
Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 242 - 

Нині серед дослідників переважає думка, що сучасна література 

– це поезія і проза останніх десятиліть, перехідного періоду рубежу 

XX-XXI ст. В залежності від призначення сучасних творів виділяють 

елітарну і масову, або популярну літературу. Елітарна література – це 

«висока література», яка створювалася у вузькому колі письменників і 

доступна лише для еліти.  

Найбільш затребуваним і тиражованим твором масової 

літератури є бестселер. До всесвітніх бестселерів XXI століття 

відносяться серія романів про Гаррі Поттера Дж. Роулінг, цикл видань 

С. Майєр «Сутінки» [2, c.45]. 

Примітно, що масова література часто пов'язана з 

кінематографом – безліч популярних видань екранізовані. Приміром, 

американський серіал «Гра престолів» знято за мотивами циклу 

романів Джорджа Мартіна «Пісня Льоду та Вогню». 

Модифікації сформованих жанрів в ХХІ ст. призводять до 

утворення унікальних жанрових форм. Масова література, на відміну 

від елітарної, доступна і орієнтована на масове споживання і 

комерційний попит. Багатий жанровий різновид масової літератури 

включає любовний роман, пригоди, бойовик, детектив, трилер, 

наукову фантастику, фентезі.  
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ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ 

КРИЗИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД 

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Ми живемо в новому сучасному світі, що вимагає прогресивних та 

творчих педагогів, які можуть і хочуть змінюватись. Саме тому для нас так 

важливо знаходитись на шляху пошуку нових інструментів покращення 

системи освіти. В умовах кризи модерного освітнього простору 

надзвичайно гостро стоїть проблема інтелектуального та духовного 
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наповнення молоді. Чи не єдиною превентивною мірою на шляху 

криміналізації та деградації моральних цінностей у молодіжному 

середовищі є активна педагогічна робота. Застосування в педагогічній 

практиці засобів мистецтва сприяє розширенню горизонтів учнів, 

збагаченню естетичних почуттів і розвитку художнього смаку. Сьогодні, 

як ніколи, потрібні артистичні педагоги з широким спектром емоційних 

реакцій, здатні творчо відтворювати і передавати багатства людської 

культури. Вчителі, озброєні прийомами театральної педагогіки спроможні 

створити потужне інтелектуальне та естетичне середовище, яке матиме 

лише позитивний вплив на особистості учнів.  

Деякі дослідники порівнюють діяльність вчителів з театром одного 

актора, хоча є і суттєві відмінності. Дії на сцені проходять в іншому, 

уявному вимірі буття, в той час як дії вчителя спрямовані на реальні 

особистості та реальні життєві ситуації, а тому і вимагають більш 

ретельного та делікатного підходу. Вчитель, на відміну від актора в театрі, 

«витримує більші емоційні навантаження, оскільки він через специфічні 

особливості професії повинен протягом дня «грати» декілька занять-

спектаклів без жодної репетиції, будучи водночас «режисером- актором» в 

умовах відкритого режисерського дійства-заняття» [1, с. 16]. Крім того, 

педагог несе особисту відповідальність за провальне або вдале заняття. Та і 

наслідки його помилок більш драматичні, ніж результати акторських 

невдач [2, с. 45]. Система методів та прийомів, притаманних мистецтву 

допоможе запобігти негативним наслідкам, що можуть виникнути в 

результаті перевантаження учнів «сухим» матеріалом та його механічного 

запам’ятовування ними. Досвід педагогічної діяльності показує, що 

вчителеві недостатньо знань основ наук і методики навчально-виховної 

роботи. Адже всі його знання і практичні вміння можуть передаватися 

учням лише завдяки живому й безпосередньому спілкуванню з ними. Саме 

ці взаємовідносини, їх мистецькі, моральні, психологічні, технологічні 

складники не завжди усвідомлюються педагогами як вартісний засіб 

удосконалення їхньої педагогічної діяльності. Багато чого тут педагог 

може запозичити з театральної педагогіки. [3, с. 75]. Здобутки в розвитку 

театральної педагогіки на світовому рівні передусім пов’язують з ім’ям 

відомого російського педагога, режисера та актора Костянтина 

Сергійовича Станіславського. Система К. С. Станіславського містить 5 

принципів, які можуть бути застосовані у процесі виховання педагогом: 

1) принцип життєвої правди; 

2) принцип ідейної спрямованості; вчення про надзавдання; 

3) принцип дії - підґрунтя переживання і матеріалу для творчості; 

4) принцип органічності творчості; 

5) принцип творчого перевтілення в образ.  

Його система виходить з об’єктивних законів людської поведінки і 

вирізняється універсальністю. Тому цілком доречно пропонувати 
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педагогові використовувати в своїй праці елементи театральної педагогіки, 

зокрема принципів, викладених в системі Станіславського. Більшою мірою 

це стосується підбору форм роботи, а також методів і прийомів, які б 

могли доцільно використовуватись на уроці. На підставі цього був 

створений соціо-ігровий стиль в педагогіці (1988 р.). Він виник завдяки 

поєднанню гуманістичних напрямків у театральній педагогіці і педагогіки 

співробітництва, яка черпає знання з народної педагогіки. Значимість 

такого стилю в самій організації процесу пошуку та проблемної ситуації-

діяльності, в якій діти, спілкуючись між собою, будуть відкривати нове 

безпосередньо в процесі гри, за допомогою проб і помилок. 

Найважливішою метою театральної педагогіки є змінити консервативну 

позицію педагога, тобто зняти з нього і з учнів страх перед помилкою.  

Таким чином, педагогічна праця має багато спільних ознак з 

театральною творчістю. Дев’ять десятих роботи артиста, дев’ять десятих 

справи в тому, щоб відчути роль духовно, зажити нею: коли це зроблено, 

роль майже готова. Робота над роллю полягає у вивченні духовної суті 

драматичного твору, того зерна, з якого він постав і яке визначає його 

смисл, як і смисл кожної з ролей, що його складають [4, с. 430]. Так само і 

в діяльності вчителя, є два головних завдання, що стоять перед кожним 

педагогом сучасної школи: сформувати власне творче, духовне чуття та 

майстерно спрямувати його на формування юної особистості. Елементи 

театральної педагогіки, а зокрема системи розробленої Станіславським та 

напрацювань інших вчених можуть і повинні використовуватись в 

діяльності вчителя. Це допоможе педагогам розкрити власний творчий 

потенціал, а також запобігти негативним явищам в сучасній системі освіти 

та вдосконалити її. 
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