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Дослідження присвячено проблемі корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку 

засобами театралізованої діяльності, сформульовано необхідні психолого-педагогічні умови 
досягнення позитивних результатів корекційно-формувального навчання. Визначено 
напрями та етапи методики корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку засобами 
театралізованої діяльності. 
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Abstract  

The research is devoted to the problem of correction of the stuttering of children of the 
senior preschool age by means of theatrical activity, formulated the necessary psychological and 
pedagogical conditions for the achievement of positive results of correctional formation training. 
The directions and stages of the method of correction of stuttering of children of the senior 
preschool age by means of theatrical activity are determined.  
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На сучасному етапі модернізації вітчизняної державної спеціальної 
освіти відбуваються суттєві зміни. У спеціальних дошкільних навчальних 
закладах для дітей із порушеннями мовлення ці зміни у відповідності до 
Закону України «Про дошкільну освіту» стосуються обов‟язкового 
освітнього рівня та змісту навчання. Ідеологія освіти дітей із вадами 
мовлення виникла на ґрунті сучасного розуміння прав людини. Такий 
підхід втілюється у тенденції до розвитку інтегративних підходів у 
навчанні дітей із мовленнєвими розладами. На це вказують, С. 
Конопляста, В. Синьов, В. Тарасун, М. Шеремет та інші. Ця тенденція 
зумовлена ратифікацією міжнародних декларацій, прийняттям 
українських законодавчих актів, що виголошують сприяння організаційній 
перебудові освіти у напрямі впровадження інтегрованого та інклюзивного 
навчання (В. Бондар, С. Конопляста, В. Синьов, В. Тарасун, А. Шевцов, 
М. Шеремет, Д. Шульженко, С. Федоренко, Л. Фомічова та ін.).  

Заїкання є одним із тяжких психофізичних розладів мовлення, яке, 

зазвичай, виникає у дітей у період інтенсивного формування мовленнєвої 

функції (від 2 до 6 років) і за відсутності необхідної допомоги та хроніфікації 

патологічного процесу може зберігатися довгі роки. Заїкання проявляється  

в порушенні ритму та плавності мовлення, які виникають через різні 
переривання, продовження або повторення окремих звуків і складів. Такі 
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затримки та повторення під час вимовляння слів виникають унаслідок 
судом м‟язів мовленнєвого апарату, супроводжуються порушенням 
дихання, змінами в просодиці вимови: висоті та силі звуку, темпі 
мовлення. Ці розлади порушують повноцінний процес комунікації, 
призводять до певних психологічних змін, які викликають дезадаптацію 
осіб із заїканням у суспільстві.  

У сучасних наукових дослідженнях багатьох вчених (Г. Костюшко, 
Н. Нечай, Л. Сєрих, В. Шахрай) визначено, що театралізована діяльність 
має величезні можливості для збагачення та розкриття творчого 
потенціалу дітей дошкільного віку. Роль театралізованої діяльності у їх 
всебічному розвитку висвітлено у працях Л. Артемової, О. Аматьєвої, Р. 
Жуковської, Ю. Рубіної та інших [5].  

Стосовно дошкільного віку вона усвідомлюється педагогами, як 
один із найефективніших засобів педагогічного впливу на розвиток 
особистості дитини, що використовується з певною метою і спонукається 
мотивами. Педагог розвиває в дошкільників уміння «входити в образ» і 
«утримувати» його в продовж усієї театралізованої діяльності; 
усвідомлення мовленнєвих та виконавчих дій; уміння передавати 
характерні особливості будь-якого художнього образу; здатність 
переносити отримані уявлення в самостійну ігрову діяльність; 
спроможність виявляти зацікавленість до театру як виду мистецтва; 
усвідомленість змісту, ідеї, художніх образів літературних творів.  

В Україні проблему розвитку мовлення в театралізованій діяльності 
досліджувала Н. Водолага. У структурі театралізованої діяльності вона 
виокремлює артистичні та акторські здібності. Вона зазначає, що 
артистичні здібності – це особливий рівень прояву спеціальних 
здібностей дітей, що забезпечує їм успіх у виконанні творів мистецтва 
різних видів та жанрів (співи, танці, створення і виконання композицій на 
різних музичних інструментах, декламування, виконання ролей у 
театральних виставах тощо) [67].  

О. Аматьєва визначає акторські здібності дітей дошкільного віку, як 
рівень прояву індивіда, що забезпечує йому стійкий інтерес та успіх у 
художньо-мовленнєвій діяльності (виразний переказ художніх творів) та 
успішне виконання ролей у театрально-ігровій діяльності. Тож, акторські 
здібності є частиною артистичних здібностей. Для них характерна 
глибина зосередження на своєму основному предметі – театральному 
образі. Різниця між ними може бути визначена співвідношенням – артист 
– не обов‟язково актор, актор може виступати як артист [8].  

Театралізована діяльність виступає, як специфічний вид дитячої 

активності, один із найулюбленіших видів творчості. Ще С. Русова довела 

природність «драматичного інстинкту малюків». Діти щиро включаються у  
театральну діяльність, стимульовані літературними, ігровими, 

особистісними мотивами. У них з‟являється потреба у грі, що виникає під 

впливом літературного твору, а також в засобі самовираженні, спілкуванні, 

пізнанні себе через відтворення різних образів. Такий стан є у 
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відвертому, щиросердному ставленні до художнього образу, втіленні його  

в різних формах театралізованої діяльності. Дитина виявляє рівень 
художньо-естетичного сприймання, мовленнєву компетенцію, певні 
знання, вміння, навички, здобуті нею раніше в умовах спеціально 
організованого навчання [1].  

Види театралізованої діяльності старших дошкільників 
класифікують:  
−за способом організації (індивідуальні чи колективні ігри),  
−за змістом театралізованої діяльності (ігри за сюжетами літературних 

творів, ігри-драматизації, інсценування),  
−за видами ігрового матеріалу (театр ляльок, театр іграшок, пальчиковий 

театр тощо) [1].  
Видатний педагог С. Русова була однією з перших, хто 

систематизував різні види театралізованої діяльності і вбачала в ній 
ефективний засіб розвитку мовлення і творчих здібностей. Автор 
виділяла такий вид драматизації, як гра, в якій діти часто використовують 
для своїх забав зміст та словесні вирази тих казок, оповідань, що їм 
добре знайомі. С. Русова визначила два шляхи розвитку мовлення у 
процесі театралізованих ігор. Якщо діти спеціально готують ролі 
заздалегідь, дослівно вивчають репліки літературних героїв, це, на її 
думку збагачує словник дошкільника образними літературними 
виразами. Якщо ж гра проводиться без попереднього заучування тексту, 
за власною інтерпретацією, тоді розвивається словесна творчість дітей, 
що знаходить прояв у сюжетоскладанні. Цей шлях формує у малюків 
уміння знаходити слова, характерні для того чи іншого моменту, героя, 
полегшує для дітей драматизацію більшості казок [1].  

Театралізовані ігри використовуються під час навчання 
дошкільників розповіді за сюжетом картини. Працюючи з картинами, на 
яких зображені предмети (об‟єкт) в дії, педагог пропонує дітям спочатку 
показати картину та перерахувати деталі зображені на ній. На даному 
етапі обов‟язково проводиться драматизація, для того щоб перевірити 
розуміння дітьми значення слів: вони повинні показати за допомогою 
пантоміми дію, зображену на картині [1].  

Більшість методик театралізованих ігор дошкільників (Р. Жуковської, 

Л. Артемової та ін.) є методиками організації сюжетно-рольової гри [1]. 
Інсценування,  як  прийом  вивчення  художнього  твору  розглядає  

методика навчання літератури (О. Акулова, І. Костіна, В. Лазарєва, В. 
Острогорський та ін.).  

Проблема використання театрально-ігрової діяльності у виховному 
процесі розробляється соціоігровою педагогікою (В. Букатов, О. Єршова, 
Т. Пеня та ін.).  

Для того щоб створити у дітей цілісну уяву про різні художні засоби, 
за допомогою яких можна намалювати картину, О. Єршова – рекомендує 
проводити ігри та ігрові вправи на співвідношення різних картинок, 
предметів одного найменування. 
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Л. Фесюковою розроблені спеціальні заняття «Світ казок», які 
проводяться в кімнаті казок. Основою цих занять є авторські казки. На 
цих заняттях синтезуються різні види діяльності. Проводяться вони з 
усіма дітьми по підгрупам та індивідуально. На заняттях з казкотерапії 
послідовно реалізуються такі завдання:  

− розуміння дитиною себе: розвиток вміння впізнавати себе у дзеркалі, 
на фотографії, у відеофільмі, розпізнавати свій емоційний стан, 
оцінювання його;  

− формування вміння за допомогою міміки показувати настрій: радість, 
гнів, подив, переляк, засмучення;  

− розвиток навичок емоційного спілкування дітей один з одним та з 
дорослими;  

− навчання немовним (міміка, пантоміміка, жест) та мовним засобам 
спілкування;  

− навчання проявам своїх почуттів і настроїв у відповідності з казковою 
ситуацією; 

− формування основ моральної поведінки;  
− навчання найпростішій імпровізації;  
− розвиток просторово-часовій орієнтації (створення мізансцен, зміна 

пір року);  
− розвиток загальної моторики в процесі використання імітаційних рухів;  
− розвиток дрібної моторики кінцівки та пальців рук під час використання 

пальчикових іграшок, іграшок-рукавичок та ляльок-бібабо [7].  

До роботи з театралізації послідовно залучається значна кількість 
художніх творів. Зазвичай, як зазначає автор, один твір (вірш, казка) 
розглядається на протязі трьох занять.  

Перше заняття починається з невеличкої вступної бесіди, яка 
вводить дітей до казкової атмосфери, або до тієї сфери дійсності, яка 
висвітлюється в творі. До цієї частини входять ігрові моменти, 
розглядання картини або обгортки книги. Друга частина заняття 
присвячена знайомству з літературним твором. Педагог переказує його, 
спостерігає за реакцією дітей, підсилює емоційні моменти, змінює текст 
для полегшення розуміння змісту, мотивів вчинків героїв. Наступний 
крок– короткий огляд твору: відповіді на питання, словникова робота. 
Повторне читання супроводжується театралізацією за допомогою 
настільного театру, ляльок-бібабо, пальчикових ляльок, коментованого 
малювання. В залежності від обсягу твору (короткий вірш або довга 
казка) можна повторити розповідь на другому занятті, під час якого 
педагог пропонує дітям відтворити сюжет казки за запитаннями. На 
третьому занятті питання ставляться за казкою, для уточнення її змісту і 
ходу розповіді. Педагогу необхідно користуватися різноманітними 
формами моделювання ситуації: послідовними картинами (план казки), 
конструктивними засобами (складання окремих деталей – частин 
декорації з об‟ємного конструктора, плаского матеріалу), усіма видами 
театру. В роботі з дітьми старшого дошкільного віку використовують 
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символічне моделювання [7].  

На останньому занятті твір (казка або вірш) драматизується дітьми. 
Їх пропонується за допомогою усіх художніх засобів підсилити роботу по 
драматизації в продуктивній діяльності (аплікація, малювання – 
індивідуальне і колективне) [7].  

Як заохочувальний етап проводиться драматизація казки з 
використанням костюмів. Ця робота вимагає від дітей самостійності. Під 
час підготовки до драматизації дітям надається змога роздивитися 
костюми, відтворити найхарактерніші рухи перед дзеркалом [7].  

Наприкінці заняття з казкотерапії слід проводити ігри на розвиток 
дрібної моторики: аплікації, конструювання (зображення обличчя за 
допомогою паличок, ниток, дроту), колективне малювання на великому 
аркуші паперу або шпалерах (О. Ворожцова, Л. Коміссарова, С. 
Соломаха, Є. Трусова, Н. Чевельова та ін.) [1].  

Для сучасного етапу розвитку системи спеціальної педагогіки 
характерний пошук і розробка нових технологій навчання і виховання 
дітей, так як навчально-пізнавальна діяльність дітей із порушенням 
психофізичного розвитку не завжди можлива та ефективна під час 
використання традиційних засобів. Ось чому необхідне використання 
специфічних засобів навчання та виховання. Засоби навчання повинні 
відповідати принципам спеціального навчання. У зв‟язку з цим цінність 
використання того чи іншого засобу визначається тим, наскільки воно 
робить навчання максимально доступним для дітей.  

Сучасна спеціальна педагогіка в пошуку нових форм і засобів все 
частіше звертається до різноманітних видів мистецтва як до засобу 
розвитку і корекції. Реалізація завдань психокорекції, а також завдань 
соціального і морального розвитку можлива завдяки відповідним 
методикам.  

У спеціальній педагогіці засоби творчої діяльності використовуються  
в роботі з різними категоріями дітей із порушенням психофізичного 
розвитку. Широке розповсюдження набуло використання музичних 
засобів виховання: промовляння слів, фраз під музику, співи (Л. 
Андронова, Г. Волкова, З. Ленів ті ін.), заняття з музичним супроводом з 
ритмічними рухами рух, ніг, тулуба, а в подальшому поєднання цих рухів 
зі співами, мелодекламацією (Л. Бєлякова, В. Дресвяннікова, Є. 
Оганесян, Р. Юрова та ін.). Існують також різні форми організації роботи 
з дітьми, які базуються на використанні різноманітних музичних засобів – 
невеличких театралізованих композицій з використанням сольного співу, 
хороводів тощо (Л. Журавльова, Н. Ричкова, та ін.) [5].  

Використання ігрової діяльності для корекції недоліків розвитку дітей, 

як то розумова відсталість, затримка психічного розвитку, порушення 

мовленнєвого розвитку, порушення зору, слуху є актуальною проблемою в 

сучасній спеціальній психології і педагогіці. В дослідженнях, присвячених 

вивченню корекційно-розвиваючих можливостей ігрової діяльності, 

розглядаються переважно сюжетно-рольова та дидактична гра 
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з старшими дошкільниками, які мають відхилення у розвитку.  
В роботі з дітьми з порушенням зору автори (Б. Коваленко, Ю. 

Кулагін, І. Моргуліс, Л. Солнцева та ін.) рекомендують звернути увагу на 
те, що саме сюжетно-рольова гра в старшому дошкільному віці вступає у 
пору свого розквіту: ускладнюються сюжети, вона набуває творчого 
характеру, виникають ігри-фантазії, ігри з правилами, режисерські ігри В 
процесі драматизації моделюються різні ситуації спілкування, 
розвивається зв‟язне мовлення – необхідна умова адаптації дитини в 
суспільстві. В іграх драматичного типу у дітей розвиваються особлива 
чуйність і увага до вчинків людей у житті, вміння бачити і розуміти 
значення найпростіших дій людини, її почуття, взаємовідносини  
з людьми, навколишнім середовищем тощо. Адже старші дошкільники з 
порушеннями зору, як і діти, що мають гарний зір, люблять грати. Вони 
прагнуть відобразити в іграх ті враження, які отримують завдяки 
спостереженням за навколишнім життям та участю в ньому. 

У дошкільників із ЗПР сюжетно-рольова гра має свої особливості.  

Методичні дослідження Н. Борякової, Л. Кузнецової, І. Марченко, Є. 
Слєпович, С. Шевченко та інших свідчать про те, що у цієї категорії дітей 
потреба в ігровій діяльності значно знижена та перебуває на ранніх 
етапах свого становлення. Гра має однобічний, наслідувальний характер  

і часто зводиться до безцільного маніпулювання. Найчастіше діти із ЗПР 
виконують у грі другорядні ролі або виконують роль глядачів [5].  

У «Програмі виховання та навчання дітей із важкими порушеннями 
мовлення» (1983), «Програмі навчання та виховання дітей з труднощами 
у навчанні» (2003) для дитячих садків компенсуючого типу та в 
програмах «Малятко» (1991), Базовій програмі виховання та навчання 
дітей «Я у Світі» (2009), які використовуються у роботі дошкільних 
навчальних закладів загального типу, виділяють спеціальний розділ 
«Розвиток дитини в театралізованій діяльності». В його критеріях 
підкреслюється, що педагог зобов‟язаний:  
−створювати умови для творчої активності дітей у театралізованій 

діяльності (заохочувати до творчості, розвивати здібності вільно 
триматися під час виступу, спонукати до імпровізації за допомогою 
міміки, виразних рухів, інтонації тощо);  

−долучати дітей до театрального мистецтва (знайомити з театральними 
жанрами, з різними видами театрів);  

−забезпечувати взаємозв‟язок театралізованої із іншими видами 
діяльності в єдиному педагогічному процесі;  

−створювати умови для спільної театралізованої діяльності дітей і 
дорослих [5].  
Отже, у навчально-виховному процесі дітей дошкільного віку 

вагомого значення надається театралізованій діяльності, яка дозволяє 
розвивати творчі здібності дошкільників, корегувати їх поведінку, 
мовлення, ораторські здібності, сприяє емоційному розкриттю. 
Виховання засобами театралізованої діяльності передбачає розвиток 
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повноцінного сприйняття мистецтва, розуміння його мови і його 
специфіки. Розвиток почуттєвого сприйняття, фантазії, емоцій, думки в 
процесі впливу мистецтва на дитину здійснюється завдяки цілісному 
переживанню та осмисленню в мистецтві життєвих явищ. Через це 
цілісне переживання мистецтво формує особистість в цілому, 
охоплюючи весь духовний світ дитини. 
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Анотація  
У статті охарактеризовано експеримент як провідний емпіричний метод наукових 

педагогічних досліджень. Проаналізовані теоретико-методологічні підходи науковців до 
проблеми педагогічного експерименту, визначено його сутнісні характеристики, класифікацію 
та обґрунтовано методологію експериментального методу щодо впровадження нововведень  
у педагогічну науку та освітню практику. 
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