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Анотація. У статті розглядаються особливості застосування одного з засобів арт-терапії, а саме ігор-
драматизацій у корекційній роботі з дітьми молодшого шкільного віку з наслідками дитячого церебрального 
паралічу. Ігри-драматизації є дієвим корекційним засобом і можуть з успіхом використовуватись в практиці 
спеціалізованих навчально-виховних закладів для дітей з ДЦП. Відповідне організаційно-методичне і змістовне 
забезпечення таких ігрових занять сприятиме оптимізації всієї корекційно-розвиваючої роботи серед цієї 
категорії дітей. 
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Аннотация. Мороз Л.В. Использование игр-драматизаций в коррекционной работе с детьми младшего 
школьного возраста с ДЦП. В статье рассматриваются особенности применения одного из средств арт-
терапии, а именно игр-драматизаций в коррекционной работе с детьми младшего школьного возраста с 
последствиями детского церебрального паралича. Игры-драматизации являются действенным коррекционным 
средством и могут с успехом использоваться в практике специализированных учебно-воспитательных 
заведений для детей с ДЦП. Соответствующее организационно-методическое и содержательное обеспечение 
таких игровых занятий будет способствовать оптимизации всей коррекционной развивающей работы среди 
этой категории детей. 
Ключевые слова: игры-драматизации, арт-терапия, коррекция, детский церебральный паралич. 
Annotation. Moroz L.V. The usage of play-dramas in the correctional work with junior children with the 
cerebral palsy. In the article features of application of the art of therapy in correctional work with children of minor 
school age with aftereffects of a nursery cerebral paralysis are considered. Plays of dramatization are an effective 
correctional means. They can be used with success in practice of specialized educational educational establishments for 
children with nursery cerebral a paralysis. The conforming organizational, methodical, substantial maintenance of game 
occupations promotes optimization of all correctional educing work with children. 
Key-words: play-dramas, art-therapy, correction, child cerebral palsy. 

 
Вступ. 
Театралізовані ігри, як один із потужних засобів арт-терапії, дуже широко використовуються з метою 

розвитку творчості та психокорекції серед дітей і підлітків [3, 4, 5]. Ігри-драматизації є одним із різновидів 
театралізованих ігор і ґрунтуються на власних діях виконавця, виконання ним певної ролі. Діти в цьому 
випадку грають самі, переважно використовуючи доступні засоби виразності – інтонацію, міміку, пантоміміку. 
Беручи участь в іграх-драматизаціях, дитина ніби перевтілюється, живе життям персонажа. Це найбільш 
складне завдання, адже воно не спирається на жодний предметний зразок. Атрибут — характерну ознаку 
персонажа (маску, костюм тощо) - дитина одягає на себе, створити ж образ вона повинна сама за допомогою 
інтонації, міміки, жестів, рухів [1, 2, 6]. 

Театралізовані ігри як різновид сюжетно-рольових ігор зберігають їх типові ознаки: зміст, творчий 
задум, роль, сюжет, рольові й організаційні дії та стосунки. Джерелом змістовності всіх цих компонентів 
служить навколишній світ. Він же є опорою для творчості педагога і дітей. Кожна тема може бути розіграна в 
кількох варіантах. Проте, на відміну від сюжетно-рольових, театралізовані ігри розвиваються за заздалегідь 
підготовленим сценарієм, в основі якого - зміст вірша, казки, оповідання. Готовий сюжет ніби веде за собою, 
розгортаючи гру. 

Ігри-драматизації потребують режисирування і проголошення реплік. Тут необхідні й виразні інтонації, 
типові для певного образу, які характеризують його вчинки та поведінку, і відповідна міміка, яка доповнює 
відтінки голосу. Зображення поведінки героїв у грі-драматизації ускладнюється, пантоміма стає провідним 
зображувальним засобом. Образ народжується з дій персонажів, їх міміки, інтонації та змісту реплік. Усе це дає 
простір для творчого перетворення знайомого сюжету. 

Тематика і зміст театралізованих ігор мають моральне спрямування, яке міститься в кожному 
фольклорному чи літературному творі та повинне відобразитись в імпровізованих постановках. Це дружба, 
чуйність, доброта, чесність, сміливість. Улюблений герой стає зразком для наслідування. Дитина починає 
ототожнювати себе з цікавим для неї образом. Здатність до такої ідентифікації і дає можливість через образи 
театралізованої гри непомітно впливати на дітей. Із задоволенням перевтілюючись в улюблений образ, учень 
добровільно приймає і привласнює притаманні йому риси. Самостійне розігрування ролі дає дитині змогу 
набувати досвіду моральної поведінки, вчитися діяти згідно з моральними нормами [1, 2]. 

Великий і різнобічний вплив театралізованих ігор на особистість дитини дає можливість 
використовувати їх як впливовий, але ненав’язливий педагогічний засіб, оскільки сама дитина відчуває при 
цьому задоволення, радість. Виховні можливості театралізованих ігор посилюються ще й тим, що їх тематика 
практично необмежена. І може задовольнити різнобічні інтереси дітей. 
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Різноманітність тематики, багатство зображальних засобів, емоційність театралізованих ігор дають 
можливість використовувати їх із метою всебічного виховання особистості.  

Проаналізувавши корекційний потенціал ігор-драматизацій, а також ураховуючи їх цікавість і змістовно-
діяльнісну привабливість для дітей молодшого шкільного віку, ми вважаємо, що цей засіб необхідно активно 
застосовувати в корекційній роботі з молодшими школярами, хворими на ДЦП. 

Дослідження виконано згідно тематики науково-дослідної роботи кафедр фізичної реабілітації та 
біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 
“Теоретико-методологічні й організаційно-методичні проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та колекційної 
педагогіки” та “Корекція психофізичного стану осіб з обмеженими можливостями” відповідно. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи - висвітлити особливості застосування ігор-драматизацій в корекційній роботі серед дітей 

молодшого шкільного віку з ДЦП. 
Результати дослідження та їх обговорення.  
В системі заходів навчально-виховної та корекційно-розвиваючої роботи серед дітей з ДЦП ігри-

драматизації краще застосовувати у формі окремих спеціалізованих групових занять. Основні завдання, які 
вирішуються у ході таких занять полягають у наступному: 

- подолання емоційної та соціальної депривації; 
- розвиток творчості, емоційних проявів, розкріпачення дитини, подолання скутості та сором’язливості; 
- розвиток комунікативних навичок (вербальних і невербальних: міміка, жести) та способів соціальної 

взаємодії; 
- розвиток загальної моторики та пластики рухів. 
Для вирішення цих завдань, перш за все, необхідна правильна організація театралізованих ігор. Основні 

вимоги до ігор-драматизацій наступні: 
- змістовність і різноманітність тематики; 
- максимальна активність дітей на всіх етапах підготовки та проведення ігор; 
- співробітництво дітей один з одним і з дорослими на всіх етапах організації театралізованих ігор. 
Організація ігор-драматизацій завжди передбачає проведення попереднього підготовчого етапу. 
Першочерговим завданням цього етапу є добір казок для подальшого інсценування. При цьому краще 

керуватися індивідуальними вподобаннями дітей, а також наявністю реальних можливостей для їх відтворення 
(технічні засоби, кількість дійових осіб, складність сюжету тощо). Також необхідно подбати, щоб відібрані 
казки подобались як хлопчикам, так і дівчаткам. 

Основна проблема, з якою зазвичай можна зіткнулись у процесі драматизації відібраних казок, полягає у 
невідповідності рівня їх художньої складності реальним можливостям дітей. Ті казки, які зазвичай подобаються 
дітям цього вікового періоду, містять складні сюжетні лінії, потребують виконання багатьох складних рухів, 
тому з першого разу діти з ДЦП не можуть їх відтворити. Отже, ми вважаємо, що краще розпочинати 
драматизації з менш складних казок, які діти зможуть повністю відтворити протягом одного заняття 
(наприклад, “Колосок”, “Теремок”, “Три поросятка”, ”Лисичка-Сестричка і Вовчик-Братик”, “Червона 
Шапочка” тощо), поступово переходячи до більш складних казок, на кілька актів, повне відтворення яких 
відбувається протягом кількох занять (“Летючий корабель”, “Котигорошко” “Бременські музики” тощо). 

Наступним важливим кроком підготовчого етапу є формування у дітей із ДЦП творчих уявлень про 
характери персонажів та особливості їх сюжетних взаємодій. Спочатку це відбувається у процесі 
прослуховування казки, прочитаної з відповідною інтонацією, за ролями. Після цього в ході двостороннього 
діалогу, необхідно з’ясувати міру відповідності уявлень дітей реальним характеристикам подій, персонажів, їх 
вчинків. Визначити, яка інтонація, які рухи будуть більш характерними для того чи іншого персонажа, як це 
можна практично відтворити. Наприклад: ведмідь – грубий голос, розгонисті, незграбні рухи; лисичка – 
лагідний, тоненький голос, м’які, плавні рухи тощо. 

Головне в цьому процесі уникнути цілеспрямованого навчання дитини, як відтворювати образ 
персонажа. Важливо шляхом відповідних запитань підвести кожну дитину до самостійного розуміння й 
усвідомлення того, як рухається чи говорить той чи інший персонаж, яка загальна манера його поведінки. Крім 
аналізу характерів персонажів, також потрібно обговорювати з дітьми їх вчинки, мотиви та наслідки їх 
позитивних і негативних дій. 

Персонажів для проведення ігор краще розподіляти, виходячи з бажання дітей, а також індивідуальних 
особливостей і типологічних характеристик дитини. Якщо комусь із дітей не вистачило ролей діючих осіб 
казки, то вони можуть виконувати ролі глядачів, а наступного разу поміняються місцями. За наявності кількох 
претендентів на одну роль, її можна виконувати по черзі. 

Оскільки зазвичай позитивні якості заохочуються, а негативні засуджуються, то діти в більшості хочуть 
наслідувати добрих, чесних персонажів. Однак, чимало сюжетів відтворюють боротьбу, протистояння добра і 
зла за рахунок емоційної характеристики позитивних і негативних персонажів. Діти в цьому віці, поряд із 
позитивними героями, можуть наслідувати і негативних, що трапляється досить часто. До того ж не завжди 
знаходяться бажаючі вдавати непривабливого персонажа, деякі учні з ДЦП відразу ж відмовляються від такої 
ролі. Тому здебільшого негативні ролі краще виконувати педагогу, використовуючи для цього різних ляльок. 

Ще одна проблема, пов’язана з негативним героєм - наслідки його вчинків. І хоча вчинки негативних 
персонажів повинні засуджуватись і відповідним чином каратись, у випадку трагічної кінцівки театралізації 



краще вдатись до прийому її творчої заміни на позитивну. Негативних героїв можна перевиховати за активної 
участі дітей, показати, як вони можуть стати кращими та робити добрі справи. 

Не менш важливою за розподіл ролей є підготовка відповідних атрибутів і декорацій для майбутньої 
драматизації. Активна участь дітей, хворих на ДЦП у цьому процесі сприяє розвитку їх смаків, почуття 
прекрасного. На думку Л.В. Артемової [1], естетичний вплив театралізованих ігор може бути і більш глибоким: 
захоплення прекрасним і відвернення від негативного викликають морально-естетичні переживання, які, у свою 
чергу, створюють відповідний настрій, емоційний підйом і підвищують життєвий тонус дітей. У цьому значенні 
театралізовані ігри прирівнюються до рухливих ігор, оскільки діти є не стільки глядачами, скільки активними 
учасниками. 

Як атрибути в ході ігор можна використовувати визначальні ознаки персонажів: маски різних звірів, 
основні елементи костюмів, більшість із яких діти можуть змайструвати під керівництвом педагога з підручних 
засобів на заняттях із працетерапії або принести з дому (наприклад, кошик для Червоної Шапочки, окуляри для 
бабусі тощо). Створюючи декорації, які б підкреслювали місце дії та створювали відповідну обстановку, 
керуючись асоціаціями дітей, можна залучати різні побутові предмети, обладнання залу, в якому проводиться 
заняття, спортивні прилади тощо. Крім того, для уникнення плутанини під час відтворення казки заздалегідь 
необхідно визначити розташування місця основних подій – замок принцеси, будиночок бабусі, темний ліс 
тощо, що також сприятиме кращій орієнтації та взаємодії персонажів по ходу сюжету гри. 

Після закінчення підготовчого етапу, безпосередньо в ході ігор–драматизацій кожна дитина відтворює 
репліки, рухи, емоційні переживання і поведінку призначеного їй персонажа. І хоча вона має керуватись 
сюжетною лінією обраної казки, проте допускаються різні варіації та імпровізації, що сприятиме розвитку 
фантазії, винахідливості дітей. 

Кожний образ, створений дитиною, завжди неповторний. У ньому характерні риси персонажа зливались 
з особливостями учня, з його манерою триматися, виражати себе. Розвитку творчої активності також сприяє 
відповідне музичне оформлення і використання дітьми підручних “самобутніх інструментів“ – різноманітних 
брязкалець, бубонів, дзвоників тощо. 

Для подолання надмірної скутості, сором’язливості дітей, що особливо помітно у ході перших 
драматизацій, на заняттях необхідно створити атмосферу емоційного комфорту, дружби, взаємодопомоги та 
поваги один до одного. Заняття краще проводити невеличкими групами (5-6 учнів) з постійним складом 
учасників. Крім того, розкріпаченню і творчій реалізації учнів сприятиме активна участь педагога у 
драматизаціях не тільки як керівника, суфлера, а й як активного учасника ігрових дій. 

Згодом найкращі драматизації можна продемонструвати на різноманітних святах і урочистих 
батьківських зборах (“8 березня”, “Масляна”, “Свято весни”, “День захисту дітей”, “Івана Купала” тощо). 

Результати тривалого застосування ігор-драматизацій в комплексі з іншими корекційно-реабілітаційними 
заходами в практичній діяльності спеціалізованих навчально-виховних закладів міста Суми дають нам 
можливість говорити про позитивний вплив цього засобу на функціональний стан молодших школярів із ДЦП. 
Так, у дітей спостерігалось покращання психоемоційного стану, настрою, поведінки, комунікативної 
діяльності, відзначалось покращання самопочуття, збільшення довільної рухової активності, розширення 
рухових можливостей. Всі діти із задоволенням відвідували заняття. Негативних результатів і відгуків виявлено 
не було. 

Висновки.  
Отже, ігри-драматизації є дієвим корекційним засобом і можуть з успіхом використовуватись в практиці 

спеціалізованих навчально-виховних закладів для дітей з ДЦП. Відповідне організаційно-методичне і змістовне 
забезпечення таких ігрових занять сприятиме оптимізації всієї корекційно-розвиваючої роботи серед цієї 
категорії дітей. 

Подальші дослідження плануємо спрямувати на визначення особливостей та розробку методик 
застосування інших арт-терапевтичних засобів у корекційній роботі серед молодших школярів із ДЦП. 
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