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РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Обов’язковою умовою прогресу суспільства є виховання духовної 

культури особистості. Важливе місце в загальній системі виховання моло-
дого покоління посідає театральне мистецтво. Мистецтво театру – засіб пі-
знання світу і людини, але водночас воно здатне вести людину за собою, 
встановлюючи духовну єдність творця і глядача. Адже театр – це видови-
щна організація процесу педагогічного впливу, одна з форм формування і 
розвитку творчої особистості. 1 те, наскільки високою буде професійна пі-
дготовка соціального педагога, настільки ефективним, успішним і творчим 
буде цей вплив. Театральний самодіяльний колектив виконує дві найбільш 
характерні функції: соціально-виховну та художньо-творчу. 

Соціально-виховна функція полягає в організації змістовної освіт-
ньо-дозвіллєвої діяльності дітей та молоді, у зміцненні та розвитку театра-
льного колективу, де у процесі постановки та показу вистави відбувається 
процес соціального виховання – діагностика та корекція міжособистісних 
стосунків і розвиток творчих якостей особистості вихованця. 

Дружні зв’язки, доброзичлива атмосфера, взаємодія в роботі і на 
сцені не з’являються самі по собі, а формуються. І саме від соціального пе-
дагога як керівника мікроколективу залежить організація комфортного 
спілкування в цьому колективі, що потребує оволодіння прийомами цього 
спілкування. [1] 

Соціальний педагог – керівник театрального колективу не тільки ре-
жисер, художник і організатор, але й педагог-психолог. Його завдання – 
підтримка та зміцнення позитивних почуттів юних виконавців: стимулю-
вання, творчого ентузіазму, взаємоповаги, спроба робити емоції учасників 
усвідомленими та керованими, а отже, не лише особистими, але й соціаль-
ними; підтримка бажання виконавця змінити себе під впливом позитивних 
рис характеру образу, втіленого на сцені; навчання здійснювати самооцін-
ку власної творчості; формувати навички бачити себе в колективі, діяти ці-
леспрямовано, відчувати впевненість у власних силах. 

Безумовно, сцена прищеплює свободу, розкутість, вміння природно 
триматися. Це важливо для всіх, і особливо в підлітковому віці, коли про-
являється невпевненість в собі, страх показатися смішним, незграбним. 
При цьому важливо, щоб підготовка вистави стала однією з активних форм 
самоосвіти і самовиховання. Тому цінним є не стільки результат творчості, 
а те, що формує здібності і потреби, які мають вихід у процесі оволодіння 
сценічним образом. І тут головне не самопрояв, не бажання демонстрації 
самого себе, а розкриття перед глядачами створеного образу, бажання не-
сти насолоду і радість іншим. Це вже не гра в мистецтво, а спілкування, 



вплив на іншого за допомогою засобів мистецтва. Не тільки оволодіння те-
кстом драматичного твору, але й читання матеріалів про автора, пізнання 
епохи, відображеної в ній, відвідування музеїв, вивчення костюмів, правил 
сценічної гри, музики, законів декоративного мистецтва, дають учасникам 
багатогранні знання. 

В результаті оволодіння цими знаннями і навичками учасники теат-
рального колективу можуть поступово відчути зріст своїх інтелектуальних 
можливостей, комунікативних якостей, розширення загальної культури та 
суспільної активності, поліпшення культури мовлення. Звичайно, все це 
набувається не миттєво, а в результаті систематичної праці і не менше, ніж 
за два роки за умови активної діяльності колективу і кожного його учасни-
ка. 

Театральний гурток розвиває емоційне сприйняття людей світу, про-
буджує великий інтерес до світу почуттів ровесників, дорослих, здатність 
до співпереживання. Ця сфера моральних проявів актуалізує естетичні пе-
реживання – від почуттів помірного задоволення до дійсно естетичного за-
хоплення. [2] 

Більшість підлітків приходять до театру з прагненням певним чином 
прилучитися до справжнього дорослого життя. Вони багато чому вчаться 
один у одного, дорослішають у конкретних справах і на конкретному дра-
матичному матеріалі, пізнаючи самих себе. Отримуючи від творчої праці в 
театральному гуртку задоволення, радість подолання труднощів, удоско-
налюючи уміння у ході осмислення літературного матеріалу, відчуття ко-
лективу – все це збагачує як самих юнаків та дівчат, так і глядачів. 
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