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ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
У статті розкривається  роль та значення театралізованих ігор,  їх вплив на формування творчих здібностей 
дітей шостого року життя. Виявлено, що здібності – це  психічні властивості індивіда, які є передумовою 
успішного виконання певних видів діяльності (набуття знань, умінь і навичок; використання їх у діяльності), а 
творчість – це продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності 
суспільного значення, у процесі якої особистість, задовольняючи потреби в реалізації своїх здібностей, створює нові 
знання, об’єкти, схеми поведінки, робить власні «відкриття». Творчі здібності - це здатність дивуватися, 
пізнавати, вміння знаходити вихід із нестандартних ситуацій; це спрямованість на відкриття нового й здатність 
глибокого усвідомлення. Гра-драматизація потребує від дітей таких творчих здібностей, як поетичний слух, 
виразного мовлення, здатності швидко сприймати й усвідомлювати зміст літературного твору, уміння зберігати 
жвавість вражень, передавати їх при створенні образу героя в грі, виражати до нього свої ставлення і почуття, 
що виникли на цій основі, користуючись при цьому мовою, рухами, мімікою. Найдієвішими формами роботи 
вбачаємо творчі музичні етюди, розвиваючі ігри та ігри драматизації на прості сюжети. 
Ключеві слова: здібності, творчість, креативність, творчі здібності, театралізовані ігри, музичні етюди, 
розвиваючі ігри, ігри – драматизації. 

 
Постановка проблеми та аналіз останніх 

досліджень. На сучасному етапі розвитку 
освіти в Україні посилюється увага суспільст-
ва до вирішення проблем формування творчих 
здібностей дітей, їх своєчасного розвитку та 
творчої активності. Найкращим засобом для 
досягнення цієї мети є ігри драматизації. 
Особливого значення і актуальності вони 
набувають у системі навчання і виховання 
дітей саме старшого дошкільного віку, хоча 
такі ігри проводяться з дітьми в кожній віковій 
групі, починаючи з молодшої. 

Наукові дослідження і кращий педагогіч-
ний досвід свідчить, що гра-драматизація є 
сьогодні актуальною і перспективною формою 
роботи, має практичну цінність у розв’язанні 
завдань сучасного дошкільного закладу. У 
театрально-ігровій діяльності дошкільнят 
якнайповніше реалізується, зокрема, така з 
вимог Базового компонента, як набуття 
дитиною художньо-продуктивної компетенції, 
а саме: «дитина почувається задоволеною під 
час мистецької творчої діяльності; має 
навички рефлексії щодо власного мистецького 
досвіду; проявляє художню активність як 
складову особистісної культури» [2.430]. Крім 
того, інтенсивно розвивається мовлення, 

соціальний інтелект, комунікативні здібності, 
формується пізнавальна уява. 

Театралізовані ігри дають змогу вирішити 
багато завдань програми дитячого садка: від 
ознайомлення з суспільними явищами, фор-
мування елементарних математичних уявлень 
до фізичного удосконалення. Різноманітність 
тематики, засобів зображення, емоційність 
театралізованих ігор дають можливість 
використовувати їх з метою всебічного вихо-
вання особистості. 

Старші дошкільники виявляють великий 
інтерес до театрального мистецтва, що є 
передумовою розвитку творчих можливостей 
дитини. На жаль, лише деякі випускники 
дитячого садка мають достатній рівень 
уявлень про театр та ігрові уміння, що 
дозволяє їм організувати самостійну театра-
лізовану діяльність. Ігри-драматизації також 
мають велике значення для формування 
творчих здібностей. 

Здібності – психічні властивості індивіда, 
які є передумовою успішного виконання 
певних видів діяльності (набуття знань, умінь і 
навичок; використання їх у діяльності). 
Здібності є результатом розвитку задатків. 
Велике значення на формування здібностей 



№ 9-2 (грудень) 2017 р. 

 

27 

має систематичний вплив ззовні – виховання і 
навчання.  

Поняття «творчість» широко використо-
вується у повсякденному житті та науковій 
літературі. Проте існують труднощі щодо його 
визначення.  

Творчість – це продуктивна людська 
діяльність, здатна породжувати якісно нові 
матеріальні та духовні цінності суспільного 
значення, у процесі якої особистість, задоволь-
няючи потреби в реалізації своїх здібностей, 
створює нові знання, об’єкти, схеми поведін-
ки, робить власні «відкриття». 

У методичній літературі згадується ще одне 
поняття, пов'язане з творчістю, - творчі 
здібності. Як визначив Е. Фромм – це 
«…здатність дивуватися, пізнавати, вміння 
знаходити вихід із нестандартних ситуацій; це 
спрямованість на відкриття нового й здатність 
глибокого усвідомлення». 

Як показують наукові дослідження й досвід 
педагогів-практиків, творчі здібності вияв-
ляються з п'ятого року життя, але це зовсім не 
означає, що до цього моменту їх не слід 
розвивати. Навпаки, чим раніше дитину нав-
чать спостерігати, пояснювати незвичайне, 
дивуватися оточуючим явищам, предметам, 
експериментувати тим ґрунтовніше підго-
тують її до прояву власне творчих здібностей.  

Мета написання статті – теоретично 
обґрунтувати і експериментально       досліди-
ти вплив театралізованих ігор на формування 
творчих здібностей дітей шостого року життя. 

Наукова новизна полягає в тому, що впер-
ше було здійснено цілісний аналіз впливу  
театралізованих ігор на формування творчих 
здібностей дітей шостого року життя. 

Завдання дослідження: 
1. Вивчити стан розгляду проблеми в 

педагогічній літературі. 
2. Довести роль театралізованих ігор в 

розвитку творчих здібностей дітей.  
3. Визначити форми і методи роботи по 

формуванню  творчих здібностей старших 
дошкільників в іграх-драматизаціях. 

Аналіз наукових праць, присвячених 
розв’язанню проблеми 

Методологічну основу дослідження станов-
лять праці сучасних українських і зарубіжних 
педагогів і психологів. 

Грі-драматизації приділяли увагу дуже 
багато відомих педагогів. Зокрема, українсь-
кий педагог, автор оригінальної концепції 
національного виховання Софія Федорівна 
Русова у своїй праці “Теорія і практика 

дошкільного виховання” вказує, що гра  для 
дитини  є найкращою насолодою. В іграх 
виявляються всі її здібності, її нахили, 
переживання. Спостерігаючи дитину,  коли 
вона грається можна знайти ключ до 
розуміння її душі. Ігри стають джерелом 
натхнення, пробуджують потребу до дії й 
мобілізують внутрішні сили, зумовлюють 
доброзичливі мотиви творчої діяльності, вчать 
жити за певними правилами, рахуватися з 
думками інших, привчають до життєдіяльності 
в суспільстві, викликають естетичну насолоду, 
створюють добрий настрій [3.171]. 

Також це питання розглядала Л. В. 
Артемова. У своїй книзі «Театрализованные 
игры дошкольников» вона писала, що гра – це 
справа серйозна, але водночас і весела. 
Театралізовані ігри допомагають вихователю, 
який любить своїх дітей, створити радісну, 
невимушену атмосферу в групі. Щоб розви-
вати дітей у грі, насамперед необхідно 
правильно організувати театралізовані ігри. 
Основними її вимогами є  змістовність і 
різноманітність тематики; постійне, щоденне 
включення театралізованих ігор у всі форми 
організації педагогічного процесу, що робить 
їх такими ж необхідними для дітей, як і 
сюжетно-рольові ігри; максимальна активність 
дітей на всіх етапах підготовки і проведення 
ігор; співпраця дітей один з одним і з 
дорослими на всіх етапах організації 
театралізованої гри [1. 290]. 

Грі-драматизації приділяла належну увагу і 
старший викладач дошкільної освіти Педа-
гогічного інституту Любов Шипіло. Вона 
вважає, що творчість, активність, ініціатив-
ність – необхідніші сучасній людині риси. 
Також формувати їх маємо всіма можливими 
способами в різноманітних видах дитячої 
діяльності. Гра серед них – найефективніша 
для розвитку дошкільника. Та вона є 
найскладніша в організації і керівництві [5. 14]. 

У психолого-педагогічних дослідженнях Л. 
С. Виготського, Д.В. Меджерицької, Р.І. 
Жуковської, Н. С. Карпінської, Н.В. Кудикіної 
та ін. гру-драматизацію розглядають як таку, 
що становить собою синтез сприйняття 
літературного тексту і творчого відображення 
його у ролях. При цьому виконавець ролі може 
використовувати вдягнуті на руку ляльки бі-
ба-бо, пальчиковий, настільний театр, а також 
елементи костюма. Вчені наголошують на 
істотному значенні гри-драматизації в процесі 
розвитку інших видів театральної, 
мовленнєвої, комунікативної діяльностей. 
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Виклад основного матеріалу. Формування 
творчих здібностей у дітей, як правило 
пов'язане з грою. Адже давно відомо, що гра є 
провідною діяльністю дитини дошкільного 
віку, а отже – й «веде» за собою розвиток 
дитини. Через гру та творчість іде пізнання 
дитини навколишнього світу.  Щоб 
сформувати творчі здібності, дитині необхідно 
накопичити якнайбільше вражень про 
навколишній світ під час виконання різних 
видів діяльності. Пізніше дитина зацікавиться 
процесом творчості спочатку в тому виді 
діяльності, який їй сподобається найбільше, а 
потім – в усіх притаманних дошкільникам 
видах діяльності (гра, малювання, конструю-
вання, гра на шумових та музичних 
інструментах, співи й танці, театралізована 
діяльність, читання та розігрування сюжетів 
знайомих літературних творів, складання 
віршів чи казок, праця, ліплення, аплікація, 
ігри з геометричними фігурами або графіч-
ними символами, експериментування тощо). 
Сформувавши в дитини інтерес до будь-якого 
(або декількох) видів діяльності, вдається 
захопити вихованця процесом творчості. 

Театралізовані ігри дають великий простір 
для творчих проявів дитини. Вони розвивають 
творчу самостійність дітей, спонукають до 
імпровізації у складанні невеликих оповідань і 
казок, підтримують прагнення дітей самос-
тійно шукати виразні засоби для створення 
образу, використовуючи рухи, позу, міміку, 
різну інтонацію і жест. Гра-драматизація 
потребує від дітей таких творчих здібностей: 

— поетичного слуху — особливо чутливого 
сприйняття змісту і форми літературного тексту 
в єдності, а також виразного мовлення дитини; 

— здатності швидко сприймати й 
усвідомлювати зміст літературного твору; 

— уміння зберігати жвавість вражень, 
передавати їх при створенні образу героя в грі, 
виражати до нього свої ставлення і почуття, 
що виникли на цій основі, користуючись при 
цьому мовою, рухами, мімікою. 

   Ці здібності є основою будь-якої 
пов'язаної з літературним текстом творчої 
діяльності. Розвиток уяви дозволяє дошкіль-
нику зайняти особливу внутрішню позицію, 
яка надає йому можливість самостійно задати 
предметні відносини, створити власний сюжет 
і реалізувати його.  

Методи дослідження: аналіз психолого-
педагогічної, методичної, та іншої наукової 
літератури; вивчення і узагальнення педаго-

гічного досвіду; бесіда; анкетування; педаго-
гічний експеримент. 

Метою першого етапу експериментальної 
роботи було виявлення початкового рівня 
розвитку творчих здібностей дітей шостого 
року життя засобами гри – драматизації. На 
цьому етапі було виявлено, що діти декілька 
пасивні, затиснуті, не можуть повністю 
розслабитися, «вжитися в роль», ініціаторами 
ігор виступають одні і ті ж діти, вони ж грають 
головні ролі. Відсутній досвід сприйняття 
сценічного мистецтва, не сформована 
готовність до самостійної діяльності, що 
театралізується. Уява розвинена не достат-
ньою мірою, діти не можуть об'єднати декіль-
ка сюжетів, збудувати сюжетну лінію. Але, 
сприйняття подій, що відбуваються, співпе-
реживання героям розвинене у всіх дітей. 
Акторські уміння у дітей розвинені  не достат-
ньою мірою. Більшість дітей з радістю прий-
мають роль, але не уміють активно користува-
тися своєю мовою, рухом, мімікою і пантомі-
мою, мало імпровізують. 

Другий етап припускає навчання дітей на 
основі розробленої педагогом-дослідником 
оригінальної методики, що відрізняється від 
традиційних підходів, і її апробацію з метою 
виявлення ефективності. Виходячи з даних 
анкетування, співбесід, діагностики, складений 
перспективний план роботи з дітьми шостого 
року життя. На початку навчального року  був 
складений план роботи театрального гуртка, та 
заплановано показ казки «Лисичка-сестричка 
та вовк-панібрат». Заняття  проводилися з діть-
ми старшої групи. На перших заняттях говори-
ли про театр, та про те, як він виник. Деякі 
заняття і підготовка до спектаклів проводили-
ся з  музичним супроводом. Заняття  завжди 
починалися з переклички. Діти по черзі вихо-
дили на сцену і називали своє ім'я і прізвище. 
Вчилися втілюватись у створений образ, 
вдосконалювати його, шукаючи найбільш 
виразні засоби для його втілення. Розвивати 
пам’ять, фантазію. Заняття будувалися на 
техніці мови - чистомовки,  цокання, вправа на 
голосні і приголосні звуки, дихальні вправи, 
скоромовки, розминки пальців, жестикуляція. 
Особлива увага приділялася розвитку у дітей 
міміки і жести-куляції. Виконуючи етюди, діти 
вчаться точно співвідносити певні рухи з ха-
рактером знайомого музичного твору. Музика 
активізує фантазію дитини, спонукає до твор-
чості, використання виразних рухів. На нашу 
думку найбільш ефективними є етюди: 
«Ведмедик», «Троє поросят» С. Михалкова, 
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«Барабан»  Н. Шевченко, «Капелюх старої 
Шапокляк», «Двоє друзів», «Три характери». 
В ході занять застосовувалося читання 
художньої літера-тури, разом з дітьми скла-
дали історії, грали в розвиваючі ігри “Мій 
настрій ”, ігри-драматизації: “На лісовій галя-
вині”, “На болоті”, програвали міні-етюди, 
пантоміми, проводили конкурси літературної 
вікторини, які викликали у дітей велике захоп-
лення. Використовували шапочки, костюми, 
атрибути, магнітофонні записи, а також при-
вертали батьків до виготовлення костюмів і 
декорації для спектаклів. Ми помітили, що ді-
ти стали активнішими, ініціативнішими в 
іграх, здібними до ухвалення самостійного  рі-
шення. З'явилася велика  упевненість  в  собі, в 
своїх можливостях. У дошкільників продов-
жують розвиватися товариськість, ввічливість, 
чуйність, доброта, уміння довести справу або 
роль до кінця, формується пози-тивне відно-
шення до театралізованих ігор. З'явилося умін-
ня виразити своє розуміння сюжету гри і ха-
рактеру персонажа (в русі, мові, міміці, панто-
мімі). З'явилося бажання придумати казку, 
історію, скласти танець. 

Висновок. Театралізовані ігри є засобом 
всебічного розвитку дітей, вдосконалення їх 
творчих здібностей. Вони дозволяють 
поетапно формувати та розвивати творчі 
здібності дітей засобами театру. Важливими 
етапами цієї роботи є: добір творів для 
драматизування в різних вікових групах; 
знайомство із змістом творів через їх 
розповідання (читання, розгляд ілюстрацій, 
переказування в ролях і т. д.) ; використання 
імітаційних та мовних вправ, етюдів та ігор 
для кращої роботи над образом; виготовлення 
атрибутів і декорацій; імпровізація. 

Щоб сформувати творчі здібності, дитині 
необхідно накопичити якнайбільше вражень 
про навколишній світ під час виконання різних 
видів діяльності. Сформувавши в дитини 
інтерес до будь-якого (або декількох) видів 
діяльності, вам вдається захопити вихованця 
процесом творчості.  

У подальшому плануємо дослідити 
формування творчих здібностей під час 
підготовки до гри, а саме під час виготовлення 
атрибутів і костюмів. 
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Соловей Л. П., Андреева Т. Т.  
ИГРЫ-ДРАМАТИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКОЛЬНОГО 
В статье раскрывается роль и значение театрализованных игр, их влияние на формирование творческих способностей детей 
шестого года жизни. Выявлно, что способности - это психические свойства индивида, которые являются предпосылкой успешного 
выполнения определенных видов деятельности (приобретение знаний, умений и навыков, использование их в деятельности), а 
творчество - это продуктивная человеческая деятельность, способная порождать качественно новые материальные и духовные 
ценности общественного значения , в процессе которой личность, удовлетворяя потребности в реализации своих способностей, 
создает новые знания, объекты, схемы поведения, делает собственные «открытия». Творческие способности – это способность 
удивляться, познавать, умение находить выход из нестандартных ситуаций; это направленность на открытие нового и 
способность глубокого осознания. Игра-драматизация требует от детей таких творческих способностей, как поэтический слух, 
выразительной речи, способности быстро принимать и осознавать содержание литературного произведения, умение сохранять 
живость впечатлений, передавать их при создании образа героя в игре, выражать к нему свои отношения и чувства, возникшие на 
этой основе, пользуясь при этом языком, движениями, мимикой. Самыми действенными формами работы видим творческие 
музыкальные этюды, развивающие игры и игры драматизации на простые сюжеты. 
Ключевые слова:  способности, творчество, креативность, творческие способности, театрализованные игры, музыкальные 
этюды, развивающие игры, игры – драматизации. 
 
Solovey L.P.,  Andreeva T.T.  
GAMES OF DRAMATIZATION AS A DEVICE FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE CHARACTERISTICS OF 
CHILDREN OF PRIMARY PRESCHOOL AGE  
The article reveals the role and significance of theatrical games, their influence on the formation of creative abilities of children of the sixth year 
of life. It is revealed that abilities are the psychological properties of the individual, which are a prerequisite for the successful implementation of 
certain types of activities (acquisition of knowledge, skills and abilities, use of them in activities), and creativity is a productive human activity 
capable of generating qualitatively new material and spiritual values of social significance , in the process of which a person, satisfying the needs 
for the realization of his abilities, creates new knowledge, objects, patterns of behavior, makes his own "discovery". In methodical literature one 
more concept, related to creativity, is mentioned - creative abilities. This ability to be surprised, to know, the ability to find a way out of non-
standard situations; this is the focus on the discovery of a new and the ability of deep awareness. The game of dramatization requires the 
children of such creative abilities as poetic hearing, expressive speech, the ability to quickly perceive and understand the meaning of the literary 
work, the ability to preserve the vivacity of impressions, transmit them to create the image of the hero in the game, express his attitudes and 
feelings that have arisen on this basis, using the language, movements, and facial expressions. The most effective forms of work we see are 
creative musical sketches, educational games and dramatizing games on simple subjects. 
Key words: abilities, creativity, art, creative abilities, dramatized games, musical sketches, educational games, dramatizing games. 


