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У наш час особливо гостро постала проблема художньо-творчого ро-

звитку юного покоління. Перш за все це пояснюється тим, що вчені з три-
вогою відмічають втрату в учнів інтересу до знань, виникнення страху, ди-
тячих неврозів. Другою причиною, що не може не хвилювати дослідників, 
є загальна скутість дітей, психологічне напруження, що зросло за останній 
час. Сучасна школа все частіше стикається з проблемою шкільних неврозів 
(дидактогеній), на яку одним із перших звернув увагу знавець дитячої ду-
ші, тонкий психолог В.О.Сухомлинський. На думку вченого «парадокса-
льність дидактогеній заключається в тому, що вони бувають лише в школі 
– в тому священному місті, яка визначає взаємовідносини між дітьми і 
вчителем» [3, с.144]. 

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо за необхідне залучення кож-
ної дитини до активної участі в різноманітних видах художньо-творчої ді-
яльності. На нашу думку, подоланню творчої пасивності, страху, психоло-
гічного напруження, активізації художніх здібностей та залучення дітей до 
спілкування з різними видами мистецтва допоможе театралізована діяль-
ність. Низка сучасних дослідників, що вивчають роль театрально-ігрової 
діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (Л.В.Артемова, 
О.П.Аматьєва, Н.В.Гавриш, Н.Є.Миропольська та ін.) неодноразово підк-
реслюють необхідність використання даного виду діяльності в сучасних 
освітніх закладах та вказують на важливість залучення всіх дітей до теат-
рально-ігрового дійства. 

Високо оцінив значення театралізованої діяльності в житті дітей тво-
рець «Школи радості» Василь Сухомлинський. Як засіб формування в ді-
тей відчуття краси, розвитку самобутньої творчості, педагог Павлиської 
школи широко використовував казку. Він вважав, що це відчуття не наро-
диться без фантазії, без особистої участі дитини у творчій діяльності. Саме 
на цій закономірності грунтується складання павлиських казок. У Кімнаті 
казки, створеній В.О. Сухомлинським, широко використовувалися такі ви-
ди театралізованої діяльності: ляльковий театр і драматичний гурток, ін-
сценізація, де діти інсценізували те, що створили український та інші на-
роди світу. Значне місце посідало також колективне складання казкових 
оповідок і програвання їх у ролях. Цікаві й повчальні авторські казки Ва-



силя Сухомлинського призначалися саме для дошкільного віку. З метою 
реалізації інтересів, потреб, нахилів вихованців педагог Сухомлинський 
надавав можливість права і свободи вибору кожній дитині на театралізацію 
улюбленого твору, на вибір улюбленої ролі, улюбленої іграшки тощо. У 
книзі «Серце віддаю дітям» вчений зазначав: «Кожний раз, коли ми прихо-
димо в «Кімнату казки» дітям хочеться погратися. Для всіх знаходиться 
улюблена лялька чи іграшка. Гра виливається в творчість: малюки стають 
казковими героями, а ляльки в їх руках допомагають краще передати дум-
ки і почуття» [3, с. 155]. 

Висока гуманістична позиція Василя Сухомлинського виявилася і в 
його ставленні до сім’ї. Він неодноразово наголошував, що середовищем, в 
якому дитина вчиться робити добро, є сім’я. Тому основне завдання школи 
та батьків полягає в тому, щоб зробити дитину щасливою. Зі спогадів дос-
лідників творчості видатного педагога дізнаємось про використання показу 
театральних вистав у сім’ї Сухомлинських. У «Повісті про вчителя» 
Б.С.Тартаковського знаходимо, що в сім’ї відомого педагога широко вико-
ристовувались різні види театру. «Коли Оля і Сергій хворіли в сорок 
дев’ятому році – два місяці знаходились в строгій ізоляції, Василь Олекса-
ндрович, переказав всі казки бабусі Марії, став складати свої, що пізніше 
увійшли у «Виховну хрестоматію». Василь Олександрович не лише розпо-
відав, але і «переказував» казки. На двері вішали простиню – це був екран. 
Василь Олександрович сідав на диван і починав казку «Жили-були...». 

А Ганна Іванівна за екраном рухала фігурки, намальовані Василем 
Олександровичем. Ось про який театр згадує Ляля, і батько обіцяє: 

– Що ж, буде і театр. Ось порозмовляємо з мамою – і розповімо тобі 
дивовижну казку...» [4, 137]. 

Сказане вище дає можливість стверджувати, що театралізована дія-
льності», на думку вченого, виконує важливу фізично оздоровчу функцію, 
яка проявляється в «турботі про здоров’я» дітей. 

Вивчення досвіду педагога-новатора з художньо-естетичного вихо-
вання школярів переконує, що ефективність використання театралізованої 
діяльності залежить насамперед від готовності педагога до театрально-
ігрової діяльності, його бажання грати разом з дітьми, творчого ставлення 
до справи. Звертаючись до педагогів, вчений наголошував: «якщо ви хоче-
те, щоб діти творили, створювали художні образи, – перенесіть хоча б одну 
іскорку в свідомість дитини. Якщо ви не вмієте творити або вам здається 
пустою забавою спуститись до світу дитячих інтересів, – нічого не вийде» 
[2, с. 157]. 

Отже, підсумовуючи сказане, зазначаємо, що педагогічні позиції 
В.О.Сухомлинського про розвиток дитячої творчості виражають основні 
параметральні орієнтири інновітньої освітньої парадигми. Вважаємо, що в 
кожному сучасному освітньому закладі повинна діяти власна «Кімната ка-



зки», з атмосферою сприйнятливою для активної участі кожної дитини у 
різноманітних видах художньо-творчої діяльності. Переконані, що такий 
підхід до формування особистості дасть змогу досягти значних успіхів у 
навчанні і вихованні дітей, зробить їх життя цікавим, дасть змогу відчути 
насолоду і радість власної творчості. 
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