самостійної роботи студента
– 6,5 год.

ступінь:
бакалавр

http://moodle.mdu.edu.ua/my/

Рік підготовки
4-й
Семестр
8-й
Лекції
20
Практичні, семінарські
40
Лабораторні
Самостійна робота
120
Вид контролю: залік

Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить: для денної форми навчання – 180 год.: 60 год. – аудиторні заняття,
120 год. – самостійна робота (30 % / 70 %).
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Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу − підготовка студентів до організації та проведення театралізованої
діяльності в закладах дошкільної освіти, здійснення керівництва художньо-мовленнєвою
діяльністю дітей. Підвищення рівня загальної культури майбутніх вихователів; навчання
студентів досконалому володінню мовними засобами; формування навичок вести
монологічне чи діалогічне мовлення й виразно читати літературні твори, дотримуючись
норм сучасної української мови та мовленнєвого етикету; сприяти кращому емоційному та
літературному осмисленню й розумнію студентами текстового матеріалу; розвивати уміння
застосовувати елементи техніки мовлення та прийоми виразного читання у театралізованій
діяльності. вдосконалення знань про театральне мистецтво, його особливості, специфіку;
формування усвідомлення необхідності театралізованої діяльності у закладі дошкільної
освіти; оволодіння методикою організації театралізованої діяльності з дітьми дошкільного
віку (ознайомлення з основами сценічної грамоти та принципами роботи з дітьми над
виставою).
Завданнями курсу є засвоєння знань про теоретико-практичні засади театралізованій
діяльності, норми сучасної української мови та принципи її основних комунікативних
ознак; особливості та специфіку мистецтва виразного читання як одного із складових
синкретичної природи театрального жанру; основні положення засобів театралізованій
діяльності; різноманітність театралізованій діяльності в дошкільному віці; особливості
аналізу та підготовку до театралізації й виконання різножанрових творів письменниківкласиків та сучасних дитячих письменників; вміти використовувати у практичній
педагогічній діяльності складові техніки мовлення та деякі методи й прийоми театральної
педагогіки; підбирати різножанрові твори для театралізації дітям дошкільного віку;
надавати фахові теоретико-практичні консультації батькам дітей дошкільного віку з теми
«Особливості театралізованої діяльності в дошкільному віці».
Передумови для вивчення дисципліни: Педагогіка дошкільна, історiя дошкiльної
педагогiки, Дошкільна лінгводидактика з культурою мовлення та виразним читанням,
Дитяча література, Методика навчання української мови з народознавством, фахові
методики.
Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів.
Програмні результати навчання:
ПРН-1.Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету,
завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з
дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку
освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку.
ПРН-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів
діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і
вихованні дітей раннього і дошкільного віку
ПРН-05 Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи.
Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в
умовах закладу дошкільної освіти.
ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми
результатами.
ПРН-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням
вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з
особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності.
ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти.
Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у
сучасний освітній простір закладу дошкільної освіти.
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ПРН-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних
закономірностей його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної
праці.
ПРН-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і
дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний
досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності.
ПРН-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно ігрового,
природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього
і дошкільного віку.
ПРН-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання
і виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони
найближчого розвитку
1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ІІ. Фахові:
ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.
К-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей особистості
(довільність,
самостійність,
креативність,
ініціативність,
свобода
поведінки,
самосвідомість, самооцінка, самоповага).
ФК-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як засобу
спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими.
ФК-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок свідомого
дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.
ФК-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і дошкільного віку
(любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; інтерес і повага до державних символів
України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів).
ФК-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних уявлень
про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та
досвіду самостійної творчої діяльності.
ФК-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-мовленнєвою
і художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього
і дошкільного віку.
.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Тема 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності у розвитку дітей дошкільного віку.
Тема 2. Методичні засади театралізованої діяльності.
Тема 3. Види театрів
Тема 4. Класифікація театралізованих ігор за Л. Артемовою.
Тема 5. Види театрів для дітей дошкільного віку.
Тема 6. Синкретична природа театрального мистецтва: художнє слово, сценографія,
музика, хореографія.
Тема 7. Художнє слово на сцені
Тема 8. Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку
Тема 9. Методика проведення художньо-естетичних занять в закладах дошкільної освіти.
Тема 10. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності.
Тема 11. Організація та проведення театральної діяльності в групі раннього та молодшого
віку
Тема 12. Ознайомлення дітей із театром як культурною установою
Тема.13 Методика роботи над постановкою вистави
Тема. 14 Репетиції на «сцені». Постановка вистави.
Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності дітей дошкільного віку
Тема 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності у розвитку дітей дошкільного
віку. Предмет і завдання курсу «Театр для дітей». Театралізована діяльність у розвитку
мовлення дітей як специфічний вид діяльності (літературної, театралізованої, музичної) у
якій дії збагачені художнім словом сприяють розвитку дитячого мовлення. Міжпредметні
звʼязки з фаховими методиками та дитячою літературою, теорією і технологією культури
мовлення та виразного читання, дошкільною педагогікою і дитячою психологією. Поняття
«діяльність», «художня діяльність» у навчанні й вихованні дітей. Театралізована діяльність,
її сутність і характеристика. Художня творчість у дошкільному віці. Поняття «мовленнєва
діяльність». Поняття «художньо-мовленнєва діяльність» як специфічний вид діяльності,
повʼязаний із сприйманням, розумінням і відтворенням дітьми змісту художніх творів у
різних видах ігор і театралізованих дійствах; це продуктивна естетична діяльність (музична,
образотворча, театралізована), що супроводжується образним, виразним мовленням та у
процесі якої використовуються різні жанри художнього слова. Створення художньоестетичного розвивального середовища як умови існування і становлення художньої
діяльності у розвитку мовлення дітей. Основні змістові лінії художньо-мовленнєвої
діяльності: літературно-мовленнєва, образотворчо-мовленнєва, театрально-мовленнєва,
музично-мовленнєва діяльності.
Тема 2. Методичні засади театралізованої діяльності. Поняття про методи та прийоми
художнього навчання. Характеристика основних різновидів методів та особливості
використання методичних прийомів в процесі художнього навчання дітей дошкільного
віку. Правила застосування методичних засобів на різних етапах навчання в процесі
художньої діяльності у розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
Тема 3. Види театрів Мета та завдання театралізованої діяльності. Щоб реалізувати
зазначену мету, необхідно вирішити такі завдання: ознайомити дітей зі специфікою
театрального мистецтва, формувати в них емоційно-ціннісне ставлення до театру;
виховувати зацікавлене та відповідальне ставлення до підготовки, проведення та
оцінювання театралізованої діяльності; учити дітей сприймати й розуміти композицію та
особливості літературного твору, розвивати уявне мислення; розвивати вміння «входити в
образ» та спонукати перебувати в ньому до кінця театралізованого дійства; формувати
виразне та дикційно чисте сценічне мовлення; удосконалювати вміння та навички дітей у
передачі характерних особливостей різних художніх образів; допомогти дошкільникам

1
7

оволодіти акторськими, сценічними здібностями (мімікою, жестами, інтонацією,
пантомімою) в міру їх індивідуально-вікових особливостей; усвідомлювати колективний
характер дієтворення у процесі підготовки театральної вистави, важливість партнерства в
ігровій взаємодії, оволодіння навичками спілкування та колективної творчості;
стимулювати прагнення дитини самореалізуватися, самоствердитися.
Кредит 2. Театралізація дитячих художніх творів
Тема 4. Класифікація театралізованих ігор за Л. Артемовою. Театралізовані ігри в
дошкільному закладі, їх своєрідність, значення, місце в педагогічному процесі. Види
театралізованих ігор : непредметні (ігри-драматизації), предметні (ігри-інсценівки:
настільний театр, ляльковий театр, пальчиковий театр та інші). Вимоги до відбору художніх
творів для театралізованих ігор. Л. Артемова про зміст та методи педагогічного керівництва
театралізованими іграми в різних вікових групах. Ляльковий театр для дітей, який
будується на казковому або літературному матеріалі. Види лялькового театру (настільний,
театр картинок, пальчиковий, тіньовий, театр петрушки). Класифікація театралізованих
ігор (за Л. Артемовою). Виготовлення іграшок для лялькової вистави. Ляльковий театр в
ЗДО, його значення в естетичному вихованні дітей дошкільного віку. Види ляльок.
Прийоми управління ляльками. Робота над виставою. Роль ведучої у виставах для
дошкільників. Оформлення вистави лялькового театру.
Тема 5. Види театрів для дітей дошкільного віку. Вправляння у методах та прийомах
використання різних видів театру: театр ляльок, пальчиковий театр, театр рукавичок,
тіньовий театр, театр наколінників, театр кухликів тощо. Вправляння у вербальних
(інтонаційна виразність, емоційна виразність, дикція, мелодика) та невербальних (міміка,
пантоміміка) прийомах транслювання образу. Вправляння у роботі з зерном образу. Види
дитячого театру
Кредит 3 Художнє слово на сцені
Тема 6. Синкретична природа театрального мистецтва: художнє слово, сценографія,
музика, хореографія.
Тема 7 Художнє слово на сцені. Алгоритм розробки сценарію п’єси. Поняття сценарію і
методика його складання. Роль вихователя на першому етапі підготовки вистави.
Структурні компоненти репетиційних періодів підготовчої роботи над виставою. Співпраця
вихователя-режисера з учасниками вистави. Емоційний настрій дітей-акторів до виходу на
сцену. Використання засобів виразності під час передачі конкретного образу.
Обговорення гри акторів після вистави. Виявлення індивідуального розвитку вміння
імпровізувати. Репетиції на «сцені» всієї вистави («прогони»). Генеральні репетиції з
використанням музики, декорацій і всієї атрибутики. Прогони і зведені репетиції
завершальний етап роботи
Кредит 4. Значення театралізованої діяльності для гармонійного розвитку дітей
дошкільного віку
Тема 8. Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку. Актуальні
проблеми естетичного виховання дітей засобами театрального мистецтва в сучасній
педагогічній теорії та практиці. Сучасні освітні стандарти щодо естетичного виховання
дітей. Зміст освіти «Світ мистецтва» освітньої лінії «Дитина у світі культури» Базового
компонента дошкільної освіти. Чинні Програми навчання і виховання дітей дошкільного
віку про організацію театралізованої діяльності в ЗДО. Психолого- педагогічні основи
залучення старших дошкільників до театрального мистецтва і театралізованої діяльності.
Умови успішного сприймання дошкільниками художніх творів. Розвиток емоційного
ставлення до театру в дітей дошкільного віку. Формування у дітей уявлень про діяльність
акторів. Таємниці театральних професій. Правила поведінки в театрі.
Тема 9. Методика проведення художньо-естетичних занять в закладах дошкільної
освіти. Художньо-естетичний розвиток дітей на різних вікових етапах має свої особливості,
які і визначають специфіку організації освітньої роботи з цього напряму. Притаманні
малятам певної вікової категорії важливі уявлення, уміння, навички, що стосуються різних
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видів творчої діяльності людини (музичної, театралізованої, образотворчої, художньомовленнєвої та ін.), проявляються у сформованості важливих складових художньоестетичної компетентності: y емоційно-чуттєвий компонент (позитивно-емоційне
ставлення до навколишнього світу та творів мистецтва); y пізнавальний компонент
(уявлення про різні види мистецтва та їх особливості й засоби виразності); y практичний
компонент (оволодіння необхідними художніми, творчими вміннями, техніками виконання
робіт); y ціннісний компонент (наявність власних естетичних уподобань, оцінок та прояв
художнього смаку); y творчий компонент (прояв ініціативності, самостійності та
креативності).
Кредит 5 Організація та проведення театральної діяльності
Тема 10. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності.
Навчити дітей умінню «входити в образ» і «утримувати» його впродовж театралізованої
діяльності; розвивати здібності дітей до акторської діяльності, усвідомлення мовленнєвих
виконавчих дій; формувати у дошкільника бажання до самовираження, пізнання себе, як
творчу особистість; виховувати цікавість дітей до театру, бажання до участі в
театралізованих дійствах, пізнавальну активність дітей.
Тема 11. Організація та проведення театральної діяльності в групі раннього та
молодшого віку. Вчити дітей ранннього віку розігрувати невеликі сюжети за ролями з
використанням допоміжних засобів: наголівників, костюмів, декорацій. Розвивати
мовлення, пам'ять, увагу. Виховувати у дітей любов до акторського мистецтва, почуття
дружби в колективі.
Тема 12. Ознайомлення дітей із театром як культурною установою. Естетичне
виховання дітей засобами театрального мистецтва в сучасній педагогічній теорії та
практиці. Організація та проведення театральної діяльності в середній і старшій групі. У
старшому дошкільному віці діти продовжують удосконалювати свої виконавські вміння,
навчаються самостійно знаходити способи образної виразності, формувати почуття
партнерства. Доцільним залишається використання мімічних етюдів, етюдів для
запам’ятовування фізичних дій, пантомімічні етюди. Діти підключаються до
придумування, оформлення казок, відображення їх в образотворчій діяльності. Створюючи
ситуації розкутості, необхідно спонукати дітей фаназувати, видозмінювати, комбінувати,
складати, імпровізувати з урахуванням уже наявного досвіду. на конкретних прикладах
треба допомогти дитині зрозуміти, що “краща імпровізація завжди підготована”.
Підготовка досягається наявністю попереднього досвіду, вмінням інтерпретувати зміст
тексту й осмислювати образи героїв. Враховуючи недостатній рівень сформованості
театральних умінь у дошкільнят, варто використовувати три типи підготовчих вправ, які
активізують уяву і творчість дітей, що формують уміння довільно діяти і грати будь-яку
роль:
Кредит 6 Ознайомлення дітей із театром як культурною установою.
Тема.13 Методика роботи над постановкою вистави. Структурні компоненти
репетиційних періодів підготовчої роботи над виставою. Співпраця вихователя-режисера з
учасниками вистави.
Тема. 14 Репетиції на «сцені». Постановка вистави. Репетиції на «сцені» всієї вистави
(«прогони»). Генеральні репетиції з використанням музики, декорацій і всієї атрибутики.
Прогони і зведені репетиції – завершальний етап роботи.
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1. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Назви кредитів і тем
Кількість годин
у тому числі
усьо
го
л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
Кредит 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності дітей дошкільного віку
Тема 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності у
8
2
2
4
розвитку дітей дошкільного віку.
Тема 2. Методичні засади театралізованої діяльності.
12
2
2
8
Тема 3. Види театрів
10
2
2
6
6
6
18
Усього годин: 30
Кредит 2. Театралізація дитячих художніх творів.
Тема 4. Класифікація театралізованих ігор за 16
2
4
10
Л. Артемовою.
Тема 5. Види театрів для дітей дошкільного віку.
14
2
4
8
4
8
18
Усього годин 30
Кредит 3 Художнє слово на сцені
Тема 6. Синкретична природа театрального
16
2
4
10
мистецтва: художнє слово, сценографія, музика,
хореографія.
Тема 7. Художнє слово на сцені. Алгоритм розробки
14
2
4
8
сценарію п’єси.
4
8
18
Усього годин: 30
Кредит 4. Значення театралізованої діяльності для гармонійного розвитку дітей дошкільного
віку
Тема 8. Організація театралізованої діяльності дітей
16
2
2
12
дошкільного віку.
Тема 9. Методика проведення художньо-естетичних
14
2
12
занять в закладах дошкільної освіти.
2
4
24
Усього годин 30
Кредит 5 Організація та проведення театральної діяльності
Тема 10. Розвиток творчих здібностей дошкільників у 10
4
6
театрально-ігровій діяльності.
Тема 11. Організація та проведення театральної 10
2
4
4
діяльності в групі раннього та молодшого віку
Тема 12. Ознайомлення дітей із театром як культурною 10
2
8
установою. Естетичне виховання дітей засобами
театрального мистецтва в сучасній педагогічній теорії
та практиці.
2
10
18
Усього годин: 30
Кредит 6. Методика керівництва театралізованою діяльністю
Тема 13. Методика роботи над постановкою вистави.
16
2
2
12
Тема 14. Репетиції на «сцені». Постановка вистави.
14
2
12
2
4
24
Усього годин: 30
Разом: 180
20
40
120
1. Теми лекційних занять
Денна форма навчання
№
Назва теми
Кількість
з/п
годин
Кредит 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності дітей дошкільного віку

2
0

Тема 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності у розвитку дітей
2
дошкільного віку.
2
Тема 2. Методичні засади театралізованої діяльності.
2
3
Тема 3. Види театрів
2
Кредит 2. Театралізація дитячих художніх творів.
4
Тема 4. Класифікація театралізованих ігор за Л. Артемовою.
2
5
Тема 5. Види театрів для дітей дошкільного віку.
2
Кредит 3 Художнє слово на сцені
6
Тема 6. Синкретична природа театрального мистецтва: художнє слово,
2
сценографія, музика, хореографія.
7
Тема 7. Художнє слово на сцені. Алгоритм розробки сценарію п’єси.
2
Кредит 4. Значення театралізованої діяльності для гармонійного розвитку дітей дошкільного
віку
8
Тема 8. Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.
2
9
Тема 9. Методика проведення художньо-естетичних занять в закладах дошкільної
освіти.
Кредит 5 Організація та проведення театральної діяльності
10
Тема 10. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій
діяльності.
11
Тема 11. Організація та проведення театральної діяльності в групі раннього та
2
молодшого віку
12
Тема 12. Ознайомлення дітей із театром як культурною установою. Естетичне
2
виховання дітей засобами театрального мистецтва в сучасній педагогічній теорії та
практиці.
Кредит 6. Методика керівництва театралізованою діяльністю
13
Тема 13. Методика роботи над постановкою вистави.
2
14
Тема 14. Репетиції на «сцені». Постановка вистави.
Разом
20
Теми практичних занять
Денна форма навчання
1.

№
Назва теми
Кількість
з/п
годин
Кредит 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності дітей дошкільного віку
1.
Тема 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності у розвитку дітей
2
дошкільного віку.
2
Тема 2. Методичні засади театралізованої діяльності.
2
3
Тема 3. Види театрів
2
Кредит 2. Театралізація дитячих художніх творів.
4
Тема 4. Класифікація театралізованих ігор за Л. Артемовою.
4
5
Тема 5. Види театрів для дітей дошкільного віку.
4
Кредит 3 Художнє слово на сцені
6
Тема 6. Синкретична природа театрального мистецтва: художнє слово,
4
сценографія, музика, хореографія.
7
Тема 7. Художнє слово на сцені. Алгоритм розробки сценарію п’єси.
4
Кредит 4. Значення театралізованої діяльності для гармонійного розвитку дітей дошкільного
віку
8
Тема 8. Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.
2
9
Тема 9. Методика проведення художньо-естетичних занять в закладах дошкільної
2
освіти.
Кредит 5 Організація та проведення театральної діяльності

2
1

Тема 10. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій
4
діяльності.
11
Тема 11. Організація та проведення театральної діяльності в групі раннього та
4
молодшого віку
12
Тема 12. Ознайомлення дітей із театром як культурною установою. Естетичне
4
виховання дітей засобами театрального мистецтва в сучасній педагогічній теорії та
практиці.
Кредит 6. Методика керівництва театралізованою діяльністю
13
Тема 13. Методика роботи над постановкою вистави.
2
14
Тема 14. Репетиції на «сцені». Постановка вистави.
2
Разом
40
6. Лабораторна робота
Денна форма навчання
7. Самостійна робота
Денна форма навчання
№
Назва теми
Кількість
з/п
годин
Кредит 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності дітей дошкільного віку
1.
Тема 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності у розвитку дітей
4
дошкільного віку.
2
Тема 2. Методичні засади театралізованої діяльності.
8
3
Тема 3. Види театрів
6
Кредит 2. Театралізація дитячих художніх творів.
4
Тема 4. Класифікація театралізованих ігор за Л. Артемовою.
10
5
Тема 5. Види театрів для дітей дошкільного віку.
8
Кредит 3 Художнє слово на сцені
6
Тема 6. Синкретична природа театрального мистецтва: художнє слово,
10
сценографія, музика, хореографія.
7
Тема 7. Художнє слово на сцені. Алгоритм розробки сценарію п’єси.
8
Кредит 4. Значення театралізованої діяльності для гармонійного розвитку дітей дошкільного
віку
8
Тема 8. Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.
12
9
Тема 9. Методика проведення художньо-естетичних занять в закладах дошкільної
12
освіти.
Кредит 5 Організація та проведення театральної діяльності
10
Тема 10. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій
6
діяльності.
11
Тема 11. Організація та проведення театральної діяльності в групі раннього та
4
молодшого віку
12
Тема 12. Ознайомлення дітей із театром як культурною установою. Естетичне
8
виховання дітей засобами театрального мистецтва в сучасній педагогічній теорії та
практиці.
Кредит 6. Методика керівництва театралізованою діяльністю
13
Тема 13. Методика роботи над постановкою вистави.
12
14
Тема 14. Репетиції на «сцені». Постановка вистави.
12
Разом
120
10

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
1.
2

2
2

9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА
СУМА
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
ЄКТС
БАЛІВ
екзамен
залік
A
90-100
5 (відмінно)
5/відм./зараховано
B
80-89
4 (добре)
4/добре/ зараховано
C
65-79
D
55-64
3/задов./ зараховано
3 (задовільно)
E
50-54
FX

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань,
умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення
поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне,
групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного
контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу,
виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти,
складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності
публічно чи письмово представляти певний матеріал.
Завданням підсумкового контролю (КР, екзамен) є перевірка глибини засвоєння
студентом програмового матеріалу кредита.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в
заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною
програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і
творчому використанні набутих знань та умінь.
Студенту виставляється дуже добре ставиться за вияв студентом повних,
систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення
знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
Студенту виставляється достатньо ставиться за вияв знання основного навчального
матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності,
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною
програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент
спроможний усунути їх із допомогою викладача.
Студенту виставляється мінімальний задовільно виставляється студентові, відповідь
якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення...
Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань
самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 кредити),
тобто сума балів за виконання усіх завдань.
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Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд.
Поточне оцінювання та самостійна робота
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6 Т7 Т8 Т9

30

30

40

50

50

50

50

КР Накопичувальні бали/сума
50

600/100*

50 50

Т10 Т11 Т12 Т13 Т14
30

10

10

50

50

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.
10. Засоби діагностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання
до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе,
реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.
11. Методи навчання
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу;
пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність
певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та
додатковими джерелами, спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним
матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання,
який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми,
графіки та ін.).
12. Рекомендована література
Базова
1.
Макаренко Л. В. Театр і театралізована діяльність у сучасному закладі освіти:
монографія. Донецьк : Ландон ХХІ, 2011. 211 с.: іл.
2.
Жиличкина М. Развитие эмоциональной сферы детей средствами театрализованной
деятельности. / М. Жиличкина, Т. Суханова // Дошкольное воспитание. 2014. № 5. С. 96103.
3.
3.Тименко В. Театралізована дизайн-діяльність. / В. Тименко, Л. Єніна // Дошкільне
виховання. 2014. № 1. С.10 -14.
Допоміжна
1.
Акулова О. Театрализованные игры.// Дошкольное воспитание. 2005. № 4. С. 2432.
2.
Аматьєва О. П. З дитячого садка в актори.// Дитячий садок. 2004. № 24. С. 2-6.
3.
Андрианова-Голицына И. А. Я познаю мир : Детская энциклопедия : Театр / И. А.
Андрианова-Голицына. М., 2000. 448 с.
4.
Артемова Л. В. Театр і гра . К. : Томіріс, 2002. 291 с.
5.
Бєлкіна Є. Світ мистецтва і дитина. // Дошкільне виховання. 2000. № 1. С. 4-5.
6.
Борщаговська Т. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей
дошкільнят / Т. Борщаговська // Палітра педагога. 2003. № 1. С. 21.
7.
Бурова А. Гра у театр за педагогікою Монтессорі .// Дошкільне виховання. 1999. №
5. С. 4-5.
8.
Гаврилюк С. Театр і казка.// Дошкільне виховання. 2003. № 5. С. 23-25.
9.
9.Гримова Т. Идем в театр. // Дошкольное воспитание. 2010. № 2. С. 115- 121.
10. Давидова М. Формирование этических представлений у дошкольников и их
родителей в процессе театрализованной деятельности.// Дошкольное воспитание. 2011. №
3. С. 31-36.
11. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер.
проекту О.В. Огневюк, К.І. Волинець. 3-є вид., доопр. та доп. К. : Київ ун-т ім. Б.
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Грінченка, 2012. 492 с.
12. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / автор. Колектив
; наук. керівник К.Л. Крутій. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011. 188 с.
13. Долинна О. Особливості роботи з дітьми, охопленими різними формами здобуття
дошкільної освіти.// Вихователь-методист дошкільного закладу. 2009. № 3. С. 31-38.
14. Долинна О. Гурткова робота.// Дошкільне виховання. 2004. № 8. С. 8-9.
15. Долинна О. Розвивати творчу особистість.// Дошкільне виховання. 2003. № 7. С. 36.
16. Євдокимова Е. Семейный театр в детском саду.// Дошкольное воспитание. 2007.
№ 4. С. 102-108.
17. Макаренко Л. В. Все про театр і дитячу театралізовану діяльність. К. : Шк. світ, 2008.
128 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).
18. Макаренко Л. В. Театр і театралізована діяльність у сучасному дошкільному закладі
освіти : монографія / Л. В. Макаренко. Донецьк : «ЛАНДОН-ХХІ», 2011. 205 с.
19. Макаренко Лілія. Організація театралізованої діяльності в дошкільному
навчальному закладі / Лілія Макаренко. Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. 256 с.
13. Інформаційні ресурси
1. http://newsradio.com.ua/2013_03_27/109097639/
2. https://www.pon.org.ua/novyny/1219-den-smaku-ta-krugozoru-mizhnarodnij-den-teatru.html
3. http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=21652
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%
BD
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0
%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%
B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_
%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%
BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%A3%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0
%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%
B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%
D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1
%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96
_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%
D0%BA%D0%B0
7. http://www.new-incity.com/ua/theatre/zankovecka.php?city=5&category=4
8. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%
8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC
%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1
%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8
F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
9. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0
%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B
5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%
D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0
%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82
%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%
D0%A2._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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1.Грайлик. Програма з організації театралізованої діяльності в
дошкільному навчальному закладі / О. М. Березіна, О. З. Гніровська, Т. А.
Линник.
–
Тернопіль
:
Мандрівець,
2014.
–
56
2.https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku3.ditey/graylikberezina.pdf
4.https://sites.google.com/view/natalkolomicts/
5.https://drive.google.com/drive/folders/1HjYqbY5b4Z2qL7iG9cBKcv23rpZcB
er2
6.https://drive.google.com/open?id=1l2TxyrTKL5fzjX-V5rOywZBjwkhV4s4Q
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Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА
СУМА
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
ЄКТС
БАЛІВ
екзамен
залік
A
90-100
5 (відмінно)
5/відм./зараховано
B
80-89
4 (добре)
4/добре/ зараховано
C
65-79
D
55-64
3/задов./ зараховано
3 (задовільно)
E
50-54
FX

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна
діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на
основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань
(КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування,
самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є
систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу,
виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати
тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист
реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.
Завданням підсумкового контролю (КР, екзамен) є перевірка глибини
засвоєння студентом програмового матеріалу кредита.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно ставиться за повні та міцні знання
матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання,
передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих
знань та умінь.
Студенту виставляється дуже добре ставиться за вияв студентом повних,
систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань,
засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні
помилки.
Студенту виставляється достатньо ставиться за вияв знання основного
навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і
майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і
додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі
суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний
усунути їх із допомогою викладача.
Студенту виставляється мінімальний задовільно виставляється
студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового
матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими
уявленнями про предмет вивчення...
Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання,
завдань самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:
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Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів
(за 4 кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд.
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.
Поточне оцінювання та самостійна робота
Т1
35

Т2
35

Т3
30

Т4
15

Т5
15

КР

Накопичувальні
бали/сума
400/100*

Т6 Т7 Т8 Т9
50
20
20
20 20
10. Засоби діагностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання
є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної
роботи (зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові
завдання, контрольні роботи.
11. Методи навчання
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного
матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого
розкривається сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання,
робота з підручником та додатковими джерелами, спостереження над усним
мовленням, спостереження над мовним матеріалом, порівняльний аналіз,
виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ
предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки
та ін.).
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Кредит 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності дітей дошкільного віку
Лекція 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності у розвитку дітей дошкільного віку.
План
1.Предмет і завдання курсу «Театр для дітей».
2..Поняття «діяльність», «художня діяльність» у навчанні й вихованні дітей.
3. Роль театрального мистецтва і театралізованої діяльності у формуванні особистості
дошкільника
Театралізована діяльність у розвитку мовлення дітей як специфічний вид діяльності
(літературної, театралізованої, музичної) у якій дії збагачені художнім словом сприяють
розвитку дитячого мовлення.
Міжпредметні звʼязки з фаховими методиками та дитячою літературою, теорією і
технологією культури мовлення та виразного читання, дошкільною педагогікою і дитячою
психологією.
Поняття «діяльність», «художня діяльність» у навчанні й вихованні дітей.
Театралізована діяльність, її сутність і характеристика. Художня творчість у дошкільному віці.
Поняття «мовленнєва діяльність».
Поняття «художньо-мовленнєва діяльність» як специфічний вид діяльності, повʼязаний
із сприйманням, розумінням і відтворенням дітьми змісту художніх творів у різних видах ігор і
театралізованих дійствах; це продуктивна естетична діяльність (музична, образотворча,
театралізована), що супроводжується образним, виразним мовленням та у процесі якої
використовуються різні жанри художнього слова.
Створення художньо-естетичного розвивального середовища як умови існування і
становлення художньої діяльності у розвитку мовлення дітей.
Основні змістові лінії художньо-мовленнєвої діяльності: літературно-мовленнєва,
образотворчо-мовленнєва, театрально-мовленнєва, музично-мовленнєва діяльності.
Мистецтво театру здавна супроводжує людство, організовує дозвілля людей різного віку,
виховує всебічно розвинену особистість. Його значення визначають специфічними
особливостями театрального мистецтва. Відомо, що театр – синтетичне мистецтво, яке здійснює
різносторонній вплив на сприйняття глядача за допомогою акторського виконання,
пластичного, кольорового, образотворчого й музичного рішення. Театр – наочна форма
художнього відображення життя, оскільки ідею та образ актор розкриває перед глядачами,
присутність яких вирізняє сценічне мистецтво від решти видів мистецтв. Театр – це мистецтво
дійства, яке притаманне всім видам і жанрам театрального мистецтва, це мистецтво колективної
творчості, бо над виставою працює великий колектив – режисер, художник, композитор, актор,
гример, костюмер тощо.
Театр – найбільш демократичний вид мистецтва для дітей, що дозволяє вирішити безліч
актуальних проблем сучасної педагогіки і психології пов’язані з формуванням естетичного
смаку; моральним вихованням; розвитком комунікативних якостей особистості; вихованням
волі, розвитком пам’яті, уяви, мови; створенням позитивного емоційного настрою, зняттям
напруження, вирішенням конфліктних ситуацій через гру. Театральна вистава розкриває перед
дитиною весь світ засобами мудрої та вічної казки, розкриває творчі здібності особистості, а
найголовніше, виховує справжню людину 10 Значення театралізованих ігор та театралізованої
діяльності полягає в: - усвідомленні власного «Я». Формування особистісних моральних
якостей (віра у власні сили), подолання недоліків (невгамовності, неорганізованості); високому рівні естетичного виховання (синтез музики, танцю, пластики, мовлення,
зображувального мистецтва); - позитивому впливі на емоційну сферу дитини, що акумулює
життєву мудрість, оптимізм і енергію; - розширенні знань дітей про навколишній світ; розвитку психічних процесів: уваги, пам'яті, уяви; - розвитку різноманітних аналізаторів:
зорового, слухового, мовнорухового; - активізації мовного словника, удосконаленні
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звуковимови та зв’язного мовлення; - правильному формуванні емоційно-вольової сфери; розвитку творчої, пошукової активності і самостійності; - закладенні основ почуття
колективізму.
Театралізована діяльність - це художня діяльність, що пов'язана зі сприйманням творів
театрального мистецтва і відтворенням в ігровій формі набутих уявлень, вражень, почуттів, є
одним із найефективніших засобів педагогічного впливу на розвиток особистості дитини.
Водночас, вона виступає як специфічний вид дитячої активності, один із найулюбленіших видів
творчості.
У театралізованій діяльності реалізуються потреби дитини у самовираженні,спілкуванні,
пізнанні себе - через відтворення різних образів. У відвертому, щирому ставленні до
художнього образу, втіленні його у різних формах театралізованої діяльності дитина виявляє
рівень художньо- 11 естетичного сприймання, мовленнєву компетенцію, певнізнання, вміння,
навички, здобуті нею раніше в умовах спеціально організованого навчання.
Лекція 2. Театралізована діяльність як засіб розвитку творчих здібностей дітей
дошкільного віку
План
1.Поняття «творчі здібності»
2.Педагогічне керівництво організацією театральної діяльності. види театральної
діяльності та їх характеристика
Аналіз проблеми розвитку творчих здібностей 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.
Що таке творчі здібності насправді? Очевидно, що 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. Очевидно, що
поняття, яке ми розглядаємо, тісно пов`язане з «творчою діяльністю». Під творчою діяльністю
ми розуміємо таку діяльність людини, в результаті якої створюється щось нове, – предмет
зовнішнього світу або побудова мислення, що приводить до нових знань про світ, або відчуття,
що відображає нове відношення до дійсності. Якщо уважно розглядати поведінку людини, її
діяльність у будьякій області, то можна виділити два основні види вчинків. Одні дії людини
можна назвати відтворюючими або репродуктивними. Такий вид діяльності тісно пов`язаний з
нашою пам`яттю і його суть полягає в тому, що людина відтворює або повторює вже раніше
створені і вироблені прийоми поведінки і дії.
Окрім репродуктивної діяльності в поведінці людини присутня творча діяльність,
результатом якої є не відтворення вражень, що були у його досвіді або 12 діях, а створення
нових образів або дій. Отже, в загальному вигляді визначення творчих здібностей виглядає
таким чином, творчі здібності - це індивідуальні особливості, якості людини, які визначають
успішність виконання творчої діяльності різного роду.
Оскільки елемент творчості може бути присутнім у будь-якому виді людської діяльності,
то справедливо говорити не тільки про художні творчі здібності, але і про технічні творчі
здібності, про математичні творчі здібності тощо.
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
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художньої діяльності, готовності до гри-драматизації здійснюється в сім`ї, за підтримки батьків
і в педагогічному процесі ДНЗ.
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! На нашу думку,
в нагоді педагогам стане модель організації театралізованої діяльності в дошкільному закладі у
форматі забезпечення театрально-ігрового середовища. (Додаток 1) Вчені довели, що для
розвитку творчих здібностей дитини просто необхідна відповідна атмосфера, та
своєріднерозвивальне середовище. 13 Дуже важливо ще в ранньому віці виявити потенційні
можливості і здібності дитини і направити їх у потрібне русло. Багато батьків нехтують
висловлюваннями вчених, здебільшого покладаючись на саморозвиток дитини. Дитячі
психологи розробляють спеціальні серії ігор, що сприяють розвитку творчих здібностей
підростаючого покоління. В їх число входять як традиційні набори для маленьких художників
— книжки-розмальовки, вправи зі змішування і підбору кольорів тощо, так і зовсім недавно
створені ігрові «Навчалочки», підібрані з урахуванням психологічного розвитку дитини
дошкільного віку. Для початку необхідно проаналізувати загальні здібності дитини, та по
можливості, виявити в них творче начало.
Але робити це потрібно в ігровій формі, збуджуючи в самому малюку інтерес до всього
що відбувається. Тільки таким чином ми зможемо домогтися позитивних результатів.
Виявлення творчих здібностей у дитини. Це може прозвучати як якийсь вкрай необхідний
експеримент, що вимагає певного часу і сил. Потрібно постаратися сприйняти сам процес гри
просто як допомогу. Так, ви саме допомагаєте своїй дитині! У чому? Може бути, у вашому
хлопчику росте майбутній Елвіс Преслі або Ілля Рєпін? Можливо, у вашій чарівній дівчинці
закладено все для того, щоб вона стала другою Аллою Пугачовою або Любов’ю Орловою? Ви
всього лише дасте необхідний поштовх, що сприяє прояву і розвитку в дитині зачатків
геніальності.
І повірте, геніями дійсно стають! У старшому дошкільному віці значно зростають
фізичні можливості дітей: рухи стають більш координованими і пластичними, тривалий час
вони можуть переживати певний емоційний стан, готові аналізувати його, виражати. Діти 7-го
року життя відрізняються здатністю встановлювати причинно-наслідкові зв`язки між подіями і
явищами, розумінням причини поведінки і вчинків героїв літературних творів, самостійною
діяльністю дітей по організації театралізованих 14 ігор. У дітей старшого дошкільного віку
спостерігається самостійніший і колективний характер гри, діти самостійно обирають
літературну основу спектаклю, іноді самі складають колективний сценарій, комбінуючи різні
сюжети, розподіляють обов'язки, готують атрибути, декорації. До 5-ти років діти здатні до
повного перевтілення, свідомого пошуку сценічних засобів виразності для передачі настрою,
характеру, стану персонажа, уміють знаходити зв'язки між словом і дією, жестом та інтонацією,
самостійно додумують роль та входять в неї, додають їй індивідуальних рис.
Провідну роль починають грати особисті відчуття, емоції, переживання. У дитини
виникає бажання керувати виставою, бути режисером. Основне завдання педагога активізувати і розвивати індивідуальні особливості і можливості кожної дитини. Театралізовані
ігри приносять величезну користь для естетичного та духовного виховання, становлення
характеру дитини, прищеплення їй найкращих рис, утвердження себе в суспільстві. Окремі
епізоди казок викликають співчуття до героя, скажімо, до зайчика, якого вигнала лисиця.
З’являється бажання допомогти, заступитися.
Радість залучення до духовної культури народу, країни, людства, щастя відчувати себе
причетним до цієї культури, відкриття в собі самому світу прекрасного – виховне значення
всього цього важко переоцінити. А.Сухомлинський любив повторювати «Тримаючи в руках
скрипку, людина не здатна скоїти поганого». Завдання театрального мистецтва вкласти таку
скрипку в душу дитини і допомогти заграти на ній.
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Що ж таке театр у житті дитини?  По-перше, це свято – яскраві вогні рампи, оплески,
вітання, посмішки, побажання, квіти. 15  По-друге, розвиток пізнавальних інтересів,
удосконалення їх психічних процесів, розширення світогляду та мовленнєвого спілкування. 
По-третє, це усвідомлення власного «Я» та можливість самовираження особистості. Тут
формуються особистісні моральні якості, долаються недоліки; сором’язливим, невпевненим у
собі дітям театр допомагає зняти нервове напруження, подолати сумніви щодо себе, повірити у
власні сили, невгамовних та неорганізованих навчає витримки.  По-четверте, це високий рівень
естетичного виховання, адже він поєднує в собі вплив музики, танцю, пластики, мовлення,
зображувального мистецтва. Позитивно впливає на емоційну сферу дитини, він акумулює
життєву мудрість, оптимізм, енергію. З огляду на викладене можна сміливо стверджувати, що
в організованій театрально-ігровій діяльності педагогу необхідно забезпечити дитині активну
позицію, стимулювати її творчі здібності, формувати інтерес до пізнання навколишнього світу
і себе в ньому. Дорослий має стати партнером у грі, взірцем для наслідування, носієм
моральності.
Значне місце у професійній майстерності вихователя дошкільного закладу посідає саме
творча діяльність, імпровізація, уміння зацікавити дитину, активізувати її пізнавальні процеси
та сприяти творчій діяльності малюка.
Безперечно вихователь, відіграє важливу роль у становленні дитячої особистості, творчої
та неповторної. Недарма у практиці роботи, ми часто можемо чути вислів: «у творчого
вихователя – творчі діти». Характерні ознаки такого педагога: яскраво виражений 16 інтерес
дорослих до ігор дітей; здатність до «ігрової позиції» у взаємодії з вихованцями; широка опора
при керівництві театральноігровою діяльністю на мотивацію дітей до гри, надання переваги
опосередкованим методам взаємодії, схильність до жарту, здатність «заразити» своїм
оптимізмом передусім дітей; чуйність до настрою дітей, їх реакцій на ігрові дії; емпатія;
високий рівень соціальнопсихологічної спостережливості; опора при оцінюванні перш за все на
поведінку дитини, успіхи дитини в ігровій діяльності [8, с. 43]. У подальшому імпровізація стає
для дошкільників основою розігрування різних ситуацій, а музика — супроводжує дії героїв.
Після проведеної роботи в дітей може з`явитися бажання збільшити кількість
персонажів, тобто грати не уривки з п`єси, а всю виставу. У зв`язку з цим виникає ряд запитань:
як краще зіграти виставу, як побудувати мізансцени, які використовувати декорації, яку дібрати
музику, костюми тощо. Тому на початку постановки таких вистав дорослий бере на себе роль
режисера, а його помічником може бути один з активних дітей. Завдання ж дорослого полягає
не в тому, щоб просто перенести п`єсу на сцену, а в тому, щоб «вдихнути» в неї життя, тобто
сприяти прояву ставлення кожного учасника до побаченого.
Роботу над виставою вихователь може поділити на три репетиційні періоди, як це
роблять актори в справжньому театрі: «застольний», «у вигородці», «на сцені». Розглянемо
детальніше всі періоди роботи. «Застольний» період або робота «за столом».На початковому
періоді роботи над п'єсою «за столом» дошкільників емоційно ознайомлюються з її змістом.
Одна з головних умов — емоційне ставлення дорослого до того, що читається.
Вихователю не можна нав'язувати власні оцінки, ставлення до прочитаного. Треба надати дітям
нагоду самостійно висловлюватись, проявляти емоційну активність.Розглядаючи з дітьми
ілюстрації, особливу увагу необхідно приділяти аналізу емоційних станів персонажів, які
зображені на 17 картинках («Що з ним?», «Чому він плаче?» та ін.).Разом з вихователем
дошкільники колективно обговорюють образи п'єси, конфлікти, стосунки між персонажами
(Всі діти групи отримують свою роль. Особливо треба вміти заохотити дітей на другорядні
ролі.) У цей час вихованці підшукують потрібні інтонації, жести, манеру поведінки героїв,
починають робити перші проби в пошуках майбутніх сценічних образів, працюють над текстом,
тобто ведеться індивідуальна робота з вивчення слів героїв/ Робота «у вигородках».
На другому етапі роботи вихователь з дітьми розробляє колективно мізансцени, які
допомагають їм зрозуміти сутність стосунків героїв. Дошкільники вчаться розташовуватися на
сцені в той чи інший момент вистави, спільно перевіряють, чи підходить запропонована
мізансцена для них, чи справляє вона очікуваний ефект. Крім того, обговорюються опорні точки
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композиції на сцені: відповідно розставлено меблі, інші виразні деталі декорацій.
Обговорюються також альтернативні пропозиції вихователя-режисера за мізансценами. Така
участь дітей у створенні мізансцен розвиває чуття композиції, кожна дитина вчиться грати в
ансамблі, враховуючи манеру виконання інших учасників вистави.Виділені положення
становлять собою визначений алгоритм у підготовці й організації будь-якої дитячої вистави.
Поряд з головними героями завжди є необхідність виділити дітей, які беруть участь у
масових сценах. Присутність цих дітей важлива на всіх репетиціях, а також засвоєння ними
сюжету вистави, характерів дійових осіб тощо. Це теж є своєрідним набором правил сценічної
діяльності, які засвоюють діти, що дозволяє їм «стати на підміну», переходити на перші
ролі.Педагог має суворо стежити, щоб своєю акторською активністю й розкутістю не
пригнітити несміливу дитину, перевтілюючи її лише в глядача. Як і в справжньому театрі, в
дитячій виставі виділяють групу «художників». До неї можуть увійти діти, які 18 добре
малюють, люблять майструвати.
З ними проводять бесіди про п`єсу, сюжет, характери дійових осіб; обговорюється, які
декорації, костюми будуть потрібні для вистави. А відтак діти роблять ескізи окремих сцен,
костюмів, а після колективного обговорення обирають кращі. Доречно, якщо «диригент» також
присутній на всіх репетиціях, бере сам безпосередню творчу участь у пошуках місця музики в
тексті п`єси, спільно з музичним керівником добирає музику, яка має супроводжувати виставу.
Подальша робота з «оркестром» (гра на сопілках, бубнах та ін.) здійснюється під
безпосереднім керівництвом музичного керівника та «диригента»: звертається увага на
загальний темп виконання, правильну передачу ритмічного малюнка тощо. Репетиції на
«сцені». Завершальний етап роботи над виставою це — репетиції на «сцені» всієї вистави
(«прогони»).
Перед початком кожної репетиції дітям пропонують виконати ряд дій, які пов`язані з
життям дійових осіб, наприклад: «Зайчик стрибає», «Ведмідь їсть мед», «Лисичка
причепурюється» тощо. Бажано, щоб на репетиціях дошкільники були в костюмах. За кілька
репетицій вони «обживають» костюм, тобто вчаться в ньому ходити, сидіти, лежати, бігати.
Дітям пропонують вивчити себе в костюмі перед великим дзеркалом, програти в костюмі роль
перед ним. Отже, костюм є для «актора» ніби своїм, звичайним і зручним. І якщо дотримуватися
цього правила, то в подальшому, коли дитина буде виступати вже перед глядачами, вона не буде
відволікатися на деталі костюма, а буде почувати себе впевнено та комфортно.
Поступово дітей підводять до однієї-двох генеральних репетицій із використанням
музики, декорацій і всієї атрибутики. (Багато репетицій проводити не можна, тому що це гра,і
не слід її ототожнювати з театром у повному сенсі цього слова). І, нарешті, прем`єра.
Напередодні вистави група «художників» малює афішу, а також квитки, які в день вистави
продає «касир».
Можна зробити програми з дружніми шаржами на дітей-акторів. По- 19 справжньому
театрально матимуть вигляд фотографії акторів-дітей на стінах «фойє». Стільці в музичній залі
розставляють як у залі для глядачів. Панує особлива, хвилююча, урочисто-збуджена,
«прем`єрна» атмосфера, бо зараз розпочнеться вистава. Почавши роботу зі створення умов для
самостійної театралізованої діяльності з мінівистав, вистав за сюжетами знайомих казок, у
подальшому можна підійти до постановки музичних казок. Під час репетицій дошкільникам
подобається дивитись гру дорослих. Вони стають більш дисциплінованими, організованими,
підтягнутими, стараються якомога краще виконати свої ролі та водночас можуть критично
оцінити гру дорослих. У роботі з підготовки музичних номерів важлива роль належить
музичному керівнику, який розучує індивідуальні й групові музичні номери як з дітьми, так і з
дорослими.
Перш ніж діти будуть виконувати пісню, з ними уточнюють, що вони хочуть висловити
цією піснею, про що мають розповісти, чим вона їх захоплює, що головне в словах пісні, яку
думку треба передати слухачам. Далі музичний керівник працює з дітьми над зрозумілою,
чіткою вимовою слів під час виконання пісні, вчить їх зосереджуватися при музичному вступі
тощо.
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Така робота свідчить, що зміни в формуванні театралізованої діяльності в дітей у бік її
зростання відбуваються, якщо вихователь здійснює цілеспрямовану та систематичну роботу,
сам проявляє творчість і вчить цього дітей. При цьому він організовує роботу у такий спосіб,
щоб постійно враховувались індивідуальні здібності кожної дитини, її інтерес, сформованість
певних умінь і навичок, які необхідні для прояву творчості. На початковому етапі проведення
цієї роботи вихователю належить провідна роль. У подальшому збільшується частка непрямого
керівництва вихователя в коригуванні, поглибленні та розвитку театрально - ігрової діяльності.
20 Отже, використання цієї методики забезпечує суттєве просування дітей в рівні знань про
театр і розвитку емоційного ставлення до різних видів театрального мистецтва, в рівні
сформованості вмінь організовувати виставу й брати участь в ній.
У результаті цілеспрямованого педагогічного впливу дошкільники підходять до
усвідомлення театру як особливої установи, який виявляє суттєвий вплив на людину. Помітна
загальна зміна емоційного ставлення до мистецтва театру: діти виявлять стійкий інтерес до
театральної діяльності, прагнення до перевтілення, вміння доцільно застосовувати образні та
емоційні засоби виразності тощо. Під час сприймання театрального видовища дитина є
глядачем, у театралізованій грі вона – творець, актор, режисер; при підготовці театральної
вистави – глядач, актор, сценарист, декоратор залежно від прийнятої ролі. Однією з важливих
складових театралізованої діяльності є театралізована гра.
В багатьох дослідженнях театралізовані ігри класифікуються по способу реалізації
сюжету. Непредметні ігри (ігри-драматизації), в яких діти самі знаходяться в образі діючої
особи і виконують взяту на себе роль. Предметні ігри (ігри-інсценізації), в яких діючими
особами є визначені предмети (іграшки, ляльки лялькового театру, настільного, пальчикового
тощо).
Гра-драматизація – це синтетичний вид діяльності дошкільників. Виникнення її можливе
при наявності у дітей міцних знань літературного тексту, навичок виразного читання, вміння
адекватно рухатись, використовувати свою міміку та жести, вміння створювати ігрове
середовище, добираючи необхідні атрибути. Ігри-драматизації – це відтворення сюжету
літературного твору власними діями виконавцями ролей, використання ними засобів 21
виразності – інтонації, міміки, пантоміми.
Драматизація відбувається на основі особистих дій виконавців ролей. Ігри-драматизації
поділяються за способами зображення:  драматизації з пальчиками (з ляльками бі-ба-бо); 
драматизація як гра самої дитини;  імпровізація – за даною чи обраною темою дитина створює
образ за допомогою висловів, міміки, пантоміми;  ігри-інсценізації – це всі види театрів.
Тут дитина не є дійовою особою, вона створює сцени, веде ролі іграшкового персонажу,
діє за нього. Існують такі різновиди театралізованих ігор: 1) Настільні театралізовані ігри. 
Театр іграшок.В цьому театрі використовуються найрізноманітніші іграшки – фабричні і
саморобки, з природного і будь-якого іншого матеріалу. Тут не потрібно обмежувати політ
фантазії, головне, щоб іграшки і поробки стійко стояли на столі і не створювали перешкод при
переміщенні.  Театр картинок. Всі картинки – персонажі і декорації потрібно зробити
двосторонніми, так як необхідні повороти, а щоб фігурки не падали, потрібні опори, які можуть
бути досить різноманітними, але обов`язково достатньо стійкими. Це забезпечується
правильним співвідношенням ваги чи площини опори з висотою картинки. Чим вище картинка,
тим більше чи вагоміше потрібна площина опори. Дії іграшок і картинок в настільному театрі
обмежені. Використовуються і декорації (2-3 дерева – це ліс, зелена тканина – галявина).
2) Стендові театралізовані ігри.  Стенд книжка – використовується для ігор типу
подорожей, щоб відобразити динаміку, послідовність подій за допомогою ілюстрацій, що
змінюють одна одну. Закріплюють на нижній 22 частині дощечки. На верхній розміщується
транспорт, на якому здійснюється подорож. По ходу транспорту ведучий перегортає листки
стенд-книжки, демонструючи різні сюжети, зустрічі, які трапляються на шляху. 
Фланелеграф – картинки показують на екрані. Утримує їх щеплення фланелі, якою
затягнуті екран і зворотня сторона картинки. Замість фланелі на картинки можна наклеювати і
шматочки наждачного паперу. Малюнки необхідно підбирати разом з дітьми, це викликає у них
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величезне задоволення. Можна використовувати і природний матеріал. Різноманітні по формі
екрани дозволяють створювати «живі» картинки, які зручно демонструвати всій групі дітей.
Цей вид ігор дозволяє зобразити масові сцени, наприклад «переліт птахів». 
Тіньовий театр – тут необхідний екран з напівпрозорого паперу, виразно вирізані чорні
плоскі персонажі і яскраве джерело світла за ними, завдяки якому персонажі відтіняються на
екрані. Дуже цікаві зображення отримують за допомогою пальців рук, наприклад, можна
зробити гусака, зайця, сердитого індика. Але дуже важливо супроводжувати показ звучанням.
Щоб показувати сценку з деякими персонажами одночасно, необхідно встановити внизу екрану
планку, на якій можна прикріпити фігуру. Наприклад, спочатку тягне дід ріпку, закріпити
фігуру на планці і виводити бабу і т.д.
Лекція 3. Методичні засади театралізованої діяльності.
План
1.Поняття про методи та прийоми художнього навчання.
2.Характеристика основних різновидів методів та особливості використання методичних
прийомів в процесі художнього навчання дітей дошкільного віку.
3.Правила застосування методичних засобів на різних етапах навчання в процесі художньої
діяльності у розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
4. Ляльковий театр в ЗДО, його значення в естетичному вихованні дітей дошкільного віку.
Кредит 2. Театралізація дитячих художніх творів. Види дитячого театру
Лекція 4. Класифікація театралізованих ігор за Л. Артемовою.
План
1.Театралізовані ігри в дошкільному закладі, їх своєрідність, значення, місце в педагогічному
процесі.
2. Види театралізованих ігор
3. Вимоги до відбору художніх творів для театралізованих ігор
Види театралізованих ігор : непредметні (ігри-драматизації), предметні (ігри-інсценівки:
настільний театр, ляльковий театр, пальчиковий театр та інші).
Вимоги до відбору художніх творів для театралізованих ігор. Л. Артемова про зміст та
методи педагогічного керівництва театралізованими іграми в різних вікових групах. Ляльковий
театр для дітей, який будується на казковому або літературному матеріалі. Види лялькового
театру (настільний, театр картинок, пальчиковий, тіньовий, театр петрушки). Класифікація
театралізованих ігор (за Л. Артемовою).
Виготовлення іграшок для лялькової вистави.
Види ляльок.
Прийоми управління ляльками.
Робота над виставою.
Роль ведучої у виставах для дошкільників.
Оформлення вистави лялькового театру.
Гра драматизація, як засіб розвитку акторських здібностей у дітей
Гра-драматизація це синтетичний вид діяльності дошкільників. Виникнення її можливе
при наявності у дітей міцних знань літературного тексту, навичок виразного читання, вміння
адекватно рухатись, використовувати свою міміку та жести, вміння створювати ігрове
середовище, добираючи необхідні атрибути.
Ігри-драматизації – це відтворення сюжету літературного твору власними діями
виконавців ролей, використання ними засобів виразності – інтонації, міміки, пантоміми.
Драматизація відбувається на основі особистих дій виконавців ролей. У іграх-драматизаціях
дитина-артист, самостійно створює образ за допомогою комплексу засобів виразності
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(інтонація, міміка, пантоміма), проводить власні дії виконання ролі. У грідраматизації дитина
виконує який-небудь сюжет, сценарій якого заздалегідь існує, але не є жорстким каноном, а
служить канвою, в межах якої розвивається імпровізація. Імпровізація може стосуватися не
тільки тексту, але і сценічної дії. Ігри-драматизації можуть виконуватися без глядачів або
носити характер концертного виконання.
Якщо вони розігруються в звичайній театральній формі (сцена, завіса, декорації,
костюми і так далі) або у формі масового сюжетного видовища, їх називають театралізаціями.
Види драматизації: ігри-імітації образів тварин, людей, літературних персонажів; рольові
діалоги на основі тексту; інсценування творів; постановки вистав поодинці або за декількома
творами; ігри-імпровізації з розігруванням сюжету без попередньої підготовки. Драматизації
грунтуються на діях виконавця, який може використовувати ляльки.
Артемова Л. В. виділяє декілька видів ігор-драматизацій дошкільників: 26  градраматизація з пальчиками. Атрибути дитина надягає на пальці. Він «грає» за персонажа,
зображення якого знаходиться на руці. По ходу розгортання сюжету діє одним або декількома
пальцями, промовляючи текст. Можна зображати дії, знаходячись за ширмою або вільно
пересуваючись по кімнаті;  гра-драматизація з ляльками бі-ба-бо. У цих іграх на пальці руки
надягають ляльки бібабо. Вони зазвичай діють на ширмі, за якою стоїть той, що водить. Таких
ляльок можна виготовити самостійно, використовуючи старі іграшки;  імпровізація. Це
розігрування сюжету без попередньої підготовки. У традиційній педагогіці гру-драматизацію
відносять до творчих, таких, що входять в структуру сюжетно-рольової гри.
Гра-драматизація розглядається в рамках театралізованої ігри тому, що входить разом з
режисерською грою в структуру сюжетно-рольової гри. Проте режисерська гра, включаючи такі
складові, як уявна ситуація, розподіл ролей між іграшками, моделювання реальних соціальних
стосунків в ігровій формі, є онтогенетично ранішим видом ігор, чим сюжетно-рольова, оскільки
для її організації не вимагається високого рівня ігрового узагальнення, необхідного для
сюжетнорольової гри (С. А. Козлова, Е. Е. Кравцова).
Заняття з дітьми драматизацією дуже продуктивні. Основною метою є формування
думаючої і такої, що відчуває, люблячої і активної людини, готової до творчої діяльності.
Процес гри-драматизації можливий, якщо дитина:  має досвід сприйняття літературних творів,
їх переживання і осмислення;  має досвід взаємодії з театральним мистецтвом (знає, що таке
театр, що таке спектакль і як він народжується, має досвід сприйняття і переживання дії, що
театралізується, володіє специфічною мовою театрального мистецтва); 27  включається в
ігрову діяльність відповідно своїм здібностям і можливостям (дитина-«режиссер», дитина«актор», дитина- «глядач», дитина-«оформлювач»-«декоратор» вистави. Дитина–«режиссер» має добре розвинену пам`ять і уяву, це дитина-ерудит, що володіє здібностями швидко
сприймати літературний текст, переводити в ігровий постановочний контекст.
Він цілеспрямований, володіє прогностичними, комбінаторними (включення в хід дії
віршів, що театралізується, пісень і танців, імпровізованих мініатюр, комбінування декількох
літературних сюжетів, героїв) і організаторськими здібностями (ініціює грудраматизацію,
розподіляє ролі, визначає «сцену» і сценографію відповідно до літературного сюжету, керує
грою-драматизацією, її розвитком, регламентує діяльність решти учасників спектаклю,
доводить гру до кінця).
Дитина-«актор» - наділений комунікативними здібностями, легко включається в
колективну гру, процеси ігрової взаємодії, вільно володіє вербальними і невербальними
засобами виразності і передачі образу літературного героя, не зазнає труднощів при виконання
ролі, готовий до імпровізації, уміє швидко знайти необхідні ігрові атрибути, що допомагають
точніше передати образ, емоційний, чутливий, має розвинену здатність самоконтролю (слідкує
за сюжетньою лінією, грає свою роль до кінця).
Дитина-«декоратор» наділений здібностями образної інтерпретації літературної основи
гри, які виявляються в прагненні зобразити враження на папері. Він володіє художньообразотворчими уміннями, відчуває колір, форму в передачі образу літературних героїв, задуму
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твору в цілому, готовий до художнього оздоблення спектаклю через створення відповідних
декорацій, костюмів, ігрових атрибутів і реквізиту.
Дитина-«глядач» володіє добре розвиненими здібностями рефлексій, йому легко «брати
участь в грі» з боку. Він наглядовий, володіє стійкою увагою, творчо співпереживає грідраматизації, любить аналізувати спектакль, процес виконання ролей дітьми і розгортання
сюжетної лінії, обговорювати його і свої враження, передає їх через доступні йому засоби
виразності (малюнок, слово, гру).
Театралізовану гру характеризує перенесення акценту з процесу гри на її результат,
цікавий не тільки учасникам, але і глядачам. Її можна розглядати як різновид художньої
діяльності, а значить, розвиток діяльності театралізованої гри доцільно здійснювати в контексті
художньої діяльності. Систему роботи по розвитку творчих здібностей можна розділити на 3
етапи: художнє сприйняття літературних і фольклорних творів; освоєння спеціальних умінь для
становлення основних («актор», «режисер») і додаткових позицій («сценарист», «оформлювач»,
«костюмер»); самостійна творча діяльність.
Театралізовані ігри в дошкільному віці, безпосередньо, засновані на розігруванні казок
як засобу пізнання дитиною світу.
Українська народна казка радує дітей своїм оптимізмом, добротою, любов`ю до всього
живого, мудрістю, співчуттям слабшому, лукавством і гумором, при цьому формується досвід
соціальних навиків поведінки, а улюблені герої стають зразками для наслідування. Приведемо
приклади педагогічних ситуацій, що вирішуються за допомогою театральної діяльності (
Н.В.Мікляєва).
Розвиток театралізованих ігор залежить від змісту і методики художнього виховання
дітей в цілому і від рівня освітньої роботи в групі (Козлова С.А., Куликова Т.А.) [5, с.54]. У
основі керівництва театралізованими іграми, лежить робота над текстом літературного твору.
Р. І. Жуковська радить підносити текст твору виразно, художньо, а при повторному читанні
залучати дітей до нескладного 32 аналізу змісту, підводити до усвідомлення мотивів вчинків
персонажів. Збагаченню дітей художніми засобами передачі образу сприяють етюди з
прочитаного твору або вибір будь-якої події з казки і його розіграш (глядачівгадують). Цікаві
етюди, в яких діти рухаються під фрагменти музичних творів.
Старші діти активно обговорюють, в що краще грати, погоджувати свої задуми і
бажання. Гра повторюється кілька разів і у кожного є можливість спробувати себе у вподобаній
ролі. У старших групах домовляються про два-три склади «артистів».
З метою засвоєння послідовності подій, уточнення образів персонажів організовується
художньо-мистецька діяльність: малювання, аплікація, ліплення за темою твору.
Старші дошкільники можуть працювати підгрупами, отримують завдання, наприклад,
виліпити фігурки персонажів, щоб розіграти казку. При цьому відпадає необхідність в
спеціальному запам`ятовуванні тексту. Основна мета педагогічного керівництва - збуджувати
уяву дитини, створювати умови для винахідливості, творчості дітей (Козлова С.А.,
КуликоваТ.А). Основні напрями розвитку театралізованої гри, полягають в поступовому
переході дитини від гри поодинці до гри-контамінації, що передбачає вільну побудову дитиною
сюжету, в якому літературна основа поєднується з вільною її інтерпретацією дитиною або
з`єднуються декілька творів; від гри, де використовуються засоби виразності для передачі
особливостей персонажа, до гри як засобу самовираження через образ героя; від гри, в якій
центром є «артист», до гри, в якій представлений комплекс позицій «артист», «режисер»,
«сценарист», «оформлювач», «костюмер», але при цьому переваги кожної дитини пов`язані з
певним одним з них, залежно від індивідуальних здібностей та інтересів; від театралізованої
діяльності, до театрально-ігрової діяльності як засобу самовираження особи і самореалізації
здібностей.
Поліфункціональне використання театарлізованої діяльності у режимі дня
Оскільки провідною в дошкільному віці є ігрова діяльність, тому саме гра в різних її формах
має стати для педагогів дієвим засобом формування особистісних якостей та творчих здібностей
дітей дошкільного віку. Відтак різнобічний вплив театралізованих ігор на дитячу особистість
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дає змогу використовувати їх як ненав`язливий педагогічний засіб. Під час театралізованої
діяльності діти в ігровій формі вчаться визначати причини емоцій, відтворювати та проявляти
емоції, регулювати свою поведінку, розуміти себе й інших.
Театрально-ігрові форми роботи в режимі дня Режимні моменти Вид діяльності
Ранковий прийом  Дидактичні ігри: «Оживи картинку», «Казковий персонаж»,
«Перевтілення», «Кубик настрою»;  Ігри в театральному куточку;  Бесіда «Театральні
роздуми»;  Вправа «Диктор» (вправляння у виразному мовленні, заучування скоромовок,
промовляння чистомовок);  Психоетюд: «На лісовій галявині» (вправляння в описуванні
відчуттів);
Виразне читання віршів напам’ять, обговорення емоційних станів персонажів Заняття 
«Театральні підмостки» Програмовий зміст: розвивати творчі, естетичні та емоційні здібності
дітей засобами театрального мистецтва, мовлення. уяву, увагу; виховувати творчу активність,
любов до прекрасного; розширювати уявлення дітей про театр, про людей, які працюють у
театрі, зацікавити дітей професіями костюмер, гример, звукооператор, режисер та актор.  «Що
таке театр» Програмовий зміст:
Розвивати мовлення, мислення, увагу, уяву, творчі здібності, артистизм, виховувати
повагу до праці інших людей, любов до прекрасного; закріпити знання дітей про види театру,
про репертуар, ознайомити з складовими театру, його частинами, збагачувати словник дітей
словами-синонімами та антонімами.
Лекція 5. Види театрів для дітей дошкільного віку.
План
1.Вправляння у методах та прийомах використання різних видів театру: театр ляльок,
пальчиковий театр, театр рукавичок, тіньовий театр, театр наколінників, театр кухликів тощо.
2.Вправляння у вербальних (інтонаційна виразність, емоційна виразність, дикція,
мелодика) та невербальних (міміка, пантоміміка) прийомах транслювання образу. Вправляння
у роботі з зерном образу.
3.Види дитячого театру
Лекція 6. Художнє слово на сцені.
План
1.Алгоритм розробки сценарію п’єси.
2.Поняття сценарію і методика його складання.
3.Роль вихователя на першому етапі підготовки вистави.
4.Структурні компоненти репетиційних періодів підготовчої роботи над виставою.
5.Співпраця вихователя-режисера з учасниками вистави.
6.Емоційний настрій дітей-акторів до виходу на сцену.
Кредит 3. Значення театралізованої діяльності для гармонійного розвитку дітей
дошкільного віку
Лекція 7. Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.
План
1.Актуальні проблеми естетичного виховання дітей засобами театрального мистецтва в
сучасній педагогічній теорії та практиці.
2.Сучасні освітні стандарти щодо естетичного виховання дітей. Зміст освіти «Світ
мистецтва» освітньої лінії «Дитина у світі культури»
3.Базового компонента дошкільної освіти.
4.Чинні Програми навчання і виховання дітей дошкільного віку про організацію
театралізованої діяльності в ЗДО.
5.Психолого- педагогічні основи залучення старших дошкільників до театрального
мистецтва і театралізованої діяльності.
6.Умови успішного сприймання дошкільниками художніх творів.
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7.Розвиток емоційного ставлення до театру в дітей дошкільного віку.
Лекція 8. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій
діяльності.
План
1. Розвиток емоційної сфери дітей засобами театрально-ігрової діяльності
2. Формування емоційної культури дітей старшого дошкільного віку засобами
театралізованих ігор
3. Розвиток емпатії дітей старшого дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності
Навчити дітей умінню «входити в образ» і «утримувати» його впродовж театралізованої
діяльності; розвивати здібності дітей до акторської діяльності, усвідомлення мовленнєвих
виконавчих дій; формувати у дошкільника бажання до самовираження, пізнання себе, як творчу
особистість; виховувати цікавість дітей до театру, бажання до участі в театралізованих дійствах,
пізнавальну активність дітей.
У останні роки в системі дошкільної освіти простежується пріоритетна увага до
інтелектуального розвитку дитини, тим часом як розвитку емоційної сфери часто надається
меншого значення. Проте, як справедливо зазначали Л.С. Виготський і О.В.Запорожець, тільки
узгоджене функціонування цих двох систем - емоційної сфери та інтелекту у тісній єдності
може забезпечити успішність будь-яких форм діяльності. Розумовий розвиток тісно пов'язаний
з емоційною сферою дитини, світом її почуттів та переживань. Щоб відтворити, свої почуття і
зрозуміти почуття інших, необхідно розвивати емоційну сферу особистості починаючи з
дошкільного віку. Вивченням проблеми розвитку емоційної сфери дитини займалися вітчизняні
психологи: A. Запорожець, Л.Стрєлкова, В. Абраменкова, A. Рояк, А. Миколаєва, Т. Гаврилова.
У розмаїтті засобів впливу на розвиток емоційної сфери дитини дошкільного віку важливе місце
посідає театралізована діяльність. Театр поєднує в собі художнє слово, драматичну дію,
поетику, музику, літературу та живопис. Він допомагає дитині глибше пізнати свій внутрішній
світ, спонукає до самовдосконалення, викликаючи естетичні почуття та емоції в ході
театралізованого дійства. Проте педагогами дошкільних навчальних закладів приділяється
недостатня увага питанню театралізованої діяльності як ефективного засобу розвитку емоційної
сфери. Проблема використання театралізованої діяльності як повноцінної та ефективної
складової виховного процесу хвилювала і хвилює 63 педагогів та психологів минулого та
сучасності. Зокрема Л. Артемова, Р. Жуковська, О. Кононко, О. Козлюк, І. Луценко, Л.
Макаренко, Д. Менждерицька, Г. Михайлова, Г. Марчук, Т. Поніманська, С. Русова, М. Шуть
досліджували проблему педагогічної цінності театралізованої діяльності, різні аспекти
значення театру у вихованні дитини. Сучасною педагогічною наукою пропонуються різні
засоби розвитку емоційної сфери: музичні заняття, слухання казок і художніх розповідей,
знайомство з природою, малювання. Проте театралізована діяльність як ефективний засіб
розвитку емоційних почуттів дитини недооцінюється. Необхідно змінити відношення
вихователів дошкільних навчальних закладів до потенціалу театралізованої діяльності, так як
театр є особливим засобом безпосереднього емоційного впливу на особистість дитини. Творчий
розвиток дитини є одним з пріоритетних завдань реформування системи освіти. Творчо
спрямованній особистості притамані активність у мисленні, ініціативність, образна уява,
здатність помічати, переживати, творити нове.
Оскільки провідною діяльністю в дошкільному віці є ігрова діяльність, тому саме гра в
різних її формах має стати для педагогів дієвим засобом формування особистісних якостей та
творчих здібностей дітей дошкільного віку. Відтак різнобічний вплив театралізованих ігор на
дитячу особистість дає змогу використовувати їх як ненав`язливий педагогічний засіб.
Розвивальна можливість таких ігор полягає в формуванні емоційної сфери дошкільників,
дитина немовби переживає внутрішнє оновлення, відчуває сценічну дію як своє власне життя,
має можливість безпосередньо проявляти емоції та задовольняти різнобічні інтереси. Залежно
від провідних засобів емоційної виразності театралізовані ігри, за Л.Артемовою, розподілені на
дві групи: режисерські ігри та ігри-драматизації. 64 Під час театралізованої діяльності діти в
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ігровій формі вчаться визначати причини емоцій, відтворювати та проявляти емоції,
регулювати свою поведінку, розуміти себе й інших. Саме тому, дбаючи про розвиток та
корекцію емоційної сфери дитини, педагогу необхідно спрямувати діяльність на : - Формування
компетентності дитини щодо внутрішнього світу почуттів, збагачення внутрішнього світу
дитини позитивними емоціями, корегувати прояви негативних емоцій; - Орієнтування дитини
у різних емоційних станах, їх назвах та специфіці проявів основних емоцій; - Визначення
дитиною власного емоційного стану, а також стану інших людей за зовнішніми проявами
емоцій (виразом обличчя, мімікою, жестами, позою); - Вміння співвідносити характер емоційної
поведінки з її наслідками; - Створення позитивного психологічного клімату, забезпечення
емоційного благополуччя дошкільника. [2, с. 12].
Безперечно розвиваючи емоційну сферу дитини усвідомлюємо високу ефективність
театралізованої діяльності як засобу невичерпних педагогічних можливостей. Для
удосконалення системи роботи засобами театралізованої діяльності, розробити
інструментальне збагачення емоційної сфери дошкільника. 1. Розвиток «словника емоцій» у
дошкільників шляхом вербального позначення емоцій і почуттів, інтенсивності їх прояву.
Даний напрямок роботи можна реалізовувати шляхом театралізованих вправ складаючи ряди
образних характеристик емоційних станів за схожістю та відмінністю; застосовуючи
схематичні зображення емоцій (піктограми) та ілюстрації персонажів для відтворення та
вербального позначення емоцій.
Розвиток здатності розпізнавати емоції, які переживають дорослі та ровесники, розуміти
емоційні стани за експресивними ознаками (зчитування емоцій з фото еталона та схематичних
піктограм). Окреслене завдання по інструментальному збагаченню емоційної сфери дітей
реалізовується під час розвивальних міні-занять або як частина заняття з мистецького виду
діяльності( музичне, образотворче тощо)..
Розвиток здатності довільно виражати задані емоційні стани, дотримуючись певних
критеріїв (адекватності, експресивності, пластичності відтворення з активізацією мімічних,
пантомімічних та інтонаційних засобів). Дане завдання реалізовується під час організованих
розвивальних занять з елементами театралізованої діяльності, спеціальних заняттях, іграхзаняттях, на яких використовуються імітаційні та рольові ігри, етюди, психогімнастика,
прийоми саморегуляції, метод спрямованої уяви тощо.
Розвиток здатності до регуляції емоцій, що переживаються, зниження інтенсивності
емоційного переживання, стримування та трансформація соціально-регламентованих
емоційних проявів (загальна (всі м’язові групи) і парціальна (окремі м’язові групи) релаксація,
психом’язове розслаблення). Це завдання здійснюється під час розвивальних, інтегрованих
занять, що проводяться і спільно психологом та вихователем, і під час корекційно-розвивальної
роботи (проводить психолог за потребою), і під час різних режимних моментів протягом дня
(вихователь) [3, с. 32].
Отже, театралізована діяльність є невід’ємною складовою творчих проявів та
безпосереднього розвитку емоційної сфери дитини дошкільного віку, а театр може стати
ефективним та потужним емоційно забарвленим засобом виховання і гармонійного розвитку 66
дитини за умови систематичної, творчої та цілеспрямованої роботи театралізованою діяльністю
в комплексі з іншими засобами педагогічного впливу.
Лекція 9. Організація та проведення театральної діяльності в групі раннього та
молодшого віку.
План
1.Навчання дітей ранннього віку розігрувати невеликі сюжети за ролями з
використанням допоміжних засобів: наголівників, костюмів, декорацій.
2.Розвиток мовлення, пам'ять, уваги.
3.Акторське мистецтво
Лекція10. Організація та проведення театральної діяльності в середній і старшій
групі.
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План
1. Театрально освітній простір - необхідна передумова формування творчої дитини
2. Використання медіатехнологій в процесі театрально-ігрової діяльності з дітьми
дошкільного віку
У старшому дошкільному віці діти продовжують удосконалювати свої виконавські
вміння, навчаються самостійно знаходити способи образної виразності, формувати почуття
партнерства.
Доцільним залишається використання мімічних етюдів, етюдів для запам’ятовування
фізичних дій, пантомімічні етюди. Діти підключаються до придумування, оформлення казок,
відображення їх в образотворчій діяльності.
Створюючи ситуації розкутості, необхідно спонукати дітей фаназувати, видозмінювати,
комбінувати, складати, імпровізувати з урахуванням уже наявного досвіду. на конкретних
прикладах треба допомогти дитині зрозуміти, що “краща імпровізація завжди підготована”.
Підготовка досягається наявністю попереднього досвіду, вмінням інтерпретувати зміст
тексту й осмислювати образи героїв.
Враховуючи недостатній рівень сформованості театральних умінь у дошкільнят, варто
використовувати три типи підготовчих вправ, які активізують уяву і творчість дітей, що
формують уміння довільно діяти і грати будь-яку роль:
Розвивальне предметно-ігрове середовище — це система матеріальних об`єктів
діяльності дитини, що функціонально моделює зміст її духовного і фізичного розвитку. Тому,
не випадково грамотне педагогічне керівництво сприяє повноцінному розвитку дошкільника.
Реалізація цієї умови потребує правильної організації предметноігрового середовища, за
допомогою якого педагог створює для дитини зону найближчого психічного розвитку. Усі
компоненти розвивального предметно-ігрового середовища пов`язуються між собою за
змістом, масштабом, художнім вирішенням. Проектування предметно-ігрового середовища
потребує врахування психологами, педагогами та дизайнерами особливостей ігрової діяльності
дитини, оскільки повинно відповідати принципові функціонального комфорту й основним
положенням розвитку дитячої діяльності.
Особливу увагу треба приділити матеріалам, їх міцності й гнучкості, композиції,
естетичним та гігієнічним показникам. Предметно-ігрове середовище в сучасних дошкільних
навчальних закладах має відповідати певним принципам: це, перш за все, свобода досягнення
дитиною свого права на гру, яка реалізується як право вибору дитиною теми, сюжету гри, тих
чи інших іграшок, місця та часу проведення гри.
Створюючи в дошкільному навчальному закладі умови для здійснення дітьми свого
права на гру, потрібно запропонувати їм найзручніший у розкладі дня час для гри, виділити
відповідне місце, обладнати його універсальним предметно-ігровим середовищем, придатним
для реалізації різних видів ігор. 41 Принцип універсальності предметно-ігрового середовища
дозволяє самим дітям і дітям разом з вихователем будувати і змінювати ігрове середовище,
трансформувати його відповідно до виду гри, її змісту та перспектив розвитку. Саме тому
предметно-ігрове середовище повинно бути розвивальним, тобто воно має функціонально
моделювати розвиток гри і розвиток дитини через гру. Усі ігрові та не ігрові предмети повинні
відповідати принципу безпеки. Зазначені принципи побудови розвивально-предметного
середовища дуже важливі на практиці. Практика виховання дітей у грі й засобами гри інколи
заходить у глухий кут в умовах доволі широкого в наші дні вибору іграшок та обладнання і
порівняно малих коштів на їх придбання. Тому дуже важливо продумати педагогічну стратегію
створення в дошкільному навчальному закладі доступного, і при цьому справді розвивального
предметно-ігрового середовища. Вихователі вікових груп навчального закладу самостійно
вибирають кількість осередків та їх наповнення. В групах створені осередки: пізнавального
розвитку, природознавчий, ігрової діяльності, театралізованої діяльності, художньоестетичного розвитку, відпочинку та усамітнення, фізичного розвитку та безпеки
життєдіяльності, соціально-моральний, креативний осередок.
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В осередку ігрової діяльності створені умови для організації з дітьми дидактичних,
сюжетно-рольових, настільно-друкованих, будівельно-конструктивних ігор. Музичні
інструменти, все необхідне для занять з аплікації, малювання, ліплення, розмальовки, книги
різних жанрів знаходяться в осередку художньо-естетичної діяльності. Значна увага
приділяється осередкам театралізованої діяльності, де знаходяться різні види театру
(настільний, картонажний, пальчиковий, театр рукавичок) та все необхідне для ігордраматизацій. 42 Пропонуємо наповнення театрального осередку в групах дитячого закладу.
Перш за все, в групах дошкільного закладу необхідно створити умови для розвитку у
дітей театральних творчих здібностей: обладнати осередок театралізованної діяльності або
куточок казки. В осередку театралізованної діяльності слід розмістити різні види театру: театр
верхових ляльок (ляльки знаходяться вище актора, що працює з ними, над ширмою); театр
рукавичок (пальчиковий, шкарпетки, ложковий); настільний театр (ляльковий, площинний,
картонний, магнітний); театр маріонеток або тростинних ляльок (ляльки знаходяться нижче
актора, що працює з ними, ляльками управляють за допомогою ниток); театр тіньовий (плоске
зображення, яке кидає тінь на екрансцену); театр іграшок або площинний (картинки,
фланелеграф) тощо; тантаморески або «живі» ляльки, у яких тулуб, ноги, руки виготовленні з
матерії, а головами слугують – голови акторів – ляльководів; театр ляльок з речей ужитку тощо.
Даний перелік залишається відкритим, адже завжди є місце для творчості. Чим більше
різноманітних видів театру буде використовувати вихователь у своїй роботі тим глибше,
різноманітніше вони впливатимуть на розум, почуття й емоції вихованців. Іграшки, які
призначені для театралізованих ігор, розрізняються за видами театральних дій, засобами
їхнього використання в грі, матеріалом, розміром. Елементи атрибутики, якими рекомендуємо
поповнити осередки: 43 • костюми, елементи костюмів, атрибути, елементи декорацій,
театральна бутафорія для ігор-драматизацій; • ляльки-іграшки, декорації та бутафорія для ігор
у ляльковий театр; • театральні ляльки, маріонетки, театральні лялькові декорації, костюми та
елементи костюмів, маски, бутафорія, декоративна атрибутика для святкових карнавалів.
До них відносяться костюми, маски, жезли, іграшки-сюрпризи. Ці іграшки є важливим
атрибутом усіх дитячих свят, і не завжди вони невеликі за розміром; святковокарнавальні
іграшки можуть бути занадто великими, декоративними. У міні-осередку театралізованих ігор
доречно мати різні види театрів (настільний, пальчиковий, маріонетковий та інші), елементи
декорацій, ширми, театральну бутафорію, атрибути для ігордраматизацій, костюми та їх
елементи, наголовники, нагрудні знаки, зображення відомих казкових персонажів тощо. Для
молодших дошкільників вихователь повинен мати лялькирукавички (бі-ба-бо), пальчикові
ляльки, виготовлені з легких матеріалів (пап`є-маше, тканина, хутро). Вимоги до образного
вирішення театральних ляльок аналогічні до звичайних ляльок та фігурок. Театральні іграшки
для дитячого садка – це іграшки для близького споглядання.
Образи мають бути приємними, емоційно привабливими, не лякати дітей (навіть якщо
персонаж негативний). Для самостійного використання молодшим дошкільникам пропонують
тільки театр іграшок. До театральних іграшок також відносять елементи костюмів, що зазвичай
знаходяться в куточках ряження і мають велике педагогічне значення для формування рольової
поведінки дітей.
Для дітей старшого дошкільного віку набори або окремі театральні іграшки
відповідають таким же вимогам, що і на попередньому віковому етапі. Старших дошкільників
знайомлять з тіньовим театром, а також навчають керувати нескладними ляльками 44
маріонетками та тростинними ляльками.
Протягом всього дошкільного віку актуальним є використання театру іграшок та
площинного театру відповідно до тематики казок, інших літературних творів. Конструкція
іграшки-рукавички для старшого дошкільника повинна забезпечувати зручність використання,
відповідно до ергономічних особливостей дитячої руки. Слід передбачати та організувати
спеціальні практичні заняття «Оживи ляльку», по навчанню дітей умінням і навикам роботи з
цими видами театру, тобто пряме навчання ляльковедення. Означенні заняття спрямовані на
оволодіння дитиною мистецтвом сценічних рухів ляльки, їх узгодження з мовленням та рухами
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інших персонажів. Осередок театралізованної діяльності також необхідно обладнати ігровим
атрибутами : ширма для показу лялькового театру (легка, зручна, з завісою для зміни декорацій
під час вистави); маски (бажано, щоб були виготовленні дітьми власноруч); музичні
інструменти (необхідно мати фототеку інструментальної музики та запису звуків природи)
Осередок «Маленький актор» можна обладнати світлинами відомих акторів у різних ролях,
фотоальбомом «акторів-дітей», ескізами масок. В осередку варто розмістити «театральну
скриню», в якій знаходяться елементи костюмів, заготовки для них — різні види тканин;
аксесуари: капелюшки, стрічки, гудзики, броші; реквізити. Враховуючи особливості гендерної
соціалізації дошкільників в осередку потрібно розмістити матеріали відповідаючі інтересам
хлопчиків та дівчаток. Педагогу необхідно пердбачити розташування куточка усамітнення, де
дитина зможе побути наодинці, порепетирувати перед дзеркалом, пограти в дидактичну гру,
переглянути фотоальбом з сюжетами вистав тощо
Осередок корекції та розвантаження «Я - особистість» включає в себе збірку відео
сюжетів, мультфільмів, картин, ілюстрацій соціально – морального характеру, набір світлин та
схем різного настрою, піктограми, сімейні міні-фотоальбоми, дидактичні посібники
психологічної спрямованості «Кубик настрою», «Мішок крику», «Абетка настрою», «Скриня
страху», «Емоційний колобок», люстерка, малюнкові тести, дидактичні ігри емоційно –
ціннісного спрямування. Робота в даному осередку допоможе дитині сформувати правило
доцільну поведінку та визначати межі соціально прийнятої схвалювальної та не схвалюваної
поведінки, визначати позитивні та негативні емоційні стани. Кожен з цих куточків повинен бути
широко використаний при організації ігрової діяльності. Діти можуть самостійно вибирати гру,
самостійно переміщуватися з куточка в куточок. Закінчивши одну гру, вони зацікавлюються
іншою. Запропоновані осередки оптимально збалансують спільну та самостійну творчість
дошкільників, допоможуть краще усвідомити емоційні стани, нададуть дітям можливість
експериментувати з своїми емоціями; допоможуть вихователеві, використовуючи розвиваючий
потенціал театралізованої діяльності, педагогічно грамотно сприяти розвитку емоційної
сприйнятливості дітей дошкільного віку. У дошкільному навчальному закладі бажано
обладнати окремі напівфункціональні приміщення: музей казки, театральний музей, гримерну,
театральну вітальню, музичну залу, в яких можна проводити спеціальні театралізовані заняття,
свята та розваги, влаштовувати вистави. Усі приміщення, осередки і куточки мають бути
затишними та легко трансформуватись.
Обстановку і матеріали варто міняти так часто, як того потребує поява нових інтересів.
Бажано, щоб діти брали участь у змінах обстановки у приміщеннях і щоб дорослі враховували
пропозиції малюків.
Зорієнтуватися у різномаїтті театрально-ігрового середовища допоможе модель
організації театралізованої діяльності в дошкільному закладі (Додаток 3) На наш погляд, серед
великої кількості ширм, декорацій, сцен, цікавою та практичною ідеєю видалось виготовлення
3-D сцени «Панорама казок». Конструкція розподілена на три сектори. Сюжети секторів: лісова
галявина, палац, українська хата (зовні та зсередини) дають можливість розігрувати велику
кількість казок використовуючи різноманітні види театрів.
Мета використання сцени: розвивати мовлення та емоційне спілкування дітей з
казковими персонажами, творчі, естетичні та емоційні здібності дитини засобами театрального
мистецтва, розігрувати сюжети казок, виконувати ролі засобами різних видів театру,
використовуючи знання про види театру в самостійній театралізованій діяльності; виховувати
у дітей стійкий інтерес до театралізованої діяльності, емоційно сприймати літературні, художні
твори, творчу активність, використовувати свій досвід в різних видах діяльності, залучати дітей
до використання української фольклорної спадщини; сприяти набуттю дітьми дошкільного віку
уявлень про різні види театру (настільний, театр ляльок, конусний, театр маріонеток),
стимулювати дітей до самостійної організації театралізованої діяльності, творчості,
своєрідності відтворення ігрових образів; формувати емоційно-ціннісне ставлення до процесу
творчої діяльності, уявлення про різні види театру (настільний, театр ляльки, конусний, театр
маріонеток, кухлів, театр на пружинах тощо), вміння вирізняти аналогію між змістом твору і
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життям, жанри літературних творів, стимулювати творчість, своєрідність відтворення ігрових
образів; удосконалювати вміння відтворювати рухи та дії, які притаманні тваринам, птахам з
урахуванням наявних у дошкільників 47 знань, розширювати уявлення дітей про театр як
вираження життєвих ситуацій в акторській грі, вчити проявляти себе естетичним та емоційним
глядачем, співпереживати персонажам, розуміти та розігрувати зміст театрального дійства.
Оригінальним доповненням театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі є
використання ширмитрансформера, яку зручно використовувати для показу різних видів театру
в одному виступі.
Ширма виготовлена у 3-D форматі. Перша частина – лицьова сторона ширми, слугує для
показу лялькових вистав. При трансформації (піднятті відкидної частини), слугує
широкоформатним екраном для показу театру силуетних або «живих» тіней. Бокові частини
лицьової сторони ширми зашиті у темний колір для зручності показу театру «живих» тіней. На
бокових частинах лицьової частини є спеціальні прорізи для показу театру «кольорових
долоньок». Друга частина – місце для розташування елементів декорацій та керування
ляльками-Петрушками. Третя частина ширми зйомно-мобільне полотно-декорація, яке
повністю знімається (щоб не перешкоджати струменю світла) під час показу театру «живих»
тіней. Унікальність ширми-трансформера полягає в тому, що можна швидко змінити декорації
та динамічно перейти з лялькової вистави на тіньовий театр із застосуванням слайд-презентацій.
Отже, розвивальне предметно-ігрове середовище надає дитині нову, невичерпну інформацію,
яка робить її провідником у світ сучасності, є незамінним засобом втілення ігрових задумів,
забезпечує можливості для задоволення у грі соціальних, пізнавальних та естетичних потреб,
сприяє творчому використанню різноманітних уявлень про навколишній світ, реалістичних та
наукових ситуацій для створення нових сюжетних ігор. 48 Контрольні запитання 1. Які
компоненти розвивального театрально-ігрового середовища? 2. Визначте принципи яким має
відповідати предметно-ігрове середовище в сучасних дошкільних навчальних закладах. 3.
Опишіть види театру які слід розмістити в осередку театралізованної діяльності. 4. Яку
атрибутику слід використовувати у театралізованому осередку? 5. Яке має бути оснащення
театрального осередку для молодших дошкільників ? 6. Яке має бути оснащення театрального
осередку для старших дошкільників ? 7. У чому полягає суть осередку корекції та
розвантаження?
Наше сьогодення характеризується стрімким розвитком інформаційних та
комп`ютерних технологій, які складають невід`ємну частину повсякденного життя людини. В
сучасному світі дитину практично з народження оточують різноманітні технічні гаджети, які
приваблюють її. Інформаційні технології, являються важливим фактором збагачення
інтелектуального та емоційного розвитку дитини, каталізатором розвитку її творчих здібностей,
проте в жодному випадку не мають замінювати спілкування дитини з дорослим. Зміст
дошкільної освіти орієнтує педагогів на забезпечення різнобічного розвитку дитячої
особистості відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, можливостей та потреб. Творчий
розвиток дитини є одним з пріоритетних завдань дошкілля. Творчо спрямованій особистості
притаманні активність у мисленні, ініціативність, образна
уява, здатність помічати,
переживати, творити нове, саме тому орієнтація на творчий розвиток особистості є
світоглядною засадою сучасного виховання та освіти.
Провідні педагоги і психологи єдині в думці, що все більшого значення набуває раннє
виявлення і розвиток здібностей дітей дошкільного віку. Чим раніше починається розвиток
дитини, тим органічніше він проходить, тим краще малюки підготовлені до вирішення різних
життєвих завдань. Оскільки гра найбільш органічна діяльність в дошкільному віці, то саме гра
в різних її проявах має стати для педагогів дієвим засобом формування особистісних якостей та
творчих здібностей дітей дошкільного віку. Відтак різнобічний вплив театралізованих ігор на
дитячу особистість дає змогу використовувати їх як ненав’язливий педагогічний засіб.
Різноманітні форми та багатогранність театралізованої діяльності виступають домінантою в
освітньому процесі дошкільного навчального закладу й стимулюють розвиток творчої
особистості. При педагогічно доцільній організації та оптимальному доборі сучасних методів
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виховного впливу театралізована діяльність може стати ефективним, дієвим чинником
формування емоційної культури дитини. Як показує практика, без інформаційних технологій
неможливо уявити сучасний освітній заклад. Наявний досвід свідчить про те, що
інформатизація освітнього простору дає змогу підвищити ефективність педагогічного процесу.
Актуальність використання інформаційних технологій обумовлена соціальною потребою в
підвищенні якості навчання, виховання дітей дошкільного віку, практичною потребою у
використанні в дошкільних освітніх установах сучасних комп’ютерних програм. Вітчизняні та
зарубіжні дослідження використання інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільних
навчальних закладах доводять особливу роль 50 комп’ютера в розвитку інтелекту та загальному
гармонійному розвитку дитячої особистості (дослідження С.Л. Новоселової,Р. Петку, І.
Пашеліте, Р. П. Петку) [1, с. 6]. На сучасному освітньому етапі, з кожним роком зростає
значущість використання інформаційно-комунікаційних технологій у вирішенні освітніх
завдань, вони стають потужним засобом в процесі розвитку психічних та пізнавальних процесів,
у вирішенні виховних завдань. Особливо підкреслюються можливості, які дають нові технології
в розвитку художньо-мистецьких здібностей дітей.
Контрольні запитання
1. У чому полягає інформатизація освітнього простору у роботі з дітьми дошкільного
віку?
2. Проаналізуйте місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому
театрально-ігровому просторі дошкільного закладу. 3. Визначте проблеми та переваги
використання медіатехнологій в процесі театрально-ігрової діяльності з дошкільникиками.
4. Які вимоги до медіатехнологій слід враховувати у роботі з дошкільниками?
5. Наведіть приклади методів і прийомів використання інформаційно-комунікаційних
технологій під час занять з дошкільниками.
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1. Дайте визначення художньо-мовленнєвої діяльності дітей в ЗДО:
а) навчання переказу знайомих творів;
б) формування зв'язного мовлення, навчання дітей діалогічного та
монологічного мовлення;
в) діяльність, пов'язана зі сприйняттям і виконанням літературних творів, з
різноманітними творчими проявами в цьому плані – придумуванням і
розігруванням загадок, римованих рядків, казок, оповідань і т. д.
2. Що означає термін "Інсценування"? З яким значенням він
використовується в педагогіці?
а) пристосування літературного твору для його постановки в Театрі (на
екрані);
б) навчання переказу знайомого твору;
в) це смислове розгорнуте висловлювання, що складається з логічно
поєднуються пропозицій, що забезпечують спілкування і взаєморозуміння.
3. Для обігравання художніх творів використовується кілька термінівІнсценування, театральні вистави, театралізовані ігри (драматизації),
рольові ігри. Яке визначення підходить до терміну театралізована гра?
а) спектакль;
б) гра-Інсценування на теми прослуханих і освоєних творів;
в) обігравання популярного серед дітей сюжету.
4. Дайте визначення терміну " театральна вистава»:
а) обігравання популярного в дитячому середовищі сюжету;
б) пристосування художнього твору для його постановки дітьми;
в) спектакль, що передбачає попереднє заучування ролей, тривалу
репетицію, широке використання костюмів, декорацій, музичний супровід.
5. Як визначається рольова гра дітей?
а) як перевтілення;
б) гра на сюжети сучасних художніх творів, що містить лише елемент твору
(ім'я героя, риси характеру, окремий епізод);
в) осмислене відтворення літературного тексту в усному мовленні.
6. Які ознаки характеризують театралізовані ігри?
а) запозичується лише елемент твору, але в цілому сюжет розвивається
довільно за задумом дітей;
б) попереднє заучування ролей, тривалі репетиції, широке використання
костюмів, декорацій, музичного супроводу;
в) проходять по готовому сюжету, який запозичується з художнього твору;
заздалегідь відомі герої майбутньої гри, хід її дії, зберігається Мова твору; діти
залишаються активними дійовими особами і використовують різні театральні
атрибути; можливість для імпровізації.
7. Яка специфіка театралізованих ігор?
а) відтворюються конкретні художні образи, необхідно перевтілення в будьякого персонажа; використовуються засоби емоційної, інтонаційно-звукової та
мовної виразності; освоюються прийоми водіння ляльок; задоволення для себе, а
не для глядачів;
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б) обігруються Сучасні сюжети, використовується лише ім'я героя і риси
його характеру, сюжет розвивається довільно за задумом дітей;
в) передбачаються попереднє заучування ролей, тривалі репетиції, широке
використання костюмів, декорацій, музичного супроводу; до участі залучається
Музичний керівник.
8. Які творчі прояви дітей реалізуються в театралізованих іграх і
виставах?
а) заучування напам'ять, декламація;
б) виконавське( мовне і рухове), оформлювальне, продуктивне (твір власних
сюжетів або творча інтерпретація відомого сюжету);
в) переказ за ролями або від імені персонажа.
9. Які умови для проведення театралізованих ігор?
а) діяльність методичного кабінету, підбір навчально-методичної
літератури, проведення різних форм методичної роботи з вихователями;
б) проведення діагностичних заходів, виявлення рівня готовності дітей до
театралізації і сформованості необхідних умінь і навичок;
в) освоєння художніх творів дітьми, наявність в них діалогу, організація
предметно-просторового середовища (куточка, студії для ігор), підготовка
необхідної атрибутики, участь педагога в діяльності.
10. Яка роль педагога в організації та проведенні театралізованих ігор?
а) збагачення досвіду дітей новими життєвими враженнями;
б) навчання переказу, багаторазове повторення твору, розвиток у дітей
інтересу до твору і мотивації до театралізації, зв'язок з життям дітей, метод
непрямого пропозиції гри; виконання ролі ведучого педагогом, показ прийомів
виразності мови і водіння ляльок, створення предметного середовища,
регулювання гри;
в) ознайомлення з художньою літературою і робота з книгою.
11. Чи можливо вносити виправлення або робити зауваження в ході
театралізації?
а) так;
б) по ситуації;
в) ні.
12. Як слід використовувати театралізацію протягом дня?
а) дозовано, відповідно до плану;
б) не регулювати взагалі;
в) якомога ширше – як метод навчання на заняттях, як форму спільної з
педагогом або вільної діяльності дітей, об'єднувати дітей для виконання схожих
ролей і масових сцен.
13. Чи слід долучати до театралізації тільки найбільш здібних дітей?
а) ні;
б) так;
в) намагатися залучити до театралізації кожної дитини групи, формуючи
відповідну мотивацію.
14. Від чого залежить успіх театралізації?
а) тільки від дітей;
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б) тільки від педагога;
в) від підготовчої роботи, що передує театралізації, від умов її організації та
проведення.
15. Яка підготовка педагога до театралізації?
а) правильний вибір твору з урахуванням інтересів і мовних можливостей
дітей, володіння прийомами художнього читання і розповідання дітям, аналіз
прочитаного твору, робота над технікою виконання тексту дітьми; словникова
робота, володіння прийомами ляльководіння;
б) постановка голосу і володіння технікою виразного мовлення;
в) володіння технологіями підготовки дітей до навчання грамоті.
16. Що включає підготовка дітей до театралізованих ігор?
а) освоєння всіх завдань мовного розвитку в їх взаємозв'язку і взаємодії;
б) освоєння завдань з ознайомлення з художньою літературою і творами
різних жанрів (казками, розповідями, віршами, загадками і т. д.);
в) збагачення життєвого досвіду дітей, бесіди, пояснення незнайомих слів в
тексті, оволодіння різними видами переказу, технікою мови і прийомами її
виразності, освоєння просодичних компонентів мови, оволодіння прийомами
ляльководіння, повторне переживання твору в продуктивних видах діяльності.
17. Кому з педагогів належить Класифікація театралізованих ігор, в
якій виділяються Предметні і непредметние гри?
а) Е. і. Тихєєвої;
б) Е. А. Флериной;
в) Л. С. Фурминой.
18. Які театралізовані ігри виділені в класифікації Л. В. Артемової?
а) режисерські та ігри-драматизації;
б) настільний театр і театр на ширмі;
в) рухливі ігри та настільно-друковані.
19. З якого театру рекомендується починати навчання дітей прийомам
ляльководіння?
а) ляльки на гапіті;
б) рукавички ляльки;
в) театр ложок.
20. Який вид театру можна віднести до пальчикового театру?
а) тіньовий театр;
б) театр тіней;
в) рукавички ляльки.
21. Який найпростіший вид театру не вимагає атрибутів або
обладнання?
а) «говорящая голова»;
б) обертові кубики;
в) театр на долоні.
22. Який вид театру пов'язаний з рукоділлям?
а) театр іграшок;
б) минифланелеграф;
в) театр картинок.
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23. До якого виду театру можна віднести ляльки-саморобки з шишок,
кіндер-сюрпризів, порожніх пляшок та інших відходів?
а) народний ляльковий театр;
б) штокові ляльки;
в) ляльки з природного і непридатного матеріалу.
24. Який народний персонаж в Росії дав народження цілому театру
народної лялькової комедії?
а) скоморохи;
б) Петрушка;
в) Дід - раєшник.
25. Виділіть етапи театралізованої гри:
а) етап постановки навичок, етап уточнення і закріплення, етап активізації
навичок, етап диференціації змішуються навичок;
б) етап первинного ознайомлення, етап більш глибокого обстеження та
аналізу, етап родовідових узагальнень в предметній діяльності;
в) етап читання і розповідання, етап підготовки сценарного матеріалу, етап
освоєння твору (переказ або заучування напам'ять), підготовка предметно просторового середовища, реалізація гри.
26. Яким етапом відрізняється театралізована вистава від
театралізованої гри?
а) репетиційним;
б) етапом читання і розповідання;
в) етапом підготовки сценарію.
27. Які види театру можуть використовуватися у вільній діяльності
молодших дошкільнят?
а) настільний театр картинок, фланелеграф, гра-драматизація;
б) ТЕАТР стенд-книжка, обертові кубики;
в) настільний театр іграшок і Пальчиковий театр.
28. Які нові види театру демонструються в середній групі?
а) настільний театр картинок і картинок, фланелеграф, Пальчиковий театр;
б) «говорящая голова», театр на гапите, ляльковий театр на ширмі, тіньовий
театр;
в) театр ложок, фланелеграф, драматизація.
29. Який вид театру в старшій групі готує дітей до участі у
фольклорному театрі:
а) гра-імпровізація;
б) ляльковий театр (верхові ляльки);
в) штоковий театр.
30. З якими новими видами театру знайомлять дітей у підготовчій до
школи групі?
а) театр тіней( руки), штоковий театр, тростинні ляльки;
б) театр на долоні, ляльки з природного і непридатного матеріалу, народні
театри;
в) ляльковий театру, тіньовий театр, «голова, що говорить», драматизація.
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31. Які технології в навчанні дітей театралізованої діяльності є
доцільними?
а) ритмопластика, пантоміма, культура і техніка мови, Основи театральної
культури;
б) теорія рішення винахідницьких завдань;
в) теорія розвитку творчої уяви.
32. Які технології розвивають психомоторні і рухові здібності дітей?
а) технології підготовки до навчання в школі;
б) ритмопластика, пантоміма, показ етюдів, пальчикова гімнастика,
технологія " розкажи вірші руками»;
в) ТРИЗ і РТВ.
33. Які технології необхідно використовувати в розвитку культури і
техніки мовлення дітей?
а) технології з образотворчої діяльності;
б) технології підготовки до навчання в школі;
34. Які завдання з розвитку мовлення вирішуються в театралізованій
діяльності?
а) завдання підготовки до навчання грамоті;
б) завдання розвитку образного і виразного словника, граматичного ладу,
зв'язного мовлення, виховання звукової культури мовлення, ознайомлення з
дитячою літературою;
в) завдання навчання колективним формам діяльності.
35. Які види дитячої творчості формуються в процесі театралізації?
а) виконавська творчість( мовне і рухове), оформлювальне, продуктивне;
б) Образотворче творчість;
в) конструктивне.
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Самостійна робота
№
з/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Назва теми
У Інтернетресурсах підібрати щонайменше 5 схем виготовлення
ширм для різних видів лялькових театрів
Виготовити одну авторську театральну ляльку з наступних видів
театралізованих ігор (за вибором студента): театр бі-ба-бо, театр
лег-плеєрс, театр маріонеток, театр смикунчиків, театр тупотушок.
Зробити фото-презентацію з теми «Театралізована діяльність
вДНЗ»
Зробити відеозапис власного публічного виступу з теми «Поради
батькам щодо підбору творів для читання дітям» з метою його
аналізу.
здійснювати театралізовану постановку літературного твору для
дітей чи з дітьми, враховуючи алгоритм розробки сценарію п’єси
на основі художнього тексту.
Принципи підбору аудіосупроводу для читання різножанрових
творів в ДНЗ.
Публічний виступ та його роль у роботі дошкільного педагога.
Принципи та умови успішного академічного та
діалогічного красномовства.
Казки та їх види: казки про тварин, чарівні, соціально-побутові та
побутові. Специфіка казкового зачину
Види лялькового театру та принципи їх використання у
драматизації дитячих літературних творів.
Тест вивчення розвитку творчих, акторських та сценічних
здібностей дітей середнього дошкільного віку
Тест вивчення розвитку творчих, акторських та сценічних
здібностей дітей старшого дошкільного віку.
Вправи на розвиток акторських навичок.
Всього

Кількість
годин
4
2

4
4

4

2
2

2
2
4

30

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття 1
Тема: Теоретичні засади театралізованої діяльності у розвитку дітей дошкільного
віку.
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
1. Зміст і базисні характеристики театралізованої діяльності дітей у Базовому
компоненті дошкільної освіти та програмах.
2. Проблема театралізованої діяльності в дошкільній педагогіці.
3. Характеристика театралізованої діяльності для дітей дошкільного віку.
4. Особливості естетичного сприймання дітей дошкільного віку в різних видах
театралізованої діяльності.
5. Значення театралізованих ігор у всебічному розвитку дошкільників.
6. Педагогічне керівництво театралізованими іграми дітей дошкільного віку
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ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна:[1], [3], [4], [5].
Додаткова: [1], [3], [6].
Семінарське заняття 2
Тема: Методичні засади театралізованої діяльності.
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
1. Різновиди театралізованої діяльності та їх роль у розвитку дітей дошкільного віку.
2. Характеристика рівня сприйняття різних видів художньої діяльності дітьми середнього
та старшого дошкільного віку.
3. Форми й зміст роботи з дітьми дошкільного віку в різних видах театралізованої
діяльності.
4. Характеристика різних видів театралізованої діяльності в середньому та старшому
дошкільному віці.
5. Роль професійного театру у всебічному розвитку дошкільнят.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна: [1], [3], [4], [5].
Додаткова: [1], [4].

Семінарське заняття 3.
Тема: Мета та завдання театралізованої діяльності.
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
1. Мета та завдання організації театралізованої діяльності дошкільників.
2. Створення умов та організація театралізованої діяльності.
3.Підготовка гри-драматизації.
4. Музичний супровід та озвучування вистав.
5. Організація перегляду вистав.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна:[1], [4], [6], [7].
Додаткова: [3], [4], [5].
Семінарське заняття 4.
Тема: Класифікація театралізованих ігор за Л. Артемовою.
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
1. Ігри-драматизації
2. Режисерські ігри в різни вікових групах.
3. Рекомендації щодо проведення і організації театралізованих ігор
у різних вікових групах
ІІ. Практична частина
ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна:[1], [2], [3, [4], [5].
Додаткова:[1], [6], [7].
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Семінарське заняття5.
Тема: Види театрів для дітей дошкільного віку.
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
1. Види лялькового театру та принципи використання театральних ляльок у драматизації
дитячих літературних творів.
1. Дитячий театр: історія та сучасність.
2. Види ляльок,що використовуються у ляльковому театрі, принципи
їх водіння.
3. Різновиди театральної ляльки-рукавички.
ІІ. Практична частина.
1. Вправляння у водінні різних видів театральних ляльок.
ІII. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна:[1], [2], [3].
Додаткова:[1].
Семінарське заняття 6.
Тема: Синкретична природа театрального мистецтва: художнє слово, сценографія,
музика, хореографія.
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
1. Значення та завдання співацьких творів в роботі з дітьми дошкільного віку.
2. Форми роботи зі сценнографії в різних вікових групах.
3. Зміст та прийоми роботи з хореографії з дітьми в різних вікових групах.
4. Вимоги до вибору пісенного матеріалу відповідно до вікових можливостей
дітей дошкільного віку.
5. Особливості використання системи «елементарного музикування» Карла Орфа під час
проведення театралізованої діяльності.
Значення, завдання та роль музично-ритмічної діяльності як різновиду
хореографії у розвитку мовлення з дітьми дошкільного віку.
6. Різновиди музично-ритмічної діяльності та загальні прийоми навчання
музично-ритмічним рухам.
7. Методика навчання дітей музично-ритмічним рухам у різних вікових
групах.
8. Підготовка педагога до навчання дітей в музично-ритмічній діяльності.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна:[1], [2], [3].
Додаткова: [2], [4], [6].
Семінарське заняття 7.
Тема: Художнє слово на сцені. Алгоритм розробки сценарію п’єси.
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
1. Особливості театралізованої діяльності щодо використання художнього слова в
дошкільному віці.
2. Керівництво театралізованою діяльністю дошкільників.
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3. Організація театральних вистав.
4. Драматизація та інсценізування художніх творів.
5. Алгоритм розробки сценарію.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна:[1], [2], [3].
Додаткова: [3], [4].
Семінарське заняття 8.
Тема: Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
1. Форми театралізованої діяльності які застосовуються в дошкільному закладі.
2. Організація предметно-розвиваючого середовища.
3. Принципи організації театралізованої діяльності в дошкільному закладі.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна:[1], [2].
Додаткова:[1].
Семінарське заняття 9.
Тема: Методика проведення художньо-естетичних занять з дітьми різних
вікових груп в дошкільних навчальних закладах
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
I. Естетичний розвиток як одна із сторін різнобічного виховання особистості дитини
дошкільного віку.
2. Значення, завдання художньо-естетичних занять та вимоги до їх
проведення.
3. Різновиди художньо-естетичних занять та їх характеристика.
4. Організація та побудова художньо-естетичних занять в різних вікових
групах.
5. Роль педагога та вихователя в процесі проведення художньо-естетичних
занять.
6. Театралізована діяльність як засіб естетичного виховання.
7. Робота з педагогічним колективом з організації театралізованої діяльності
- Форми методичної роботи
- Вивчення освітнього процесу
- Абетка акторської майстерності
- Тренінг з елементами театралізованих етюдів та ігор.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна: [1], [2].
Додаткова: [1].
Семінарське заняття 10.
Тема: Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності.
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
1. Театралізованої діяльності як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого
дошкільного віку.
2. Творчі ігри як вид театралізованої діяльності
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3. Зміст деяких програм з музично-театрального виховання дошкільнят Автор програми Н.
А. Ветлугіна.
4. Програма з музичного виховання автор О. П. Радинова.
5. Аналіз програми М.А. Васильєвої «Розвиток індивідуально-творчих здібностей
дошкільника засобами театрального мистецтва».
6. Роль вихователя в організації театралізованої діяльності дошкільників.
7. Методика розвиток творчих здібностей дітей засобами театралізованої діяльності.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна: [1], [2].
Додаткова: [1].
Семінарське заняття 11.
Тема: Організація та проведення театральної діяльності в групі раннього та
молодшого віку
План заняття
І. Теоретична частина.
Питання для обговорення.
1. Що таке театралізована гра.
2. Завдання і зміст роботи.
3. Цілі, завдання та зміст роботи з дітьми старшого дошкільного віку.
4. Класифікація театралізованих ігор.
5. Методика керівництва театралізованими іграми.
6. Організація самостійної театралізованої діяльності та розвиток творчої активності
дошкільників.
7.
8. Перспективний план підготовки ігор-драматизацій із дітьми раннього і молодшого
дошкільного віку
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна: [1], [2].
Додаткова: [1].
Семінарське заняття 12.
Тема: Організація та проведення театральної діяльності в середній і старшій групі.
1. Особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку
2.Содержаніе театралізованої діяльності в старшому дошкільному віці
3 Організація театралізованої діяльності в старшій груп.
4.
5. Планування театрально-ігрової діяльності з дітьми середнього та старшого дошкільного
віку.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література
Основна: [1], [2].
Додаткова: [1].
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Питання до заліку з курсу «ТЕАТР ДЛЯ ДІТЕЙ»
Орієнтовна тематика дослідницьких проектів з навчальної
дисципліни
«Театр для дітей»
1. Театралізована діяльність як засіб формування культури мовлення
дітей
дошкільного віку.
2. Роль мови у розвитку різних видів мистецтва (живопису, музики,
театру,
кіно).
3. Вплив мистецтва на формування естетичних почуттів дітей
дошкільного
віку.
4. Інтеграція видів театралізованої діяльності як засіб розвитку мовлення
дітей дошкільного віку.
6. Педагогічний внесок А.М.Богуш, Н.В.Гавриш, Є.О.Фльориної у
розробку
проблеми театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.
7. Художнє слово як засіб стимулювання театралізованої діяльності
дітей
молодшого дошкільного віку.
8. Художньо-естетичне середовище як умова становлення
театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.
9. Проблема розвитку словесної творчості в дослідженнях вітчизняних і
зарубіжних педагогів (О.М.Артемова, А.М.Богуш, Н.В.Гавриш,
Н.О.Орланова, Т.Г. Постоян, В.Г.Захарченко, О. С.Ушакова).
10.Роль мовленнєво-творчої діяльності в об'єднанні різних видів дитячої
театралізовано діяльності.
12.Дослідження
вчених
(О.В.Запорожця,
Н.О.Ветлугіної,
Н.С.Карпинської та
ін.) щодо особливостей сприймання дітьми художніх творів.
13.Розвиток образного мислення, уяви, художньо-естетичних уявлень у
процесі художньо-мовленнєвої діяльності.
14.Розвиток загальних і спеціальних художніх здібностей дітей,
розвиток
креативності у процесі художньо-мовленнєвої діяльності.
15.Художньо-естетичне середовище як умова становлення художньомовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.
16.Організовані та неорганізовані форми театралізованої діяльності
дітей, їх використання в різних вікових групах.
17.Інтегроване художньо-творче заняття як основна організована форма
художньої діяльності у розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
Принципи побудови інтегрованих художньо-творчих занять.
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18. Тетралізовано-музичні свята та розваги, їх значення, тематика, види,
зміст, методика проведення в різних вікових групах.
19.Використання творів художньої літератури й малих фольклорних
жанрів у
повсякденному житті, на заняттях з інших розділів програми.
20.Дитячий театр як особливий вид гри в дошкільному віці. С.Ф.Русова,
Є.І.Тихеєва про значення дитячої театралізованої діяльності в
мовленнєвому розвитку дошкільнят.
21.Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку в
театралізованій
діяльності.
22.Роль гри-драматизації у збагаченні художнього досвіду, розвитку
мовлення.
23.Розвиток словесної творчості дітей у процесі образотворчомовленнєвої
діяльності.
24.Використання літературних творів у процесі художньо-естетичного
сприймання творів образотворчого мистецтва.
25.Педагогічні традиції використання синтезу мистецтв у художньому
вихованні дошкільників.
26.Музичне мистецтво як ефективний засіб ампліфікації художнього
розвитку і мовленнєвої культури дітей дошкільного віку.
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Питання для самопідготовки
1.

Зробіть порівняльну характеристику розвиваючих програм виховання

дітей дошкільного віку “Дитина в дошкільні роки” та “Дитина”.
2.

Виділіть критерії керівництва вихователем дошкільної установи,

керівника гуртка музично-театралізованою діяльністю дошкільника.
3.

Проаналізуйте й зробіть практичну апробацію з дітьми дошкільного віку

методики визначення театральних здібностей Де Хаака та Кафа.
1.

Складіть сценарій предметних ігор-інсценізацій із застосуванням

дитячих іграшок, персонажів лялькового, настільного чи пальчикового театру.
2.

Продумайте імітаційно-ігрові рухи під час виконання.

3.

Визначте мовно-персоніфіковану призначеність елементів сценарного

вирішення.
4

Підготуйте коротке повідомлення про один із видів художньої

діяльності дітей (на вибір).
5

Проаналізуйте метод «творчих завдань» (Н. О. Ветлугіна) і покажіть

можливість його використання в різних видах художньої діяльності дітей.
6

Що ви порадите вихователю щодо підходу до розподілу ролей у

постановці спектаклю за казкою? Як залучити до підготовки спектаклю
якомога більше дітей? Які види творчої діяльності дітей можна використати
при підготовці і проведенні спектаклю?
7.

Знайдіть вирішення такої педагогічної ситуації:

8.

При інсценуванні казки “Івасик-Телесик” ніхто не погоджу¬ється на

роль злої Баби-Яги. Запропонуйте дії вихователя.
9.

Під час навчальної практики вивчіть схильність дітей до того чи іншого

виду художньої діяльності. Зробіть висновок про те, чи спів¬падають задатки
та інтереси дітей. З’ясуйте особливості роботи з малюками, які виявляють
інтерес до того чи іншого виду діяльності, проте не все у них виходить?
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1.

Підготуйте невеличку збірку текстів забавлянок, віршів, пісень,

оповідань, написаних у діалогічно-ігровій формі.
2.

Проаналізуйте особливості рольових виконань у цих забавлянках,

віршах, піснях та оповіданнях.
3.

Опрацюйте мовне вирішення у цих текстах.
Завдання для самостійної роботи

Завдання 1.
1.

Огляньте і опишіть ігровий матеріал для сюжетно-рольових ігор в

різних вікових групах дошкільного закладу. Зазначте особливості його
розташування та відповідність віку дітей.
2.

Визначте вплив середовища на:

 збагачення змісту гри;
 розвиток способів відображення дійсності;
 формування ігрових взаємин;
 прояви самостійності та ігрової творчості у дітей.
Завдання 2.
За поданою схемою проаналізуйте сюжетно-рольову гру дітей молодшого,
середнього або старшого дошкільного віку.
Схема аналізу сюжетно-рольової гри
1.

Аналіз відповідності програмі та індивідуальним особливостям

дітей, оцінка виховних завдань даної гри.
2.

Попередня організація необхідних умов для сюжетно-рольової гри

(підготовка необхідних атрибутів і обладнання; доцільність їх підбору та
розташування; відповідність створених ігрових умов санітарно-гігієнічним,
психолого-педагогічним вимогам).
3.

Оцінка попередньо проведеної роботи з дітьми.

4.

Методи і прийоми, використані вихователем при переході від

одного виду діяльності до гри:
 за чиєю ініціативою - дитини чи вихователя - виникла гра;
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 яка емоційна атмосфера початку гри;
 як виник момент домовленості в грі і розподілу ролей, чи були суперечки
і як вони вирішувалися;
 як виникають ігрові підгрупи на початку гри (особливості симпатії дітей,
вказівки вихователя, інтерес до ігрових атрибутів тощо).
5.

Методика організації процесу ігрової діяльності:

 методи і прийоми, спрямовані на підтримку і покращення емоційнопозитивного стану дітей;
 рівень дитячих ігрових умінь, прийоми їх розвитку;
 забезпечення активності кожного гравця, врахування індивідуальних
особливостей кожного;
 робота з новими підгрупами, їх кількість, взаємодія членів підгруп,
лідерство в підгрупах, стійкість ігрових угрупувань, взаємодія різних підгруп;
 наявність відокремлених підгруп, індивідуальна допомога нерішучим
дітям;
 методи та прийоми, спрямовані на виховання позитивних взаємин дітей з
вихователем і один з одним, розвиток потреби у доброзичливому ставленні;
 продовження та ускладнення ігрової діяльності;
 методи і прийоми, спрямовані на формування в грі чуттєво-наочних
уявлень та навичок і звичок культурної поведінки;
 схвалення й активізація самостійної творчої думки дітей, виявлення
розумової активності дітей (запитання дітей дорослому чи один одному,
придумування різних способів

виконання роботи, уміння застосовувати

отримані раніше знання);
 тривалість виконання ролі кожною дитиною, наявність обміну ролей;
 виникнення конфліктів при виконанні ролей та їх причини;
 узгодження дітьми своїх дій і підкорення правилам гри;
 вміння дітей розв'язувати конфлікти;
 перехід дітей до іншої гри чи іншої ігрової підгрупи;
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 введення додаткових правил дітьми або вихователем (черговість,
жеребкування, підкорення меншості більшості тощо);
 наявність стану психологічного і фізичного комфорту кожної дитини в
грі;
 творче використання дітьми ігрового обладнання у грі;
 організація системи безпеки дітей у грі.
6.

Безпосередня участь вихователя у грі:

 доцільність цієї участі;
 роль співпраці вихователя з дітьми для активного спрямування дитячої
гри.


використання вихователем попередньо набутого морального досвіду

дітей.


культура мовлення вихователя як дійовий засіб морально-етичного

виховання дітей у грі.


Рівень мовленнєвої активності дітей у грі.

1.

Тривалість гри. Засоби подолання втомлюваності дітей.

2.

Оцінювання вихователем діяльності дітей та їх поведінки у грі,

прийоми заохочення дітей до самооцінки та самоконтролю.
3.

Організація вихователем переходу від сюжетно-рольової гри до

іншого виду діяльності дітей.
Питання для самопідготовки
Проаналізуйте різні життєві ситуації і спробуйте виразити за допомогою

1.

жестів та міміки, не використовуючи мовні засоби, гнів, сором, радість, сум,
страждання, успіх, переконання, невпевненість тощо.
Запишіть особливості поєднання жестів та міміки при певному

2.

вираженні.
Підготуйте демонстрацію власної майстерності.

3.

Питання для самопідготовки
1.

Проаналізуйте особливості сприймання театральної вистави.
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З’ясуйте способи застосування елементів образної мови театру

2.

(жестів, міміки, рухів, мовлення)
3.

Дослідіть різновиди театралізованих ігор.

4.

Дослідіть різновиди лялькових театрів ви знаєте?

5.

Проаналізуйте один із варіантів виконання вертепу.

6.

З’ясуйте роль театру казок у розвитку дошкільника?

Питання для самопідготовки
1.

Підготуйте невеличкий фрагмент пантоміми.

2.

Продумайте особливості внутрішнього вираження на сцені пантоміми.

3.

Продумайте можливість мовного вирішення вибраної пантоміми.

4.

Порівняйте сприйняття оточуючими (групою, членами сім’ї, друзями)

пантоміми та мовного варіанту відображення пантоміми у власному
виконанні.
Питання для самопідготовки
Виберіть невеликий театралізований твір, де присутні декілька персонажів.
Відтворіть образи кожного театрального персонажу елементами пантоміми та
міміки, жестами, перевтілюючись та змінюючи образи відповідно до зміни
ролей цих персонажів.
Продумайте і здійсніть художнє оформлення міні-спектаклю (добір костюмів,
декорацій, музичний супровід тощо).
Дайте власні пропозиції щодо складення, організації та проведення
колективного спектаклю або вистави.
Продумайте можливості участі та розподілу ролей у колективній творчій
діяльності.
Питання для самопідготовки
1.

Візьміть участь у складення, організації та проведення колективного

спектаклю або вистави.
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2.

Проведіть спільні репетиції тексту, рухів, жестів, мовних, пісенних та

хореографічних елементів вистави.
3.

Здійсніть спільне художньо-музичне оформлення вистави.

4.

Підготуйтеся до демонстрації спільної творчої колективної вистави.

Тіньовий театр, методика проведення.
Значення театру тіней у розвитку дітей дошкільного віку. Різновиди тіньового
театру: тіньовий театр картинок, тіньовий театр рук на стіні, «живий» тіньовий
театр. Методика проведення тіньового театру у закладі дошкільної освіти.
Методика показу різних видів лялькового театру для дітей.
Види лялькового театру (настільний, театр картинок, пальчиковий, тіньовий,
театр петрушки). Класифікація театралізованих ігор (за Л. Артемовою).
Творча майстерня із виготовлення різних видів театру для дітей дошкільного
віку.
Виготовлення іграшок для лялькової вистави.
Ляльковий театр бібабо для дітей.
Ляльковий театр в ЗДО, його значення в естетичному вихованні дітей
дошкільного віку. Види ляльок. Прийоми управління ляльками. Робота над
виставою. Роль ведучої у виставах для дошкільників. Оформлення вистави
лялькового театру.
Створення розвивально-креативного середовища в сучасному ЗДО.
Практичний досвід вихователів з організації театралізованої діяльності.
Оформлення театрального куточка та використання його атрибутів у
естетичному вихованні дітей. Педагогічна допомога батькам в організації
театралізованої діяльності.
Підготовча робота до постановки вистави.
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Вправи на розвиток уваги та уяви. Вправляння у використанні засобів образної
та емоційної виразності. Тренування різноманітних емоційних реакцій,
специфічних для театралізованої діяльності.

6

Розробка сценаріїв і постановка театралізованих вистав.
Поняття сценарію і методика його складання. Роль вихователя на першому
етапі підготовки вистави.
Методика роботи над постановкою вистави.
Структурні компоненти репетиційних періодів підготовчої роботи над
виставою. Співпраця вихователя-режисера з учасниками вистави.
Робота «у вигородках»
Розробка мізансцен. Робота з «художником», «диригентом».
Репетиції на сцені. Постановка вистави.
Виконання ряду дій, які пов'язані з життям дійових осіб. Репетиції в костюмах.
Генеральна репетиція. Підготовка до вистави. Зведення воєдино гру акторів,
художнє рішення декораторів, костюмерів, музику. Підготовка до вистави
безпосередніх і опосередкованих учасників вистави.
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ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників
співпадають з вимогами до обсягу знань для студентів денної форми навчання.
Специфіка викладання дисципліни для студентів-заочників полягає в більш
методичній спрямованості аудиторних занять.
Викладач знайомить студентів з вимогами по вивченню дисципліни,
написанню контрольних робіт та підготовці до складання іспиту.
Викладач пояснює студентам-заочникам, як користуватися методичними
вказівками по написанню контрольних робіт, робочою програмою курсу та
рекомендованою літературою.
На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і визначає
термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем дисципліни.
Практичні заняття використовуються для визначення конкретних напрямків,
їх поглиблення з наданням відповідних методичних рекомендацій.
Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання має
велике значення:
 по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з
методичною літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що
відносяться до обраної проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати
та узагальнювати конкретний матеріал та робити правильні висновки;
 по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно
викладати свої думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо
застосовувати надбанні знання та пов’язувати їх з практикою;
 по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики
викладання гри на народних інструментах.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення
пред'являються наступні вимоги:

1.
2.
3.
4.

Наявність титульного листа
На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок.
Список літератури, складений за алфавітом.
Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до
обсягу контрольної роботи.

Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів
формату А-4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10
мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті,
нумерація починається з другого листа, на якому знаходиться зміст роботи.
Приблизний обсяг контрольної роботи – 8-10 стандартних сторінок.
Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на
комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5)

7
5

без перекреслень, уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і
стилістичні помилки виключаються.
Контрольна робота може бути виконана й у зошиті об’ємом 18 сторінок.
Зразок титульного листа контрольної роботи
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Театралізована діяльність як засіб формування культури мовлення
дітей
дошкільного віку.
2. Роль мови у розвитку різних видів мистецтва (живопису, музики,
театру,
кіно).
3. Вплив мистецтва на формування естетичних почуттів дітей
дошкільного
віку.
4. Інтеграція видів театралізованої діяльності як засіб розвитку мовлення
дітей дошкільного віку.
6. Педагогічний внесок А.М.Богуш, Н.В.Гавриш, Є.О.Фльориної у
розробку
проблеми театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.
7. Художнє слово як засіб стимулювання театралізованої діяльності
дітей
молодшого дошкільного віку.
8. Художньо-естетичне середовище як умова становлення
театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.
9. Проблема розвитку словесної творчості в дослідженнях вітчизняних і
зарубіжних педагогів (О.М.Артемова, А.М.Богуш, Н.В.Гавриш,
Н.О.Орланова, Т.Г. Постоян, В.Г.Захарченко, О. С.Ушакова).
10.Роль мовленнєво-творчої діяльності в об'єднанні різних видів дитячої
театралізовано діяльності.
12.Дослідження
вчених
(О.В.Запорожця,
Н.О.Ветлугіної,
Н.С.Карпинської та
ін.) щодо особливостей сприймання дітьми художніх творів.
13.Розвиток образного мислення, уяви, художньо-естетичних уявлень у
процесі художньо-мовленнєвої діяльності.
14.Розвиток загальних і спеціальних художніх здібностей дітей,
розвиток
креативності у процесі художньо-мовленнєвої діяльності.
15.Художньо-естетичне середовище як умова становлення художньомовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.
16.Організовані та неорганізовані форми театралізованої діяльності
дітей, їх використання в різних вікових групах.
17.Інтегроване художньо-творче заняття як основна організована форма
художньої діяльності у розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
Принципи побудови інтегрованих художньо-творчих занять.
18. Тетралізовано-музичні свята та розваги, їх значення, тематика, види,
зміст, методика проведення в різних вікових групах.
19.Використання творів художньої літератури й малих фольклорних
жанрів у
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повсякденному житті, на заняттях з інших розділів програми.
20.Дитячий театр як особливий вид гри в дошкільному віці. С.Ф.Русова,
Є.І.Тихеєва про значення дитячої театралізованої діяльності в
мовленнєвому розвитку дошкільнят.
21.Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку в
театралізованій
діяльності.
22.Роль гри-драматизації у збагаченні художнього досвіду, розвитку
мовлення.
23.Розвиток словесної творчості дітей у процесі образотворчомовленнєвої
діяльності.
24.Використання літературних творів у процесі художньо-естетичного
сприймання творів образотворчого мистецтва.
25.Педагогічні традиції використання синтезу мистецтв у художньому
вихованні дошкільників.
26.Музичне мистецтво як ефективний засіб ампліфікації художнього
розвитку і мовленнєвої культури дітей дошкільного віку.
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Підготуйте інформацію щодо проведення урочистих заходів,
присвячених Міжнародному дню театру.
Уявіть себе студентами навчального закладу XVII століття й намалюйте
афішу, в якій ви запрошуєте своїх викладачів, друзів на театральну виставу.
Знайдіть приклади:
-

у художній літературі про відображення безправ'я кріпацьких акторів;

-

про гру українських акторів минулого.

Подивіться документальні фільми: «Гра долі. Обожнювана», «Моя адреса:
Соловки» (1991), «А. Бучма», «Наталія Ужвій» (1959) та організуйте дискусію.
Наведіть приклади:
-

фрагментів постановок, в яких є описи ігор та обрядів («Наталка

Полтавка» І. Котляревського, «Сватання на Гончарівці» Г. КвіткиОснов'яненка, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Майська ніч» та «Ніч перед
Різдвом» М. Гоголя, «Ой, не ходи Грицю...» М. Старицького та інші);
-

різних жанрів малих фольклорних форм.

Розробіть сценарій свята «Українське козацтво» для дошкільників.
Розробіть конспект заняття для дошкільників «Так з'явився театр».
Зробіть:
-

фотоальбом різних будівель театрів;

-

презентацію відеофрагментів із популярних дитячих українських теа-

тральних вистав.
Наведіть приклади спогадів видатних акторів, режисерів про враження від
театральних вистав у дитинстві.
Придумайте та намалюйте ескіз театральної афіші.
Намалюйте або зробіть із пап'є-маше свої театральні символи.
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Пограйте у театр. Уявіть, що ви - актори, і розіграйте сценки-діалоги, епізоди

знайомих казок
Фонопедична вправа «У кого що всередині»
(інтерпретація вірша О. Вацієтіса).
Поцікавтеся, чи хотіли б діти стати акторами? Якщо так, то поясніть, що для
того, щоб стати акторами, треба тренуватися.
Розкажіть, що вправа, яку зараз виконаємо, тренує ротики. Адже мовлення
акторів має бути чітким, виразним та зрозумілим глядачам.
У коника — іржалка (діти голосом на фонемі „і" зображують іржання коника).
У дівчат — смішинка (сміються).
У носа — сопілка (імітують звуки сопілки).
У телефона— дзвонилка (імітують дзвінок телефона).
А в сонця — світлинка (діти самостійно з уяви звуками «передають» світло).
ІІ. Руханка «Ми - актори»
€

Запропонуйте учням потренувати їхні фізичні вміння, адже актори, а особливо
артисти цирку — вправні, спритні гімнасти.
Тому імітаційні вправи на розвиток сили, спритності, гнучкості (із «цирковим»
музичним супроводом) будуть дуже доречними..
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Робота в парах. Гімнастика для пальчиків. Створення персонажа/
реквізиту - «живої» руки та рукавички
Запросіть дітей зайняти свої місця за партами, на яких попередньо кожному
підготуйте фломастери. Щоб угамувати дітей після руханки та зосередити
увагу на наступному завданні, запропонуйте виконати гімнастику для
пальчиків, щоб розім'яти їх перед виготовленням ляльки для вистави.
СПРИТНІ ПАЛЬ ЧИКИ
Дуже спритні пальці ми,
Не лякаємось зими. Як засипле сніг доріжки, Спішимо пограти в сніжки, Чи
збираємось до річки - Одягаєм рукавички. Ігор Січовик
Попросіть дітей, працюючи в парі, намалювати один одному цікаву тваринку
на руці/ долоньці так, наприклад, щоб великий палець був носиком/
дзьобиком, а всі решта пальців — зубцями корони принца чи принцеси або
зубцями гребеня півника. Попросіть намалювати очі та усміхнений ротик
кожній

руці.

Можна

зобразити

тваринку

й

так:

Запропонуйте учням побавитися в
парах у виставу, наприклад, щоби невідомі істоти, створені з рук,
познайомилися й розповіли про себе (напр., я Півник-братик, шукаю собі
друга-Котика, який мене врятує від хитрої Лисички).
Принагідно можна запропонувати дітям пригадати казочку «Котик та Півник»,
порозмовляти про дружбу й нагадати, що цього тижня ми навчилися писати
букву «П».
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Запропонуйте дітям помити руки з милом і заспокойте, що не страшно, якщо
сліди тваринки залишаться на тілі, бо можна цю гру буде показати батькам чи
сестрі/ братикові.
Попросіть дітей обвести свою руку фломастером на папері, намалювати
рукавичку та прикрасити 'її візерунками. Зауважте, що це робота на
кмітливість. Адже із сусідом потрібно домовитись, яку руку обвести, щоб із
рукавичок вийшла пара.
IV. Презентація виробів. Проблемне запитання (тварини - звірі). Вправи на
друкування, читання та лічбу
Запропонуйте дітям презентувати свої вироби. Відзначте роботу тих пар, які
домовилися

найкраще

(рукавички

спаровані,

подібні

за

кольором,

оздобленням)
Запитайте у дітей, з чим можна порівняти рукавичку, в якій так тепло і затишно
нашій ручці (підведіть до відповіді «рукавичка як домівка»). Попросіть дітей
пригадати, у якій казці рукавичка стала домівкою для тварин («Рукавичка»).
Запропонуйте всім разом створити виставу «Рукавичка» та поставити її для
батьків.
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Перегляд

мультфільму

«Рукавичка»

Запропонуйте дітям пригадати та надрукувати героїв казки по одному на
пальчиках їхньої пари рукавичок. Попросіть зачитати уголос. Приготуйте та
розмістіть на видному місці зображення персонажів-тварин. Надрукуйте
(запропонуйте за бажанням комусь із дітей) під зображенням «казкові» імена
персонажів: мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик,
лисичка- сестричка, вовчик-братик, кабан-іклан, ведмідь-набрідь).
Поставте проблемне запитання: - А чи
всі з цих тварин є звірами?(Усі, крім жабки).
Якщо дітям важко відразу дати правильну відповідь, попросіть сказати,
що спільне об'єднує усіх тварин, крім однієї (покриття тіла шерстю). Запитайте
у дітей, чи знають вони, що ще відрізняє звірів від інших тварин (потомство
народжується живими малятами, яких мама вигодовує молоком; розумніші від
інших представників тваринного світу).
Порахуйте, скільки їх. Зверніться до кожної пари із запитанням на кшталт: «Який герой у
вас записаний на третьому пальчикові лівої рукавички».

https://www.youtube.com/watch?v=QRaKaEcGDbw
https://www.youtube.com/watch?v=GaXzVCV1nGQ
Складання сценарію за серією малюнків та текстом казки «Рукавичка».
Зміна кінцівки на власну
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Запросіть учнів до роботи над сценарієм. Для цього запропонуйте відновити
деформований зміст казки за сюжетними малюнками

Розподіл ролей, інших обов'язків.
Готуємося стати акторами
Домовтеся з дітьми щодо розподілу ролей, інших обов'язків.
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Запитайте, скільки персонажів у казці?
Скільки нових додалося? Які ще ролі потрібні? Скільки їх?
Підсумуйте, що нам потрібен
Міні-проект «Створюємо реквізити ». Робота в групах
Об'єднайте дітей у чотири групи, запропонуйте зайняти свої місця за партами,
на яких підготовлені необхідні матеріали та інструменти.
Пригадайте з дітьми правила безпечного користування інструментами.
Завдання для груп:
а Створення афіші.
а Виготовлення масок (оздоблення готових масок або виготовлення
вушок-обручів). а Виготовлення квитків.
а Створення декорацій з підручного матеріалу (столи, стільці тощо).
«Крісло автора». Презентація виробів. Колективне обговорення
Виготовлення запрошень батькам (оздоблення запрошень)
Колективно з дітьми створіть текст запрошення, друкованими літерами
запишіть на дошці (окремі слова можна замінити піктограмами).
Підсумок «Знайомтеся - ми актори!» (спільне фото).
Створення лепбука
Попросіть батьків висловитися щодо перегляду вистави. Запропонуйте
поставити запитання дітям. Згадайте разом, із чого все починалося. Прикріпіть
усі виготовлені дітьми атрибути — афішу, квитки, запрошення тощо) на
«стіну» «Театр», створюючи лепбук.
Створіть спільне фото всіх присутніх (надруковане фото згодом розмістіть на
лепбуці).
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Дитяча театралізована діяльність

розвиває як психічні процеси особистості, так і художні здібності, творчий
потенціал,

загальнолюдську

допомагає

адаптуватися

спроможність
у

до

суспільстві,

міжособистісної
відчути

себе

Педагогічне керівництво ігровою
діяльністю
дошкільного навчального закладу включає:

•

виховання в дитини основ загальної культури;

•

долучення дітей до мистецтва театру;

розвиток творчої активності, ігрових умінь дітей дошкільного віку.
В процесі театралізованої діяльності у дошкільнят активно
розвиваються:
•

творчі здібності, світогляд;
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взаємодії,
успішним.

•

свобода дій, пізнавальна культура;

•

уявлення про особливості образотворчого і музичного та театрального

мистецтва;
•

психічні процеси (воля, пам'ять, уява, мислення, мовлення, ініціативність,

фантазія, мова);
•

естетичний смак, моральні та комунікативні якості;

Різновиди театралізованих ігор:
•

режисерські;

•

ігри-драматизації;

•

імпровізації;

•

інсценізації літературних творів у процесі літературних свят, концертів, —'

вистав тощо

Форми організації театралізованої
діяльності
Організовані дорослими (заняття):
•

ігри - імпровізації;

•

імпровізації - забави;

•

імпровізації - жарти;

•

покази - драматизації;
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•

покази настільного театру;

•

покази театру іграшок.

Ініціативні: рядження; інсценування віршиків, казок, промовляння текстів
віршиків, потішок, пестушок, проспівування пісеньок, колискових під час ігорманіпуляцій з іграшками.
Види театрів
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Аванложа - невелике приміщення при вході у театральну ложу;
внутрішня закрита частина театральної ложі.
Авансцена - простір сцени між завісою і оркестром або залом для
глядачів.
Актор – виконавець ролей.
Амплуа - від фр. Emploi - характер ролей, виконання з характером.
Амфітеатр - місця, розташовані за партером.
Ампліфікація - максимальне використання можливостей кожного віку
для повноцінного психічного розвитку дитини.
Активність – прагнення дитини підтримувати життєво важливі зв'язки
з навколишнім світом та перетворювати його.
Анонс – попереднє оголошення про наступні театральні вистави,
концерти, кінофільми.
Антракт – проміжок між діями спектаклю.
Аплодисменти – схвальні оплески.
Арлекінада – невеликі сценки, головною дійовою особою яких є
арлекін; поширені у французькому ярмарковому театрі 18 ст.; витівка
блазня.
Артист – художник (вміння, майстерність).
Афіша - оголошення про виставу.
Балет - вид театрального мистецтва, де зміст передається без слів:
музикою, танцем, пантомімою.
Бельетаж - 1-й поверх над партером і амфітеатром.
Бенуар - ложі по обидва боки партеру на рівні сцени.
Бенефіс - від фр. Benefice–грана користь одного з учасників.
Бенефіціант - артист (працівник театру), на користь або на честь якого
влаштовується бенефіс.
Берикаоба – грузинський імпровізований народний театр масок.
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Бутафорія - предмети, спеціально виготовлені і вживаються замість
справжніх речей в театральних постановках (посуд, зброю, прикраси).
Варіативність – видозміна чогось, урізноманітнення, відхід від
основного типу.
Вар'єте – вид театру, у виставах якого поєднані елементи
театрального, музичного, естрадного й циркового мистецтва.
Виховання – залучення дитини до вироблених людством цінностей;
створення сприятливих умов для реалізації нею свого особистісного
потенціалу; формування основ ціннісного ставлення дитини до
навколишнього світу та самої себе; створення її власного фонду
«хочу».
Відчуття - відображення властивостей предметів і явищ об'єктивного
світу під час їх безпосереднього впливу на органи чуття.
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Візуальний контакт (контакт очей) - це погляд співрозмовників,
фіксований один на одному. Він є засобом привернення уваги,
регуляції процесу спілкування, знаком пошанування до
співрозмовника, зацікавленість партнером, зосередженість на тому, що
він говорить.
Враження - чуттєві образи з яскраво вираженим емоційним
забарвленням.
Водевіль - від фр. Vaudeville – комічна п`єса на легкі побутові теми,
спочатку зі співом куплетів.
Гностичний - пов'язаний з пізнанням життєвих явищ, подій, людей.
Гра-драматизація – особливий вид ігрової діяльності дітей
дошкільного віку, який передбачає зображення, розігрування в особах
будь-якого літературного твору при збереженні послідовності епізодів.
Грим - підфарбовування особи, мистецтво надання особі (за
допомогою спеціальних фарб, наклеювання) зовнішності, необхідної
акторові для даної ролі.
151
Драма – рід літературних творів, написаних в діалогічній формі і
призначених до сценічного виконання; драматичні твори з серйозним,
але не героїчним змістом.
Декорація - (лат) - прикраса; художнє оформлення дії на театральній
сцені (ліс, кімната).
Дзані (в італійському театрі комедії масо) - маска слуги.
Дилогія –двозначність; два незалежні твори, пов`язані між собою
задумом, сюжетом, персонажами; двоактна драма у давньогрецькому
театрі.
Діалог – розмова між двома або кількома особами.
Ексод - в античному театрі – заключна частина трагедії, урочистий
відхід акторів зі сцени.
Жест - рух рук, голови, що передають почуття і думки.
Ігри на теми літературних творів – ігрове втілення дітьми
літературного твору, який їм сподобався. В даних іграх зв'язок з тим чи
іншим твором менш стійкий і визначений, ніж в іграх-драматизаціях:
можливе поєднання подій з різних літературних джерел, введення
нових діючих осіб, вільна нерегламентована передача змісту тощо.
Ігри-фантазії - особливий вид творчої діяльності, в ході якої дитина
створює казковий сюжет в ідеальному плані. Образи, створені уявою
відтворюються дітьми через рухи, міміку та жести.
Ігрова діяльність - різновид активної діяльності дітей, у процесі якої
вони оволодівають суспільними функціями, відносинами та різною
мовою як засобом спілкування між людьми, вона є дитячим
моделюванням суспільних відносин, осмислений вид активності
дитини, у процесі якої вона засвоює соціальний досвід, розширює
орієнтацію, виражає сили.
Інтрига - від фр. Intrigue – основна ситуація драми, навколо якої
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розвивається дія.
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Інтонація - комплекс характерних особливостей музики й мови
(висотних, ритмічних, тембрових), що зумовлює їх емоційно-суттєве
значення для тих, хто їх сприймає; видозміни звучання голосу,
членування мовлення паузами у процесі його розгортання. Інтонаційна
виразність мовлення підкреслює, посилює творчий задум автора або
видозмінює, спотворює його.
Імпресаріо – приватний підприємець, який організовує концерти,
спектаклі, гастролі окремих акторів або театральних колективів.
Капельдинер – театральний службовець, що перевіряє квитки і
показує глядачам їхні місця.
Карман — бічна частина сцени, прихована від глядачів.
Комедія — драматичний твір з веселим смішним сюжетом.
Комунікабельність — риса особистості, яка виявляється у
товариському ставленні до інших, готовності та вмінні ініціювати,
налагоджувати, підтримувати контакти з ними.
Культура — сукупність досягнень, надбань людини у її духовному
розвитку; високий розвиток.
Культура поведінки — сукупність корисних, стійких форм, щоденної
поведінки у побуті, спілкуванні, різних видах діяльності.
Креативність — творчі можливості людини, які виявляються в
мисленні, почуттях, спілкуванні, діяльності, характеризують
особистість у цілому.
Життєдіяльність — весь спектр життєвої активності особистості,
організація нею всіх сфер свого буття; самовизначення, здійснення
життєвих виборів, реалізація цінностей.
Забава — музично-ритмічне завдання лаконічного образного змісту,
що пропонується дитині у вигляді невеликого ігрового фрагмента.
Задатки — генетично закріплені анатомо-фізіологічні особливості
мозку і нервової системи.
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Здібності — психічні властивості, які ґрунтуються на природних
задатках і є передумовою успішного виконання людиною певних видів
діяльності, засвоєння нею знань, умінь, навичок.
Лаштунки — вертикальнісмугитканини, щообрамляють сцену з боків.
Ляльковий театр — це специфічний вид театрального мистецтва,
особливий вид вистави, у якій діють ляльки.
Маріонетка — в ляльковому театрі лялька, яку приводить у рух за
допомогою ниток, шнурів актор-ляльковод, схований від глядача.
Мелодрама — від грец. melos - пісня і драматична дія; драма,
поєднана зі співом і музикою; драматичний твір з гострою інтригою, з
різким протиставленням добра і зла.
Мізансцена — сценічне розміщення, положення акторів на сцені в
певний момент.
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Мім — в античному театрі комедійний жанр, який поєднує
імпровізований діалог, пісні, танці; актор, який виступав у такому
жанрі; в сучасному театрі – актор пантоміми.
Міміка — думки і почуття, що передаються не словами, а рухами,
виразом обличчя, що відображає емоційний стан.
Міміка — виражальні рухи м`язів обличчя, що передають різноманітні
емоційні стани людини та їхні відтінки: впевненість, схвалення, осуд і
невдоволення, радість, байдужість, зацікавленість, захоплення, гнів,
страх, подив, радість, страждання, огиду, презирство.
Мініатюра — живописні зображення, що прикрашали й ілюстрували
середньовічні рукописи у вигляді заставок або на всю сторінку;
оповідання або театральна п'єса (театр мініатюр) невеликого розміру.
Монолог — мова однієї особи, думки вголос.
Монолог — це усне або письмове, організоване, тривале, послідовне
висловлювання однієї людини; значний за розміром відрізок мовлення,
який складається із структурно пов'язаних між собою висловлювань,
які мають змістову завершеність.
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Моральні почуття — стійкі переживання у свідомості людини, які
зумовлюють. її вольові реакції, ставлення до себе, інших людей, явищ
суспільного буття.
Моральність — вид практичної діяльності, що мотивується
моральними ідеалами, переконаннями, суб'єктивними нормами та
принципами.
Музика — мистецтво, що відображає дійсність у художньо-звукових
образах.
Музична гра — та, яка будь-яким чином пов'язана із музикою. Вид
діяльності, у процесі якого дитина опановує ази музичного мистецтва,
засвоює основні знання, уміння й навички, пов'язані із музикою,
виражає творчі сили. Усі музичні ігри поєднують предметний та
соціальний аспекти, сприяють успішному володінню відповідною
інформацією, надають можливість переконатись у необхідності та
корис ності надбаних знань чи умінь, розкріпачують творчу енергію
дитини, чим створюють умови для майбутньої повноцінної
самореалізації.
Музичне заняття — провідна форма організації музичної діяльності
дошкільників,- за якої педагог, працюючи з групою дітей у
встановлений режимом час, організовує і спрямовує пізнавальну
діяльність з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини;
форма педагогічного впливу на дітей засобами музики, поєднуючи
розвиваль-ний, виховний, емоційний ефекти навчання.
Музично-ігрова діяльність — багатокомпонентне утворення, в основі
якого лежить естетично-сенсорний й емоційно-ціннісний розвиток
дитини засобами музики. Це складне педагогічне явище, яке базується
на ігрових методах навчання; система видів музичної діяльності
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(слухання музики, спів, музично-ритмічні рухи, творчість) та
різноманітних взаємодіючих ігрових форм (вправ, ігор, етюдів,
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заходів) організації музичної діяльності дошкільників, спрямованих на
формування культури рухів та почуттів, набуття дитиною рухових,
слухацьких та виконавських умінь і навичок, збагачення досвіду
новими враженнями, активізацію творчого потенціалу особистості,
позитивних взаємин та комунікативних умінь.
Наслідування — форма поведінки, яка полягає у відтворенні дій,
ідеалів, рис характеру, манери діяльності інших людей.
Невербальна комунікація — складний процес взаємодії людей, у
якому беруть участь рухи всього тіла (жести, міміка, поза, погляд),
інтонація.
Невербальні засоби спілкування — це комплексне утворення, яке
включає розміщення співрозмовників, відстань між ними, позу, міміку,
спрямування погляду та його зміни.
Обдаровані діти — діти, які відрізняються високим рівнем розвитку
загальних та спеціальних здібностей, мають визначні досягнення або
внутрішні задатки для них у певному (кількох) виді діяльності.
Опера — музично-драматичний театр, в якому артисти не
розмовляють, а співають.
Оперета — веселий музичний театр, в якому співчергується з
розмовою.
Падуги — горизонтальні смуги тканини, що обмежують висоту сцени.
Пантоміма — виразнийрух тіла, передача почуттів і думок особою і
всім тілом.
Пантоміміка — це виражальні рухи всього тіла, або окремої його
частини. Сюди відносяться: міміка, жести, поза, постава; погляд.
Перука — накладнее волосся.
Партер — місця для глядачівнижчерівнясцени.
Почуття — форма відображення дійсності, у якій виявляється
ставлення людини до предметів і явищ, які вона пізнає і змінює
відпо¬відно до своїх потреб.
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Праксичні почуття — категорія емоційних переживань, зумовле¬них
пізнавальною діяльністю дитини, її успіхами і невдачами,
трудно¬щами здійснення.
Поза — це певне положення тіла. Як форма невербальної поведін¬ки,
поза інформує про емоційний стан людини, стосунки між учасни¬ками
спілкування.
Режисер — керуючий акторами, що роздає ролі; особа, яка керує
постановкою вистави.
Реквізит — речі справжні або бутафорські, необхідні акторам по ходу
дії вистави.
Ремарка — пояснення драматурга на сторінках вистави, які
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визначають місце та обстановку дії, вказують, як повинні поводитися
дійові особи в тих чи інших обставинах.
Репертуар — вистави, що йдуть в театрі в певний проміжок часу.
Репетиція — повторення, попереднє виконання вистави.
Репліка — фраза дійової особи, слідом за яким вступає інша дійова
особа або відбувається будь-яка сценічна дія.
Рефлексія — здатність людини аналізувати власні дії, вчинки, мо¬тиви
і співвідносити їх із загальнолюдськими цінностями, діями, вчин- ками,
мотивами інших людей. Тобто, це вид пізнання, в ході якого
особистість сама стає об'єктом свого спостереження.
Режисерські ігри — це здебільшого індивідуальні ігри, в яких дитина
керує уявлюваною ситуацією в цілому, діє одночасно за всіх учасників.
Це перенесення дитиною способів дії з одного предмета на інший, що
має вирішальне значення для розвитку зв'язного мовлення. У
режисерській грі мовлення - головний компонент. Вигадуючи окремі
епізоди гри, дитина діє за ігрових персонажів, промовляючи за
кожного, або пояснюючи все, що відбувається.
Розвивальне середовище - комплекс психолого-педагогічних,
матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних,
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естетичних умов, що забезпечують організацію життя дітей у
дошкільному закладі.
Розвиток — процес кількісних і якісних змін в становленні
особистості, її ціннісного ставлення до навколишнього світу та самої
себе.
Роль — форма соціальної поведінки; соціальна функція особистості,
яка полягає у виконанні нею прийнятих у даній групі норм, правил,
приписів.
Рольове мовлення — звернення до товариша по грі відповідно до
власної ролі і ролі, яку він виконує.
Спілкування — взаємодія людей, під час якої вони обмінюються
різноманітною інформацією з метою налагодження стосунків і об'єднання
зусиль для досягнення спільного результату. Характерною особливістю
спілкування є розкриття суб'єктивного світу однієї людини для іншої.
Сцена — місце, де відбувається театральна вистава; синонім слово
«явище» - окрема частина дії, акту театральної вистави, коли склад
дійових осіб на сцені залишається незмінним.
Сюжет - відображення дітьми у грі певних подій, взаємин із жит¬тя та
діяльності оточуючих.
Сюжетно-рольова гра — відтворення дітьми дій дорослих і стосунків
між ними. Це - образна гра за певним задумом дітей, який
розкриваєть¬ся через відповідні події (сюжет) і розігрування дітьми.
Структурними компонентами сюжетно-рольової гри є роль, сюжет,
зміст, правила, ігрові дії, рольові і реальні стосунки, ігрові предмети і
предмети-замінники.
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Творчість - притаманна лише людині діяльність, що породжує якісно
нове, відмінне, неповторне, оригінальне, унікальне.
Творчі ігри - ігри, в яких виявляються образи, що містять в собі
умовне перетворення навколишнього.
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Творчі здібності пов'язані із уявою і дають змогу дитині знаходити
оригінальні способи і за¬соби розв'язання задач, придумати казку чи
історію, скласти гру чи намалювати малюнок.
Творча уява - процес створення нових, оригінальних образів та ідей.
Театралізовані ігри - розігрування в особах певного літературного
твору і відтворення за допомогою виразних засобів (інтонації, міміки,
жестів, пози, ходи) конкретних образів.
Театр – синтетичне мистецтво, що здійснює багатосторонній вплив на
сприйняття глядача за допомогою акторськоговиконання, пластичного,
кольорового, образотворчого, музичного рішень.
Театралізована діяльність — це художня діяльність, що пов'язана зі
сприйманням творів театрального мистецтва і відтворенням в ігровій
формі набутих уявлень, вражень, почуттів.
Театралізована гра – це діяльність, що моделює біосоціальні
стосунки, зовні підлеглі сюжету сценарію у визначених часових і
просторових характеристиках; у цій діяльності прийняття образу
опредметнене (переодяганням або лялькою), і виражається
різноманітними символічними засобами (мімікою і пантомімою,
графікою, мовленням, співами тощо).
Театралізовані ігри – розігрування в особах певного літературного
твору і відтворення за допомогою виразних засобів (інтонації, жестів,
пози, ходи) конкретних образів.
Тембр - забарвлення звуку. Його яскравість, м'якість, різкість, глухість
відрізняє голос однієї людини від іншої, справляє приємне чи
неприємне враження на слухача.
Темперамент - стійке поєднання індивідуальних особливостей
індивіда, пов'язаних із динамічними аспектами психічної діяльності:
інтенсивністю, швидкістю, темпом, ритмом тощо.
Толерантність - терпимість до чужої думки, віри, поведінки.
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Трагедія - драматичний жанр, в якому зображується напружена
боротьба пристрастей або ідей, громадська або особиста катастрофа.
Трагедіїз азвичай закінчуються загибеллю героя.
Уява - процес створення людиною уявлень, які в дійсності нею не
сприймалися.
Уявлення - наочні образи раніше сприйнятих предметів і явищ
об'єктивної дійсності.
Штанкети - металева труба на тросах, до якої кріпляться куліси, деталі
декорацій.
Фарс - від фр. Farce театральна вистава легкого, грайливого, нерідко
1
0

вільного змісту, комедія побутового і в той же час перебільшеного
характеру.
Фойє - приміщення в театрі, яке служить місцем відпочинку для
глядачів під час антракту.
Художньо-мовленнєва діяльність - це діяльність, яка пов'язана із
сприйманням літературних творів, їх виконанням, відтворенням,
супроводжується образним, виразним мовленням, словесною
творчістю.
Емоції — психічні стани і процеси, виражені у формі без посереднього
переживання ставлення людини до світу, до того, що вона почуває і
робить.
Емоційне спілкування — спілкування за допомогою виразних рухів,
які відповідають певному емоційному стану: поза, міміки, інтонації
голосу, доторкання, погладжування, притискання до грудей,
відштовхування.
Емоційний комфорт — стан максимальної зручності, задоволення,
захищеності.
Емпатія — співпереживання, здатність розуміти інших, розпізна¬вати
їх стан, адекватно на нього відгукуватися.
Етюд — нарис, імпровізація
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