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Вступ 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі модернізації 

суспільних відносин в Україні особливої гостроти й актуальності набувають 

питання  формування естетичних смаків в учнів початкових класів. 

Необхідність вирішення зазначеної проблеми зумовлена соціальними, 

культурологічними та педагогічними чинниками й викликає потребу в пошуку 

засобів формування особистості, одним з яких є мистецтво, зокрема театр. 

Театральне мистецтво має свою морфологію, способи функціонування, 

зображувальну знакову систему, специфічні засоби виразності, методи 

створення та презентації образу, технології підготовки актора й режисера, і 

тому, як засвідчує практика минулого й сьогодення, є одним з найпотужніших 

засобів впливу на свідомість і поведінку людини. Осмислення наявного 

ресурсу театрального мистецтва як засобу формування молодого покоління, 

визначення шляхів його впровадження в навчально-виховну систему України 

створює умови для його використання з метою формування особистості дітей. 

Особливого значення театральне мистецтво набуває для дітей 

молодшого шкільного віку, оскільки при використанні даного виду мистецтва 

закладається підґрунтя духовного багатства особистості.  У сучасній 

педагогічній теорії проблема вивчення театрального мистецтва як засобу 

виховання особистості знайшла певне висвітлення,зокрема питання 

театрознавчого змісту, розвитку театру. Так історію театру й творчого доробку 

найяскравіших митців висвітлено в працях Д.Антоновича, Г. Веселовської, 

Г.Дутчак, О.Казимірова, О.Кисіля, П.Руліна та ін..;проблеми теорії 

театрального мистецтва досліджували Ю.Барбой, М.Євреїнов, О.Клековкін, 

Н.Корнієнко, К.Станіславський, О.Таїров та ін.; основи театральної педагогіки 

розробляли Б.Захава, Л.Курбас, К.Станіславський, Ю.Стромов, М.Чехов та ін.. 

Окремим напрямом досліджень є вивчення психолого-педагогічних 

аспектів використання театрального мистецтва в освітньо-виховному процесі 

навчальних закладів. Дослідження психологів Б.Ананьєва, Л.Вегнер, 

Л.Виготського, Д.Ельконіна, О.Запорожця та ін.. присвячено виявленню 
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значення театрально-ігрової основи в житті дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Проблеми застосування театру в навчально-виховному 

процесі школи порушували Н.Александрова, О.Комаровська, 

В.Сухомлинський, Т.Шевченко та ін. Про позитивний вплив театральних 

ігрових елементів на навчання молодших школярів наголошували педагоги 

практики Ш. Амонашвілі, Є.Сазонов, Т.Соловкіна та ін. Особливості розвитку 

особистісних якостей дітей дошкільного й шкільного віку засобами 

театрального мистецтва вивчали О.Губа, Г.Єскіна, Л.Калініна, Г.Костюшко, 

А.Троцко, Л.Чуриліна та ін.   

Отже, актуальність проблеми використання театрального мистецтва як 

засобу формування естетичних смаків в учнів початкової школи залишається 

до кінця не визначеною,  тому в даній магістерській роботі ми будемо 

продовжувати дослідження даної проблеми. 

Тема магістерської роботи: «Театральне мистецтво як засіб 

формування естетичних смаків в учнів початкових класів». 

Об’єкт дослідження –  навчально – виховний процес початкової школи. 

Предмет – зміст, форми, методи  формування естетичних смаків в учнів 

початкової школи засобами театрального мистецтва.  

Мета дослідження – визначити зміст, напрями і особливості 

використання театрального мистецтва як засобу формування естетичних 

смаків в учнів початкової школи. 

Гіпотеза дослідження – процес формування естетичних смаків 

молодших школярів засобами театрального мистецтва набуває ефективності 

за умов: 

1)володіння теоретичним матеріалом; 

2) створення атмосфери зацікавленості  учнів початкових класів 

засобами театрального мистецтва. 

Відповідно до мети і висунутої гіпотези намічено розв’язувати такі 

завдання дослідження: 

• здійснити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми; 
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• характеризувати різні жанри мистецтва у контексті формування 

естетичних смаків молодших школярів; 

• виявити стан розвитку естетичних смаків учнів початкових класів; 

• рекомендації вчителям. 

У ході дослідження використовувались такі групи методів: 

1. Організаційні: порівняльний та ін. 

2. Теоретичні: систематизація, моделювання, узагальнення. 

3. Емпіричні: анкетування, опитування, бесіда. 

4. Педагогічний експеримент. 

Експериментальна база дослідження. 

Дослідження стану підготовки учителів та майбутніх учителів 

початкових класів до формування естетичних смаків учнів засобами 

театрального мистецтва проводилося протягом 2013–2015 навчального року 

та здійснювалося у два етапи: 

• на першому етапі було здійснено анкетування учителів та учнів 

загальноосвітніх шкіл Черняхівського району Житомирської області; 

• на другому етапі було здійснено анкетування студентів ННІ 

педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Всього дослідженням у 2013/2015 роках було охоплено 29 учнів, 10 

учителів та 20 студентів . 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

проаналізовано теоретичні основи проблеми підготовки вчителів 

початкових класів до формування естетичних смаків учнів засобами 

театрального мистецтва. 

Практичне значення визначається тим, що узагальнено і апробовано 

елементи спецкурсу «Теоретичні і практичні основи підготовки майбутніх 

вчителів початкових класів до формування естетичних смаків учнів засобами 

театрального мистецтва» у навчальному процесі вищого педагогічного 

навчального закладу та розроблено театральний гурток для учнів початкових 

класів. 
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Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 3 розділів 

та висновків до них, загальних висновків, додатків, списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дипломної роботи складає 116 сторінок, основний 

зміст викладено на 62 сторінці. 
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В И С Н О В К И 

Людина постійно стикається з естетичними явищами. У сфері духовного 

життя, повсякденної праці, спілкування з мистецтвом і природою, в побуті, в 

міжособистісному спілкуванні – скрізь прекрасне і потворне, трагічне і 

комічне виконують істотну роль. Від краси отримуємо насолоду і задоволення, 

вона стимулює трудову активність, робить приємними зустрічі з людьми. 

Потворне відштовхує. Трагічне учить співчуттю. Комічне допомагає боротися 

з недоліками. 

 Естетичний смак поєднує всі сутнісні сили людини, гармонізує її буття, 

виступає синтезуючим началом всіх її сил, що підтверджує і Ф. Шіллер: 

«Тільки смак вносить гармонію у суспільство, оскільки він створює гармонію 

індивідуальності». 

« ..... театр - єдиний вчитель моральності, поведінки, піднесених ідеалів, 

який ніколи не набридне учням. ... театр - найцінніше доповнення до будь-якої 

виховної установи для дітей, і без нього не досконала сама найпрекрасніша 

школа», - М.Твен. 

Отже, якщо ми будемо належним чином ознайомлювати молоде 

покоління з засобами театрального мистецтва та формувати естетичні смаки з 

їх допомогою, то й питання естетичного виховання та розвитку національної 

свідомості школярів буде успішно вирішуватися.  

Представлена магістерська робота та дослідження до неї, були спрямовані 

саме на розкриття значення підготовки вчителів до формування естетних 

смаків молодших школярів, та на розкриття ролі в цьому вихованні засобів 

театрального мистецтва 
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