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РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
У СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

На сучасному етапі актуальною проблемою є пошук шляхів соціалізації 
молодшого школяра, оскільки перенесення основної відповідальності за 
виховання та становлення особистості молодшого школяра зі школи на 
сім’ю, перш за все, негативно відбилося на самій дитині. Про це говорять 
дослідження соціологів, які свідчать про зростання соціального сирітства і 
злочинності серед неповнолітніх: “Щорічно розкривається близько 70 тис. 
злочинів, вчинених неповнолітніми” [3, 36]. Кількість безпритульних і 
бездоглядних дітей з 12 тис., за даними 1997 року, зросла до 28 тис., за 
даними 2000 року. Це свідчить про зростання кількості несоціалізованих 
дітей. Але, на наш погляд, ситуація з дітьми, що живуть у сім’ях, теж не 
ідеальна і несприятлива для набуття соціального досвіду. Сучасна 
демографічна та криміногенна ситуації призводять до надмірної батьківської 
опіки: зменшився відсоток дітей, що самостійно роблять покупки; батьки 
приводять (привозять) і забирають дітей зі школи тощо. Це і зрозуміло, 
оскільки 52 % сімей в Україні – однодітні і бояться втратити 
найдорогоцінніше в своєму житті. Сучасна дитина значно менше зазнає 
соціальних переміщень, не набуває практичних навичок співіснування у 
соціумі. Як не були заполітизовані дитячі організації та установи минулого, 
але вони були своєрідними практикумами громадського життя у руслі 
тогочасної громадсько-політичної ситуації, тим самим соціалізуючи дітей.  

На нашу думку, обмеження впливу негативних факторів середовища не 
гарантує дитині повного захисту, оскільки життя непередбачуване. Тому ми 
вважаємо за доцільне у нашій статті провести ретроспективний аналіз 
використання театрального мистецтва у педагогічному процесі, а також 
обґрунтувати його використання на сучасному етапі з метою соціалізації 
молодшого школяра. 

Театральне мистецтво – це специфічний вид мистецької діяльності, який 
поєднує в собі можливості багатьох художньо-зображувальних засобів, 
експресії; воно створює образи, розвиває мовлення, мислення, регулює 
поведінку тощо. Уроки з елементами театрального мистецтва можуть бути 
ефективною формою організації не лише навчального та виховного процесу в 
початковій школі, а й засобом адаптації першокласника до нових умов 
співіснування з оточуючими, засобом трансформації соціального досвіду, 
пізнання однолітків та дорослих, розвитку та презентації власних творчих 
можливостей тощо. Такі уроки стимулюють розвиток образного мислення, 
соціальної уяви, соціального інтелекту, створюють умови для того, щоб у 
свідомості учня виникли бажання і потреба в діяльності, самоосвіті та 
самовихованні. 

Зазначимо, що історія педагогіки має багато прикладів використання 
театрального мистецтва з метою передачі соціального досвіду. Починаючи 



ще з часів язичницьких вірувань, слов’янські обряди мали вигляд ігрищ. На 
думку С.Чорнія, ігрища були першими театральними виставами наших 
пращурів. “Закликаючи” весну, “випроваджуючи” зиму, “викликаючи” у 
літню спеку дощ, старше покоління формувало у дітей соціальний досвід 
існування в оточуючому світі. Даний спосіб формування світоглядної 
культури, філософії характерний для багатьох народів світу. Так, наприклад, 
на далекому острові Ява досі зберігся фольклорний ляльково-тіньовий театр 
ваянг, який завдяки своїй багатоплановій та різноманітній мові (силует, рухи, 
слово, музика) і досі має велике педагогічне значення, служить засобом 
передачі світоглядної інформації, моральних уроків для підростаючого 
покоління [6, 18]. 

За часів розквіту Давньої Греції, а пізніше Риму, театральне мистецтво 
займало там почесне місце як метод навчання багатьох предметів 
гуманітарного циклу: філософії, риторики та ін. Археологічні розкопки 
представляють інтерес не тільки для істориків, а і для педагогів. Елементи 
театрального мистецтва використовувалися для навчання грамоти. Так, за 
даними С.Шелухіна, які вміщені в українському педагогічному журналі для 
школи і сім’ї “Світло” за 1911 рік, ми знаходимо дані археологічних розкопок 
Афін: “Серед тих папірусів та черепків знайшлося багато шкільних 
особливих зшитків, в яких збереглося писання учнів...Так, наприклад, ми 
знаємо, що афінянин Калій написав граматичну трагедію, завчанням якої 
учні вивчалися б грецького алфавіту й читання. В тій трагедії кінець пролога 
складався з віршів, вироблених з назв літер алфавіту од альфи до омеги, а 
жіночий хор виступав так, що окремі учасниці уявляли з себе на сцені окремі 
склади і своїми рухами показували, як ті склади робляться” [10, 25]. 

У ХІІ-ХІІІ ст. учителі Західної Європи використовували драму як 
педагогічний засіб, що виконував навчально-виховні завдання. У статутах 
більшості європейських навчальних закладів того часу шкільні вистави 
згадувались як обов’язкові. Прихильність багатьох педагогічних колективів 
до драми привела до появи шкільних театрів, де акторами були учні, 
авторами – вчителі. Доречно було б звернутися і до спадщини 
Я.Коменського. Великий дидакт радив учителям брати активну участь у 
житті дітей, але не з метою пасивного споглядання, нагляду, а для виховання. 
Однин із таких шляхів він вбачав у влаштуванні вчителями сценічних вистав. 
Відомо, що він власноруч писав такі твори, які були придатні для сцени. 
Найвидатнішою його п’єсою вважається “Diogenes Cynicus redivivus”. 
Я.А.Коменський розробив методичні рекомендації, своєрідну програму 
сценічної діяльності, в якій зауважив, який твір і в якому класі необхідно 
грати. 

У часи Козацької України гуманістичні ідеї Європи, збагачені колоритом 
національного темпераменту, спричинили появу шкільного театру. В Україні 
шкільна драма була поширена як засіб духовного виховання. “Український 
шкільний театр зробив переворот в культурі, бо наважився поєднати 
рекреативну і дидактичну функції, мистецтво і педагогіку” [9, 21]. Це 
відбулося завдяки поєднанню на сцені церковного обряду з пропагандою 



правил етикету, з урахуванням досягнень народної культури й обрядовості. 
“Пропагуючи їх (ідеї зі Святого Письма) зі шкільної сцени, наші драматурги 
закладали основи української драми, просякнутої любов’ю до ближнього, 
жертовністю, співчуттям до знедоленого. Тільки українська світська драма 
стала відтворювати на сцені “правду життя” [9, 21]. В усіх навчальних 
закладах того часу – Києво-Могилянській академії, семінаріях, братських 
школах, колегіумах – існували шкільні театри, що мали великий вплив на 
формування підростаючого покоління. “Підтвердженням дієвості 
поліфункціонального впливу шкільного театру в українських навчальних 
закладах може служити ренесансний універсалізм, характерний для 
діяльності видатних українських просвітителів (Г.Кониський, С.Полоцький, 
Ф.Прокопович, Г.Сковорода, Д.Туптало, С.Яворський та інші)” [8, 10]. 

У ХІХ столітті драма була досить поширеною серед навчальних закладів 
України (Харківського університету, Ніжинської гімназії вищих наук, 
Одеського Рішельєвського ліцею), де вихованці проходили своєрідну “школу 
сценічної майстерності”, беручи участь у виставах аматорських театральних 
гуртків. Деякі з них, кому довелося в подальшому стати педагогом, набули 
досвіду формування акторської поведінки в дітей та використання практики 
сценічного мистецтва в подальшому педагогічному процесі. 

На початку ХХ ст. у США з’являється педагогіка прагматизму – “школа 
делания”, автором якого був американський психолог та педагог Джон Дьюї, 
який намагався наблизити процес навчання до життя та досвіду дітей, тим 
самим забезпечуючи їх природний розвиток. Для нас представляє інтерес 
“ігрова школа” (К.Пратт), яка виросла з даного напряму освіти. Її принцип 
полягає у використанні гри та методу драматизації в процесі навчання [1, 
125]. 

Прихильниками цього напряму освіти були в свій час Софія Русова, 
В. Верховинець та ін. Вітчизняна педагогіка першої третини ХХ ст. надавала 
великого значення драматизації. У своїх педагогічних працях С. Русова і 
В.Верховинець звертають увагу педагогів на широке використання 
драматизації. Універсалізм цього методу Софія Русова розкриває наступними 
твердженнями: драматизація розкриває творчі нахили дітей, дозволяє 
одночасно формувати індивідуальні особливості і вчити існувати в соціумі, 
драматизація – засіб соціалізації тощо. Але великий досвід використання 
драматичних методів у навчально-виховній роботі було втрачено. 

У 20-30 рр. хоча й організовувались агітбригади, але в них не 
здійснювалася копітка, глибока робота над створенням образів. У післявоєнні 
роки драматичне мистецтво використовувалося у позакласній та 
позашкільній роботі. Проте вчителів, готових до керівництва театральною 
діяльністю, ставало дедалі менше. Про методи використання театрального 
мистецтва згадували лише принагідно з необхідністю підготовки школи до 
оглядів художньої самодіяльності і т.п. Водночас видатні педагоги розуміли 
необхідність такої роботи. Наприклад, В.Сухомлинський використовував 
театральне мистецтво у виховній роботі з молодшими школярами в 
Павлиській середній школі, де були два гуртки казки та ляльковий театр. 



На сучасному етапі накопичено невеликий досвід щодо використання 
елементів театрального мистецтва в навчально-виховному процесі 
загальноосвітньої школи, зокрема з метою соціалізації. Майбутні педагоги 
готуються до цього епізодично та поверхово, не заглиблюючись у суть цих 
методів та прийомів, не реалізовуючи їх на практиці. Тож обґрунтуємо 
використання театрального мистецтва з метою соціалізації молодшого 
школяра. 

В основі театрального мистецтва лежить драма. Драма з давньогрецької 
“drama” означає дію, дійство. При соціалізації дітей засобами театрального 
мистецтва за основу ми беремо залучення їх до драматичної творчості. Таке 
визначення драматичної діяльності знаходимо у роботах Л.С.Виготського, 
В.Сухомлинського. Проблемою впровадження драматичної творчості у 
широку педагогічну практику сучасної початкової школи займається 
М.Лещенко. Такий підхід дає нам можливість не робити з театрального 
мистецтва та його елементів панацею, оскільки ми не ставимо перед собою 
задачу підготувати дітей до акторської професійної діяльності, а хочемо 
навчити їх у будь-якій ситуації використовувати елементи театрального 
мистецтва, щоб комфортно себе почувати, впевнено і розумно діяти. 
Причиною вибору театрального мистецтва для соціалізації послугувала його 
ігрова природа, яка приваблює дітей, і, за В.Зєньковським, є фактором у 
соціальному становленні [4, 40]. “Характерною особливістю гри є її 
двоплановість, що присутня і в драматичному мистецтві” [7, 181]. Перш за 
все, дитина, що грає, задіяна у реальності, а це вимагає від неї виконання дій, 
вирішення конкретних, нестандартних задач, пов’язаних з цим процесом. В 
той же час, ряд моментів у цій діяльності носять умовний характер, оскільки 
стосуються виконання рольової поведінки персонажа художнього твору, що 
дозволяє дитині відволікатися від реального життя, і позбавляє її 
відповідальності за вчинки героя в різноманітних обставинах. Це знімає 
напругу і дає можливість проявляти і розвивати уяву, варіативність 
мислення, що так важливо у процесі соціального навчання, до якого входить 
спектр знань, умінь і навичок. 

Соціальні знання дитина отримує вже під час виконання ролі. Роль, яку 
виконує дитина, має декілька сторін: по-перше, роль залежить від знань та 
вмінь дитини знаходитися в певній статусно-рольовій позиції, як цього 
вимагає ігрова ситуація. Тому дитина і привносить свій соціальний досвід, 
перевіряє його, “відтворює раніше сприйняті соціально-типові зразки 
поведінки” (вчитель – вимогливий, лікар – уважний, кіт – манірний, лисиця – 
улеслива та ін.). По-друге, одночасно, в процесі роботи над літературним 
твором, художнім образом вона розширює власний соціальний досвід, 
оскільки спрацьовує механізм ідентифікації особистості дитини з 
літературним героєм, його характером, соціальною поведінкою. Цьому 
служать свідчення акторів, режисерів, наведені Девідом Майєрсом: “У 
романі Уільяма Голдінга “Повелитель мух” хлопці, що потрапили в шторм і 
втратили корабель, перетворюються в жорстоких дикунів, які забули про 
цивілізацію. Після екранізації роману юнаки, що грали в фільмі, стали вести 



себе відповідно своїм ролям. Режисер Пітер Брук (Peter Brook, 1969) писав, 
що “між багатьма з них за межами знімального майданчика зародилися такі 
ж відносини, як і в романі. Одна з головних наших проблем полягала в тому, 
щоб стимулювати їх розкутість під час зйомок і вести себе  порядно в 
перервах між ними”, а Ян Чарльстон про роль Еріка Ліддела у “Вогняній 
колісниці” сказав: “Все в мені змінилося, доки я грав цю роль” [5, 165]. О. 
Вершиніна, яка була громадським директором Псковського народного театру 
юного глядача “Юность”, відмічала, що головним завданням дитячого 
самодіяльного театру було і залишається виховання засобами мистецтва 
якомога більше дітей та підлітків, які знову могли потрапити під негативний 
вплив вулиці [2, 34]. “Вже не зустрінеш на репетиціях невмитих, розпатланих 
дітей – вони під впливом загальної атмосфери театру підтягуються, стають 
вимогливішими до себе, більш рівними у поведінці. Через мистецтво 
прищеплюються і громадські почуття, зникають погані манери, виховується 
почуття обов’язку, товариськості, працелюбства,” - відмічає авторка статті. 
За її словами, до ТЮЗу приходили діти зі страшним минулим, але проявів 
цього за час їх виступів у театрі не було [2, 34].  

Продовжуючи розглядати рольову поведінку дитини під час виконання 
та після нього, ми хочемо відзначити її (поведінки) третю сторону: навколо 
драматичної творчості в процесі обговорення теми, ідеї художнього твору, 
характеристики героїв, створення сценарію складається “інший тип 
функціонально-рольових стосунків”; дитина, з психологічної точки зору, 
сама у подальшому здійснює особистісний вибір тієї чи іншої 
функціональної поведінки. В цьому випадку ми і натрапляємо на труднощі, 
які згадувалися вище у спогадах режисера Пітера Брука. Зрозуміло, що 
особлива роль в успішній соціалізації засобами театрального мистецтва 
належить учителю, який повинен вчасно скерувати процес у позитивне 
русло, правильно організувати емоційну сферу дітей, оскільки почуття 
частіше всього є регуляторами нашої поведінки. Тому важливе мiсце в 
розвитку емоцiй має драматичне мистецтво. Будь-який вид мистецтва є 
“школою почуттiв”. Мiнi-вистави розширюють емоцiйний досвiд дитини, 
розвивають її здатнiсть емоцiйно пiддаватися враженням вiд цього виду 
мистецтва, тому що це “подiя” для дитини. З кожним разом дитина 
внутрiшньо готова переживати все новi та новi враження, хоч i не завжди 
бере активну участь у драматизацiї. Дiти, при написаннi власних сценарiїв, 
вчаться шукати шляхи розв’язання певних життєвих ситуацiй, проблем. А це 
стає початком власних позитивних вчинкiв. Ми це помiтили на прикладi 
написання сценарiю до удегейської казки “Бiсер i нитка”, коли бiльшiсть 
дiтей обрали гуманний шлях розв’язання проблемної ситуації. Головне, що 
це дало позитивний відбиток і на реальне життя, на стосунки між дітьми. А 
це пiдтверджує правильнiсть органiзованої роботи з виховання почуттiв. 

Таким чином, розвиток моральних почуттiв, що набувають бiльш 
стiйкого характеру, можна прискорити. У дітей росте здатнiсть 
спiвпереживати, входити в емоцiйний стан товаришiв та дорослих; молодшi 
школярi стають бiльш чутливими, уважними один до одного, вмiють радiти 



успiхам iнших, отримують вiд цього задоволення. Доцiльнiсть використання 
драматизації у цьому вiцi зумовлюється тим, що саме в цей перiод починають 
розвиватися способи емоцiйного вираження (сензитивна дiлянка в психiцi), 
що проявляється в широкому використаннi iнтонацiї, вiдтiнкiв мiмiки. Все це 
набуває сталого характеру, якщо вчасно вплинути на розвиток. 

Процес навчання породжує в дитинi рiзнi переживання - це i 
хвилювання, i страх, i нервове напруження. Але цi негативнi прояви можна 
пом’якшити, якщо мати на увазi таку характерну особливiсть молодшого 
школяра, як емоцiйна вразливiсть, чутливiсть до всього яскравого, 
незвичайного. Уроки-драми носять саме такий характер, тому дiти почувають 
себе вiльно, комфортно, можуть проявляти емоцiї, переживання, якi 
виникають протягом уроку. Урок із використанням драматичного мистецтва 
динамiчний за своїм характером, стимулює пiзнавальний iнтерес до 
навчання, викликає позитивнi емоцiї. 

Певнi переживання дитини пов’язанi з її мiсцем у колективi, де вона 
проводить 4-5 годин на добу. Активна діяльність на таких уроках допомагає 
дiтям знайти, так би мовити, “мiсце пiд сонцем”, набути впевненостi в своїх 
силах, встановити дружнi вiдносини з однолiтками, заслужити їх повагу. Тодi 
зникає потреба самостверджуватися в негативно забарвленій моторнiй та 
словеснiй дiяльностях. Це також допомагає створювати основи для 
формування самооцiнки молодшого школяра, тому що окремi її компоненти 
починають закладатися вже в цьому вiцi. При вмiлому керiвництвi вчителя 
навчально-виховним процесом перебудова дитячої самооцiнки з завищеної 
або заниженої в адекватну (таку, що вiдповiдає реальному стану речей) може 
проходити не так болiсно.  

Учитель повинен проявляти увагу до життя дитини, її вчинкiв, до думок. 
Зацікавленість людини, яка є авторитетом для молодшого школяра, є 
рушiйною силою в емоцiйному розвитку учня. Головне завдання вчителя – 
“включити школяра в нову практику, в дiяльнiсть, яка збагатить та 
розширить його переживання, пробудить бажання працювати над собою, 
вселить вiру, що це не тiльки можна робити, але це й корисно, бо принесе в 
майбутньому плоди” [11, 61]. 

Отже, залучаючи дітей до драматичної творчості, ми повинні виконувати 
наступні завдання: 1) сприяти швидкій адаптації першокласників до нових 
умов перебування; 2) збагатити їх соціальними знаннями (правилами, 
нормами, правами); 3) навчити виконувати основні соціальні ролі “учня”, 
“сина” чи “доньки”, “громадянина”, “друга” чи “подруги”, “клієнта” тощо; 4) 
розвинути соціальну творчість, тобто виробити установку та практичні 
уміння змінювати соціальні ролі в залежності від ситуації, індивідуальних 
психофізіологічних, інтелектуальних, мистецьких особливостей, інтересів, 
нахилів; 5) розвивати соціальну уяву та інтелект; 6) розвивати емпатію; 7) 
виробити навички бути презентабельним, вміння самоактуалізації тощо. 

Подальшу наукову роботу доцільно спрямувати на визначення 
педагогічних умов використання театрального мистецтва при соціалізації 
молодшого школяра і на специфіку підготовки майбутнього вчителя 



початкових класів до здійснення соціалізуючого впливу на учня засобів 
драматичної творчості. 
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