
ДРАМАТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ

ТЕОРІЯ  
І ПРАКТИКА



ЗМІСТ

3

5

7

15

19

21

23

29

36

ПРО  АВТОРА 

ПЕРЕДМОВА

З ІСТОРІЇ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДРАМАТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ЦІЛІ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДРАМАТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

«КЛАРА». ПРИКЛАД ЛЕКЦІЇ НА ТЕМУ ІНКЛЮЗІЇ – ЗАЛУЧЕННЯ ДО НАВЧАННЯ 

У ЗВИЧАЙНІЙ ШКОЛІ ДІВЧИНКИ НА ІНВАЛІДНОМУ ВІЗОЧКУ

ЛІТЕРАТУРА ТА КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ



Видано 2016



4 / ДРАМАТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ПРО  АВТОРА

МАРІЯ ПАВЛОВСЬКА

доктор філософії, кандидат педагогічних наук, лектор

Марія Павловська викладає на Кафедрі соціальної педагогіки педагогічного факультету 

Університету ім. Т. Ґ. Масарика. Її спеціалізація – драматичне виховання. Марія Павловська уже 

майже сорок років працює педагогом, із них двадцять – працювала вчителем загальноосвітньої 

школи. Свій педагогічний досвід Марія Павловська використовує як під час викладання, так і під 

час науково-дослідницької діяльності. Предметом її науково-дослідницької роботи є  питання 

інклюзії. Своїм досвідом Марія Павловська ділиться і за кордоном ( У 2013 – 2014 роках цикл 

лекцій «Драматичне виховання як метод роботи у школі та позакласній роботі» у АР Крим та 

м. Київ; у  2008 – 2012 роках цикл лекцій «Використання драматичного виховання як метод 

роботи у школі» Національна галерея, Пезінок, Словаччина; 2003 – 2004 – цикл лекцій «Театр 

у виховному процесі», педагогічний факультет Трнавського Університету, м. Трнава, Словаччина; 

2003 – співавтор і співреалізатор театрального проекту «Посейдон і ті інші», «Youth for Europe», 

Єстржебі Гора, Польща і  ін.). Марія Павловська вже десять років є  організатором фестивалю 

творчого писання «Ми, Ти, Вони» на педагогічному факультеті Університету ім. Т. Ґ. Масарика.



5 / ДРАМАТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ПЕРЕДМОВА

Чеська громадська організація «Асоціація з міжнародних питань» (www.amo.cz) – це унікальна 

платформа для діалогу між широкою громадськістю, науковою сферою, політикумом, бізнесом 

та громадянським сектором. АМО надає простір для висловлювання та реалізації ідей та 

проектів, які сприяють освіті, порозумінню та толерантності між людьми.

Вже десять років АМО ділиться з українськими педагогами чеським досвідом із використання 

нових освітніх підходів, інтерактивних методів навчання, які сприяють повноцінному розвитку 

особистості та формуванню критичного мислення учня.

Підручник «Драматичне виховання – теорія і практика» – це допоміжний текст до низки 

семінарів на тему мультикультурного та драматичного виховання для педагогів українських 

шкіл. Ці семінари здійснюються в Україні від 2010 року в рамках проекту «Альтернативна освіта 

для українських вчителів» програми TRANS Міністерства закордонних справ ЧР. Лекторами 

семінарів є викладачі Кафедри соціальної педагогіки Університету Т. Ґ. Масарика (м. Брно), 

які вже понад десять років займаються впровадженням драматичного виховання у щоденну 

педагогічну практику.

Використання методів драматичного виховання дозволяє людині вжитися до різних ролей, 

розвивати їх, проживати емоції спільно з кимось. Очікування, радість, страх, надія – це ті 

переживання, які допомогли учасникам семінарів відчути те, що відчувають їхні учні чи «герої» 

історій, які стоять перед вирішенням щоденних або доленосних рішень. Добре вибрана тема 

і прийоми проведення лекції можуть відкрити серце та думку і допомогти вирішити складну 

проблему чи запобігти ризиковій ситуації.

Віримо, що цей підручник сприятиме розвитку вже набутих умінь або стане натхненням для 

створення власної драматичної лекції.

Зденка Ваґнерова
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З ІСТОРІЇ ДРАМАТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ

Сучасні тенденції в галузі виховання та освіти зосередили свою увагу на всебічному розвитку 

особистості учня. Оптимальними засобами вважаються досвід та форми навчання, що базуються 

на пережитті, обидва засоби здатні ефективно втручатися і  змінювати поведінку і  ставлення 

учнів. На цих формах навчання базується теорія, методика та практика драматичного виховання, 

яка вперше з’явилася у 20-х роках ХХ століття в США. В цей час Вініфред Уорд перша у світі 

пропонує введення драматичних видів роботи до діяльності школи, вона хоче щоб вони були 

в навчальному плані поряд з художньою та музичною освітою. У 1930 році вона публікує книгу 

«Creative Dramatics», у якій узагальнює свої знання з практичного використання драматичних 

видів роботи і  вперше цю спеціальність називає творчою драматургією. У  цій книзі, поряд із 

уже згаданими власними знаннями в  роботі з  дітьми, вона окреслює системний підхід до 

драматичної діяльності та драматичного навчання. Книга розділена на дві частини, перша 

частина присвячена імпровізації, друга – розповідає про формальне (тобто публічне) створення 

театральних п’єс (гра). Відтак 1930 рік можемо назвати офіційним початком області творчої 

драматургії.

Головна ідея Вініфред Уорд – те, що діти роблять, для них є важливішим, ніж те, що вони бачать 

і чують. Йдеться про досвід. І якраз досвід навчання є основою навчального процесу всіх педагогів 

творчої драматургії. Уорд хоче впливати на дитину вцілому, а не тільки на її розум та професійні 

навички, зокрема, хоче розвивати творчий потенціал, чутливість. Уорд хоче зацікавити дитину 

так, щоби вона сама брала активну участь в своєму вихованні, плануванні, виборі, роздумах та 

рефлексії про власну роботу. Вона просувала ідею, що в процесі імпровізованих ігор діти вчаться 
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пізнавати себе і свої ролі у світі. Вона вважала, що процес роботи є набагато ціннішим, ніж сама 

вистава. Уорд визначила чотири різні позиції щодо творчої драматургії:

1. Творча драматургія як засіб «вивчення фактів» – до цього твердження вона ставиться дуже 

стримано, оскільки не погоджується з  тим, що окремі діалоги драми служать лише для 

отримання нових знань;

2. «Рекреаційна» позиція – тут припускає, що усяке мистецтво певною мірою має рекреаційні 

функції, тобто творча драма їх також має, але одночасно підкреслює, що творчій драмі 

ніколи не має бракувати зусилля над творчим мисленням;

3. Творча драма як терапія – призначена людям з гендікепом;

4. Творча драма як навчальний предмет певного навчального плану – включає його 

в навчальний блок (музика, образотворче мистецтво, література, фізкультура, драма).

Уорд розуміє творчу драму, насамперед, як мистецьке виховання, яке може принести учням 

радість, збагатити їх власним досвідом під час створення історії за літературним сюжетом або за 

сюжетом з драматичних історичних подій, драма може звільнити учня чи групу від напруженості 

і підвести до формулювання своєї власної думки з даного питання. Своє розуміння творчої драми 

Уорд базує на імпровізації за літературним сюжетом, робить ставку на якісну дитячу літературу, 

вірші і прозу, дбає не тільки про літературний рівень, але так само й про драматичну структуру. 

Література стає свого роду спусковим механізмом уяви дітей. Концепція творчої драми Вініфред 

Уорд стала взірцем для наступних двох десятиліть. Цей напрямок у творчій драмі називаємо 

Playmaking.

Продовжила цей напрямок Джеральдін Брейн Сікс, авторка книги «Creative Dramatics: 

An Art for Children» («Творча драма: мистецтво для дітей»). Основна мета драми за Сікс – 

розвинути творчі та виразні здібності учасників завдяки трьом ролям, яких вони набувають 

під час перебігу драми – актор (гравець), автор гри і глядач. Авторка підкреслює, що учитель 

творчої драми має бути ознайомлений не тільки з театром і драмою, але повинен мати знання 

з психології розвитку і педагогіки, аби він міг приймати виховні рішення. Іншою продовжува-

чкою цієї лінії є Рут Бел Гайніґ. У книзі «Creative Drama for the Classroom Teacher» («Творча 

драма для шкільного вчителя») вона, передусім, звертається до вчителів початкової школи. Вона 
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звертається як до фахівців вчителів драми, так і до вчителів, які вирішили використовувати драму 

під час своїх уроків читання і письма. Йдеться про суто практичну методичку, в якій є інструкції, 

що робити і  як це зробити. Гайнінґ спирається на якість дитячої літератури, вона вважає, що 

добра література відображає життя і  надає матеріал для отримання низки мовних та інших 

навичок, знайомить читача з широким спектром емоцій і конфліктів, ставить йому запитання, 

на які він повинен знайти відповіді. Часто література вводить читача до інших культур і часу, що 

дозволяє йому отримати глобальну та історичну перспективи. Так розвивається і збагачується 

особистий досвід учня. Творча драма так стає приємним і ефективним способом дослідження 

світу і самого себе, веде до творчого мислення, до розуміння, до отримання власної точки зору 

з цього питання, веде до співпраці під час спільного вирішення проблеми. Неллі МакКаслін – 

ще одна визначна фігура цього напрямку. Свій підручник «Creative Drama in the Classroom» 

(«Творча драма в  класі») вона рекомендує не тільки студентам вищих навчальних закладів, 

вчителям творчої драми і  керівникам театральних гуртків, але й  терапевтам, соціальним 

працівникам, керівникам позашкільної роботи та гуртків, спеціальним педагогам, і  навіть 

лекторам менеджерських курсів, оскільки, на її думку, цей підручник може усім допомогти 

в їхній роботі. Вона розповідає у ньому про напрямки і можливості застосування творчої драми, 

які використовує сама. МакКаслін є першою авторкою, яка повідомляє також й про ті напрямки 

і можливості творчої драми, які сама не використовує у практиці. Цим вона істотно відрізняється 

від попередніх авторів, які зазвичай представляють лише свою власну роботу.

У  шістдесятих роках в  США з’являється новий напрямок творчої драми так званий  

«Theatre games» («Театр гри»). Засновницею цього напрямку є  Віола Сполін, яка була 

професійною актрисою і одночасно займалася педагогічною діяльністю. У своїй книзі «Impro-

visation for the Theatre» («Імпровізація для театру») вона виходить з переконання, що грати 

та імпровізувати може кожен і  що талант „просто більша індивідуальна здібність проживати 

і  випробувати». Основа її методу – це вирішення проблеми чи проблем у  грі за допомогою 

імпровізації. Рішення веде гравців до повного зосередження на конкретній проблемі 

і  позбавляє їх самоусвідомлення про це. Оскільки театр зображує життя і  розповідає про це 

іншим, то здійснюється навчання, що стає можливим завдяки тому, що гра вимагає від гравців 

застосувати відомі їм навички в  незнайомих ситуаціях і  спонтанно реагувати на зовнішні 
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і  внутрішні подразники. Навчання продовжується і  у  рефлексіях під керівництвом вчителя, 

а відбуваються вони після кожного етапу гри. Цей напрямок роботи спрямований, переважно, 

на підготовку театральної вистави, і головним чином застосовуєтьс в групах дитячого, молодого 

або студентського театрів, які орієнтуються на публічний виступ, а не на навчання в школі.

У 70 - ті роки творча драма починає використовуватися в медицині – лікувальна драма, в роботі 

з людьми з обмеженими можливостями – театр людей з гендікепом. Згодом навіть почали 

використовувати драму при роботі з людьми похилого віку – драма для літніх людей.

Можемо констатувати: творча драма в  США розвивається у  багатьох напрямках і  весь час 

залишається мистецькою та естетичною дисципліною, основа якої – розвиток цілої особистості, 

особливо – творчості, чутливості, емпатії.

Творча драма з’являється в Європі аж після Другої світової війни у Великобританії під назвою 

«Child Drama». Йдеться про напрямок творчої драми, автором якого є  Пітер Слейд, актор, 

радійник і  педагог. Дитяча драма для Слейда є  мистецтвом життя. Цей напрямок повернув 

творчу драму на кілька десятиліть в сторону педагогічної філософії особистісного та соціального 

розвитку як основного сенсу та завдання творчої драми. Він відходить від механічного 

тренування різних мовних, рухових і інших навичок, і схиляється до розвитку дитячої творчості, 

висловлює довіру дитячим здібностям.

Цей напрямок названо за ґрунтовною книгою, яку Слейд видав у 1954 році під назвою «Child 

Drama». У ній він пише: «Багато людей запитує, яка мета дитячої драми. Ймовірно, найкоротша 

відповідь звучить так: щаслива та гармонійна людина. Але це лише часткова відповідь...». 

Читаючи книгу, ми дізнаємося й  про інші цілі в  цій області. До них відносяться розвиток 

емпатії, чутливості, впевненості в собі, вміння спостерігати, толерувати і брати до уваги інших; 

відбувається також і  вивільнення надмірної енергії, розвивається фантазія, дитина відкриває 

світ, проживає пригоди. Найбільше уваги в книзі приділяється самоаналізу і розвитку розуміння 

про неперервність речей, формування особистості, її адаптації і вміння впоратися з самим собою. 

Також Слейд розлого приділяє увагу дитячій грі. Підсумовуючи вище вказані умови, у творчій 
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драмі за Слейдом відбувається підготовка до життя майбутньої дорослої людини, яка буде 

нести відповідальність перед собою і суспільством, буде мати цінність для себе і суспільства.

Британська дитяча драма вже від початку відрізняється деякими рисами від американської 

творчої драматургії, ці відмінності присутні у всіх періодах і у всіх вчителів. Суттєвими є дві. Перша 

відмінність полягає в тому, що британські педагоги, на відміну від американських, не ставлять 

драму за літературним сюжетом, акцентуючи на первинній, оригінальній ідеї та на реальності, 

класичну казку вони вважають такою, що вже віджила своє, стверджують, що в атомному віці 

вона вже втратила значення. Друга відмінність полягає у ставленні, щодо театру і творчої драми. 

Британські педагоги спочатку сприймали театр, а  драму – як протилежність, сьогодні вони 

відійшли від такого гострого кордону і говорять скоріше в чому різниця. Американські педагоги 

цю різницю майже непомічають.

Безпосереднім наступником Пітера Слейда є  Брайан Вей, який вважається найбільшим 

авторитетом в цій області, бо його книга «Development through Drama» («Розвиток через драму») 

стала основною книгою того часу для всіх педагогів творчої драми не лише у Великобританії.

Вей зберіг концепцію Пітера Слейда, а ще укріпив та розширив його теорію. Слейд і Вей своїм 

трактуванням відділили драму від театральної діяльності, і чітко сказали, що драма це не театр, 

але що йдеться про самобутню виховну систему, яка базується як на використанні театрально-

драматичних елементів, так і на використанні драматичної гри. Драму, шкільний предмет, Слейд 

характеризує як «практикування життя», цей предмет відрізняється від академічних предметів 

його незбагненністю, розвиває особистість в  цілому з  усіх аспектів, як інтелектуального, 

емоційного, морального, характеру і т.д. Він підкреслює, що у кожної людини є всі передумови 

для розвитку, потрібно лише дати їй шанс. Сьогодні з драмою ми можемо зустрітися як з методом 

навчання, так і в якості окремого навчального предмета.

На зламі 60 – 70-х років на роботу Вея продовжує Й.Д. Клегг, який хоч і продовжує в розпочатому 

напрямку, але висловлює деякі критичні зауваження. Окреслює проблему – чи спрямовувати 

драму до театру, вчити театральних навиків і закінчити уроки драми театральною виставою, чи 

спрямувати драму на соціальний розвиток особистості. Це протиріччя в другій половині 70-х років 
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намагається подолати Дороті Гічкот, яка підкреслює, що драма використовує елементи театру, 

але різниця між театром і драмою, на її думку, полягає в тому, що театр влаштовано так, аби глядач 

прожив переживання. У творчій драмі у шкільному класі переживання проживає учасник драми.

Гевін Болтон також втрутився у  дискусію про два підходи до драми із наміром подолати 

цю суперечність. Він усвідомлював, що повністю її ліквідувати неможливо. В  основі його 

інтерпретації лежить порівняння шляхів засвоєння знань; драма пропонує конкретні знання, 

суб’єктивно оброблені, тоді як театр пропонує узагальнені знання, об’єктивні. Якщо об’єднати 

ці два шляхи набуття знань, то дитина засвоює загальну схему цього світу через суб’єктивний 

досвід, і  потім у  грі конкретизує узагальнений досвід. Незважаючи на всі зусилля, щоб 

приглушити цю суперечку, все одно два підходи до драми залишаються незмінними. Один 

з підходів спрямований швидше на особистісне виховання, другий – на розвиток театральний.

Гітчкот разом з  Ґевіном Болтоном створила найбільш впливовий напрямок сьогодення, 

структурну драму, яка відсилає до Слейда і  Вея, хоч і  з  підвищеною увагою до театральних 

аспектів. Найбільш вагомими наступниками цього напрямку є  Цецилі О’Ніл, Алан Ламберт, 

Джонатал Ніландс та Юдіт Акройд.

Дороті Гітчкот хоче, аби структурована драма була навчальним предметом, який доповнюватиме 

і збагачуватиме звичайне навчання. Вона не хоче створювати п’єси, але використовує драму, 

щоби розширити у  дітей розуміння, аби навчити їх дивитися на реальність через фантазію, 

бачити що є під поверхнею речей, шукати їхній сенс. «Вона це робить не за допомогою збільшення 

інформації, а дає дітям можливість використовувати те, що вони вже знають» (Вагнер). Це не 

театр, але й не йдеться про те, щоби через драму подавався весь навчальний матеріал, лише 

той, який для цього добре підходить, який драма буде доповнювати і збагачувати. Драма під час 

навчання не повинна бути окремим, самостійним предметом, вона (Гітчкот) навіть не припускає 

наявність вчителя-фахівця. Цю позицію вона відстоює у  передмові до книги «Drama Struc-

tures», авторами якої є О’ Нілл та Ламберт. Разом із Болтоном вона пише: «У другому ступені 

школи драма часто потрапляє до ізоляції від решти навчального плану та серйозних тем, які 

є наскрізними для вчителів інших предметів. Це призводить до того, що драма стає поверхневою 
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та фрагментарною. Через зовнішній тиск простору і часу, вчитель може занадто покладатися 

на ігри та вправи, або може виділити театральну майстерність, яка застосовується ззовні для 

дослідження або розвитку змісту».

О’Ніл та Ламберт у своїй книзі «Drama Structures», яка призначена для вчителів другого ступеня 

школи, пишуть: «Драма в освіті - це спосіб навчання. Постійна ідентифікація з уявними ролями 

і  ситуаціями дозволяє учням вчитися під час драми, досліджувати спірні питання, події та 

відносини. Для участі в  драмі учні не потребують театральної майстерності». Драма тут 

розглядається як послідовне вчення про життя:

• навчання за допомогою образів (за сюжетами художньої літератури)

• навчання за допомогою історій, створених учителем або групою

• навчання на основі навчального матеріалу, який включає в  себе людські стосунки або 

життєві ситуації.

Ця книга розглядає цілі, прийоми, окремі кроки і робочі процеси структурованої драми. У ній, крім 

теоретичних пасажів є й п’ятнадцять шкільних драм, ідеї яких були взяті зі шкільного матеріалу. 

Навіть у Великобританії з’явилися проблеми, з якими драмі доводиться мати справу. Яким шляхом 

іти? Як її використовувати? Як окремий предмет, як один із методів роботи на інших предметах? 

Це залежить від педагога, який шлях він обере – театральний чи шлях виховання особистості, 

і  від школи залежить чи буде драма включена до шкільної програми. Та не зважаючи на всі 

труднощі, драма між учнями й досі є дуже популярною. Навіть більше: можемо стверджувати, 

що її популярність зростає. Майже 70% шкіл мають вчителя-фахівця з драматичного виховання, 

який викладає цей предмет і розвиває. Отже, на завершення, слід зазначити, що навіть у країні, 

яка має довгу історію розвитку творчої драми, не існує одного напрямку в цій області, і, на нашу 

думку, це правильно.

У Чеській Республіці творча драма починає формуватися у 60-х роках ХХ століття. Відтоді 

вона пройшла трьома етапами, від пошуку та поглиблення методології аж до моменту, коли 

драму включили в  навчальний процес як самостійний предмет на вибір. Багато вчителів 

використовують її як метод роботи або як педагогічний принцип.
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ДРАМАТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Порівнюючи визначення драматичного виховання окремих авторів, слід визнати, що вони 

одностайні в твердженні про педагогічну дисципліну, навчання через власний досвід, прожиття. 

Драматичне виховання залучає емоції, спільне прожиття, розвиває співпрацю, емпатію, вчить 

слухати/чути, розвиває толерантність, вчить приймати рішення, оцінювати роботу інших, 

а також розвиває самооцінку, вчить життям про життя – і все це за допомогою змодельованих 

ситуацій, імпровізацій, ігор в ролі, подальших рефлексій, при цьому використовує театральні 

прийоми і інші методи навчання. Наведемо кілька визначень драматичного виховання окремих 

авторів (від засновників ДВ до сучасників), які пізніше порівняємо для наочності.

Вініфред Уорд (1924) бачить драматичне виховання у можливості розвивати уяву (увійти 

до вигадки, світ «ніби») у  можливості незалежно мислити (робота в  групі, кожен у  групі 

є важливим, може висловити свої ідеї, внести свій вклад до спільної справи), у свободі групи 

розвивати власні ідеї (під чуйним веденням вчителя, група вчиться приймати, оцінювати 

і заохочувати один одного), у співпраці (коли група спільно щось створює, вона отримує цінний 

урок про співпрацю, тут часто найдеться місце і  для аутсайдера), у  формуванні суспільної 

свідомості (стати кимось, щоб зрозуміти цього когось, а відтак зрозуміти життя), у здоровому 

вивільненні емоцій (кожен із нас іноді відчуває страх, гнів і т.д., а перебуваючи в ролі із цими 

почуттями, гравець може розслабитися і  позбутися напруги), у  вдосконаленні мовних вмінь 

(робота з мовленнєвим апаратом, наприклад, говоримо як король, велетень і  т.д., працюємо 

з силою голосу, темпом, висотою тону, дикцією, виразом), у досвіді з хорошою літературою, 

у вступі до театрального мистецтва (програвання конфліктів, репрезентативні реквізити...), 

у рекреації (клуби, табори. Драма приносить радість гравцям, тому вони й долучаються).

Б. Вей на запитання, що таке драматичне виховання відповів: «Відповідь на будь-яке питання 
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може мати дві форми – або інформацію або прямий досвід. Перша відповідь відноситься 

до категорії академічної освіти, друга – до драми. Наприклад, на запитання «Хто такий 

сліпий?» відповідь може бути: «Сліпий – це людина, яка не бачить». Інший варіант відповіді: 

« Заплющіть очі і спробуйте знайти вихід з цієї кімнати». Перша відповідь містить коротке 

і  дослівне визначення. Друга відповідь веде опитувача до безпосереднього досвіду, який 

виходить за межі знання і збагачує його уяву. Це може торкнутися серця чи душі так само 

як і думки. Саме це і є, говорячи дуже спрощено – функція драми».

На важливість драматичного виховання та навчання і розвиток компетенцій вказує Йозеф Валента. 

«Драматичне виховання це система особистісного соціального навчання, тобто система, 

в якій виникають специфічні ситуації, через які пожвавлюються процеси соціалізації, які не 

є «випадковими» процесами з життя, а такими процесами, які напланував вчитель».

А  от Махкова підкреслює величини прожиття та активного залучення дитини і  пояснює 

драматичне виховання як «навчання неопосредкованим пізнанням соціальних відносини 

і  подій, які виходять за межі реальної практики осіб, що задіяні. Драматичне виховання 

засноване на дослідженні, пізнанні та розумінні людських відносин, ситуацій із внутрішнього 

життя людей в  минулому і  сьогодні, реальних і  створених фантазією. Це дослідження 

і  пізнання відбувається у  вигаданій ситуації через гру в  ролі, драматичної дії в  ситуації. 

Це процес, який може, але не мусить вести до результату (вистави). Цілі драматичного 

виховання є педагогічні, засоби – драматичні».

Марія Павловська розглядає драматичне виховання, як «педагогічну дисципліну, яка в процесі 

навчання звертає увагу на поведінку та дію, використовує безпосередній досвід і власний 

досвід поводження, тісно пов’язані з  драматичним мистецтвом, бо використовує його 

засоби і  процеси для досягнення своїх цілей, тобто виховати творчу, уважну, емоційну, 

чуйну, здатну на вербальну і невербальну комунікацію людину. Людину культурну, яка вміє 

орієнтуватися у звичайних і більш-менш непересічних життєвих ситуаціях та стосунках 

між людьми, яка вміє приймати рішення і діяти вільно й відповідально».
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Потенціал драматичного виховання метафорично висловив Енді Кемпе (2009) на лекції для 

спеціальних педагогів: «Драма – це як дивитися на життя крізь вікно. Це навчання життю 

для життя, але в середовищі, яке захищене фікцією».

АВТОР
ПРОЦЕСИ 
НАВЧАННЯ

ПІЗНАННЯ ЕМОЦІЇ
СОЦІАЛЬНА 
ВЗАЄМОДІЯ

В. Уорд
активне навчання, 
прийняття, оцінка, 
заохочення,створення

незалежне мислення

здоровий вихід 
емоцій (прожиття 
радості, гніву, 
страху)

можливість співпраці, 
суспільна свідомість

E. Махкова навчання досвіду
орієнтація 
у запропонованій ситуації

вхід до ролі – до 
емоцій того, кого 
граєш

кооперація в групі, 
дослідження, пізнання 
і розуміння людських 
стосунків

Й. Валентна
система особистісного 
соціального навчання

процеси соціалізації
примірка на себе 
«шкіри» іншого

створення процесів 
соціалізації

Б. Вей прямий досвід
взаємодія є пріоритетним 
процесос

дотик серця і душі

М. Павловська поведінка, дія, досвід
вміти приймайти рішення 
і поводитися вільно 
і одночасно відповідально

використовує 
безпосереднє 
проживання – 
радість, страх...

акцент на 
людські стосунки, 
взаємодопомога

А. Кемпе
безпосереднє 
прожиття, яке 
приносить досвід

підготовка до життя

фікція звільняє, 
випробовування 
емоцій та 
вирішення проблем

поєднання із життям

Таблиця: Порівняння важливих областей драматичного виховання у дефініціях теоретиків.
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ЦІЛІ ДРАМАТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ

Цілі драматичного виховання можна сформулювати у трьох основних площинах: 

1. Драматична площина – уміння в драматичній області: гра в ролі, створення цілісної драми, 

засоби вираження; знання про драматичні види роботи і театр: драматургія, теорія, історія;

2. Соціальна площина - створення відносин у  групі, кооперація, структура групи, динаміка 

групи, пізнання людей, життя, світу;

3. Особистісна площина - розвиток уваги, сприйняття, уяви, мислення, спілкування, емоції, 

волі, творчості, інтересів, переконань, створення рейтингу цінностей.

Якщо об’єднати цілі, то можна сказати, що метою драматичної освіти є виховання творчої 

й уважної особистості, яка крім усього іншого здатна:

• сприймати реальність навколо себе та орієнтуватися в ній;

• ясно і чітко формулювати свої думки і не боятися їх висловлювати;

• творчо підходити до вирішення практичних завдань,

• висловлювати свої почуття, думки,

• поважати інших людей, дослухатися до них і оцінювати їхню користь, вміти покластися на 

них при потребі,

• піддавати свої погляди та погляди інших людей критиці, і так ставати відкритим до зміни 

у поглядах і розвиватися,

• співпрацювати з іншими над спільною роботою,

• співчувати іншим і вміти допомогти при потребі ...

• володіти елементами драматичного мистецтва.
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Учитель не може виконати всі ці цілі відразу і  з  усіма дітьми, але він завжди намагається 

наповнювати їх з урахуванням віку і складу групи.

У ДРАМАТИЧНОМУ 
ВИХОВАННІ ТАКОЖ 

РОЗВИВАЮТЬСЯ:

Комунікація

Співпраця

Емпатія

Моральність

Формування 
переконань

Вміння 
вирішувати 
проблеми

Оцінка

Бажання 
допомагати

Елемінація 
негативного 

досвіду
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ДРАМАТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

В ШКОЛІ 

Драматичне виховання можна включити у шкільну програму трьома способами:

1. як окремий предмет із чітко визначеним часом в  навчальному плані на рівні з  іншими 

дисциплінами. Цей предмет вчить передусім, як вирішувати драматичні ситуації, опирається 

на досвід, активну роботу учнів, на власний пошук, дослідження, відкриття і  розповідь, 

вчить спілкуватися і співпрацювати.

2. як метод роботи може застосовуватися в будь-якому навчальному предметі, який доповнює 

і врівноважує свою вузьку специфіку, зосереджуючись на діяльності та розвитку творчості, 

фантазії, уважності і товариськості учня. Як метод роботи його використовують вихователі 

переважно для особистісного і соціального розвитку.

3. як педагогічний принцип - стиль роботи, який пронизує увесь навчальний процес.
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МЕТОДИ І ПРИЙОМИ 

ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Метод – це спосіб досягнути певної теоретичної або практичної мети. Засобом для цього 

є прийом, який показує як це зробити. Це означає, що кожен метод може мати різну кількість 

прийомів і  лише від нас залежить, який із них ми виберемо для вирішення конкретної 

проблеми. Метод може існувати самостійно без допомоги прийомів, прийоми без методу 

втрачають зміст.

Основою драматичного виховання є драматична гра. Йдеться про тематичну гру, під час якої 

діти спілкуються, зустрічаються, вирішують проблеми в модельованих ситуаціях, висловлюють 

своє ставлення до проблем, взаємно порівнюють свої рішення, і своєю поведінкою створюють 

гру (імпровізують). Усвідомлення гри дає людині дистанцію, дозволяє вийти з неї, повторювати, 

збагачувати, рефлектувати, конкретизувати і  раціоналізувати прожиття (досвід). Суть 

драматичної вистави є одночасно і основним методом драматичного виховання – гра в ролі, 

яка має три рівні, що відрізняються між собою в залежності від того, чи ми залишаємося самі 

собою, граємо себе у різних незнайомих ситуаціях чи стаємо іншими героями, іншими словами 

«міряємо чужі черевики». У відповідності до цього розрізняємо гру в ситуації (моделювання/

симуляція), альтерація (чергування, зміна), характеристика.

ГРА В СИТУАЦІЇ

Учень грає самого себе у  запропонованих ситуаціях. Приймає рішення від свого імені, які би 

ймовірно вибрав у запропонованій, невідомій йому ситуації, виходячи зі своїх переконань. Часто 

це ситуації, з  якими гравці стикаються у  повсякденному житті. Тоді вони мають можливість 
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вирішувати їх, шукати оптимальне рішення, повторювати, виправляти помилкові рішення без 

страху за можливі наслідки.

Приклади імпровізацій у парі/групі. 

Після оголошення завдання починається імпровізація.

• Ти йдеш у магазин і ненавмисно розіб’єш пляшку дорогого напою, тебе ніхто не бачив, лише 

касир/ка чула звук.

• На лижні курси заборонено привозити алкоголь, друзі з кімнати витягують його із рюкзака.

• Ви на шкільній екскурсії і  повинні йти пішки нормальним темпом, щоб перенести базу. 

Ходити через яр заборонено, навіть якщо це коротший шлях аж на шість кілометрів.

• Ви слухаєте свою улюблену радіостанцію а  брат, нічого не кажучи, перемкне на іншу 

станцію.

• Ви йдете з другом в кіно, кожен з вас хоче на інший фільм. Ви стоїте біля віконечка каси.

АЛЬТЕРАЦІЯ

Учні приймають певну соціальну роль і, базуючись на власному досвіді, намагаються відтворити 

найтиповішу поведінку даного персонажу. Дуже важливим є  обмін ролями, учні мають 

можливість спробувати ролі своїх товаришів по грі, що часто призводить до кращого розуміння 

реакції іншої людини. Тут йдеться про зображення їхньої позиції, різного ставлення до проблеми 

з точки зору персонажу. Може стосуватися проблем одного персонажа на противагу другому, 

групи проти групи або групи проти загальної проблеми.

Приклади імпровізацій для групи.

• Приймальня. Діти за допомогою стільців зроблять приймальню у лікаря, і кожен зручно сяде. 

Потім жеребкуванням кожен витягує листочок із завданням (характеристика персонажу) 

– місце роботи, чим хворіє, скільки має часу, хоче відкрити вікно або не хоче. Імпровізація 

починається в той момент, коли вчитель прийде у ролі прибиральника/ці, відкриває вікно 

і йде геть. Діти починають поводитися відповідно до своєї ролі.

• Магазин з модними аксесуарами. Діти працюють в парах, один – продавець, інший – покупець. 

Продавець отримає високу премію, якщо йому вдасться продати «залежаний» товар. 
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Покупець прийшов за конкретним товаром. Діти, в ролях, починають грати і залежить від 

них, яким буде їхній персонаж.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Учні «одягають» чужі соціальні ролі з певними рисами характеру, переконаннями, поведінкою 

і проблемами. Цей метод уже вимагає певний життєвий досвід, а також певний ступінь зрілості. 

Дуже важливим є  внутрішнє розуміння, уміння вжитися в  роль. Гравець проникає всередину 

постаті, в  її психіку, внутрішню мотивацію і  нюанси поведінки постаті, досліджує і  створює її 

внутрішнє життя. Тут вже можна говорити про акторську гру.

Приклади імпровізацій для пар.

• Бутик з  дорогими модними товарами. Діти працюють у  парах, один – продавець, інший 

– покупець. Продавець – молодий, амбітний, хоче стати керівником, тому намагається 

продати якнайбільше. Навіть «залежані» товари, особливо жінкам, які в  такий магазин 

приходять раз на рік, коли мають йти на якесь свято. У  бутику вони почуваються 

невпевнено. Продавець отримає премію, якщо йому вдасться продати «залежаний» товар. 

Покупець – молода дівчина-інтроверт. Вона дуже сором’язлива і  не любить ходити по 

магазинах. Вона працювала на канікулах і  заробила 3000 гривень. На ці гроші вона хотіла 

купити сукню з вітрини, про яку мріяла. Імпровізація починається щойно дівчина зайде до 

магазину.

Основа драматичної гри – це імпровізація, яка дозволяє досліджувати і проживати життя інших 

людей. Імпровізація не потребує сценарію, не залежить від рівня освіченості і знання діалогів 

напам’ять. Це доступно усім дітям, незалежно від віку, з  будь-якими уміннями. Імпровізація 

активізує всі психічні функції і  залежить від повного використання власних джерел, які має 

людина, а не від складної інтерпретації намірів автора.

Імпровізація має три основні етапи:

1. Вільна імпровізація – гравці починають грати тут і зараз, вирішують конкретну ситуацію, 

реагують на гравців поруч без попередніх домовленостей.
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2. Імпровізація, яка частково готується – гравці можуть попередньо домовитися як буде 

виглядати імпровізація і як закінчиться, і відповідно до цього її наповнювати.

3. Підготована імпровізація – це результат спільного обговорення і роботи. Не йдеться про 

завчений текст, але гравці домовляються, дискутують а потім готують імпровізацію.

Найпростіша форма імпровізації – це пантоміма, драматична гра без слів, коли учень входить 

в роль і розігрує ситуацію, не використовуючи вербальних засобів. Пантоміма дозволяє залучити 

і  тих учнів, які мають малий словниковий запас, проблеми із висловлюванням чи дефекти 

мовлення. Пантоміму в  драматичній грі потрібно чітко відмежувати від мистецького жанру, 

в якому пантоміма має свої обмеження та складні вимоги до володіння тілом і стилізації рухів.

Прийом – підпорядковується методу і показує процес, спосіб засвоєння навчального матеріалу. 

До найбільш вживаних прийомів належать «гарячий стілець», «жива картина», «внутрішні 

голоси», «вуличка», «важливий момент у житті персонажів».

ГАРЯЧИЙ СТІЛЕЦЬ

Учень/вчитель сидить на стільці, він в ролі, повинен правдиво відповідати на запитання інших 

гравців, які хочуть з’ясувати якнайбільше інформації про персонажа, його погляди, особливості 

характеру, причини його поведінки.

ЖИВА КАРТИНА

Учні своїми тілами зображують ключовий момент вибраної ситуації, не розігрують її, 

залишаються нерухомими за командою «завмри». З  позиції окремих постатей ми можемо 

«прочитати» ставлення гравців до цієї ситуації. Жива картина створюється двома способами: 

а) гравці домовляються і спільно створюють живу картину; б) до картини можуть входити інші 

гравці і  своєю мімікою, позою, місцем розташування показують своє ставлення до ситуації, 

персонажу. (Завмри – слово, яке означає стій, припини роботу. Гравці закам’яніють у тій позиції, 

у  якій їх застало це слово. Оживити їх може лише сигнал, про який домовилися швидше, 

наприклад, інше слово, звук дзвіночка і подібне. У грі ця команда використовується зазвичай для 

зупинки гри в той момент, коли вчитель хоче внести до гри нову інформацію, або щоб зупинити 
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розіграну імпровізацію, і так виникне жива картина, яку можуть детально досліджувати гравці. 

Ця команда використовується і  для зупинки надто шумної і  хаотичної роботи, вчитель може 

повторити правила чи спрямувати гру далі).

ВНУТРІШНІЙ ГОЛОС

Головний перонаж в ролі залишається нерухомим. Решта стоїть навколо. Потім гравці стають за 

його спиною і висловлюють вголос його думки, почуття і побажання. Ці «думки» вголос можуть 

вплинути на те, яке рішення прийме головний герой, і  так змінити подальший перебіг подій. 

Може статися, що учні озвучують думки головного героя, які суперечать його думкам. Або 

можуть предстваляти колективне сумління, яке дає поради головному героєві, які базуються на 

моральному та суспільному виборі.

ВУЛИЧКА

Учень/вчитель у  ролі головного героя драми проходить вуличкою із решти учасників, які 

висловлюють думки і  відчуття від його імені. Голоси можуть радити герою, яке рішення 

прийняти у важливому життєвому моменті. Завдяки «Вуличці» учні вчаться приймати проблему, 

вирішувати її за допомогою порад, вербально формулювати свою пораду, залучати емоції.

ЛІНІЯ РІШЕННЯ, ШКАЛА ДУМОК

Діти стають на умовній лінії між двома протилежними поглядами («так» х «ні»). Вони повинні 

обґрунтувати, чому стоять саме на цьому місці. Інший варіант: діти висловлюють своє ставлення 

до головного героя або ситуації, своїм розташуванням у просторі – близько чи далеко стоять до 

героя (ситуації), обернуті спиною чи обличчям.
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«КЛАРА»

ПРИКЛАД ЛЕКЦІЇ НА ТЕМУ ІНКЛЮЗІЇ – ЗАЛУЧЕННЯ 
ДО НАВЧАННЯ У ЗВИЧАЙНІЙ ШКОЛІ ДІВЧИНКИ НА 

ІНВАЛІДНОМУ ВІЗОЧКУ.

Лекція про інклюзію, використання матеріалу із літератури, мови, драматичного виховання, 

естетичного виховання, основ життєдіяльності.

Анотація: Лекція розповідає про ікнклюзію дівчинки з фізичними обмеженнями до звичайної 

школи. Про обмеження, які пов’язані із гендікепом, про солідарність дитячого колективу.

Ключові слова: ікнклюзія, обмеження, солідарність, співпереживання.

Активізуючі прийоми: 

Драматичне виховання як метод роботи

Гарячий стілець

Живі картини

Гра в ролі

Групове навчання

Дискусія

Інтеграція, школа для всіх, інклюзія – це терміни, які поступово стали звичними у  словнику 

педагогів. За цими термінами стоїть бажання зробити школу місцем навчання для усіх без 

винятку. Школу, до якої разом зі здоровими учнями ходять учні з  особливими потребами 
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в  начанні (наприклад, учні із фізичними чи ментальними вадами, дефектами мовлення чи 

відхиленнями в поведінці і т.д.), учні із проблемами зі здоров’ям (діти, які хворіють хронічно, 

часто відсутні), учні, які походять зі соціально незахищених верств населення. Включення дітей 

із особливими потребами в основний навчальний процес вимагає підвищеного рівня емпатії як 

до нового учня, так і до класу загалом. Клас має бути готовий до такої ситуації, щоб не відбулося 

відчуження. Позитивний досвід від школи, від співпраці з однокласниками можуть вплинути на 

усе подальше життя новачка. 

Використання драматичного виховання у  такій ситуації – один з  найкращих варіантів, бо цей 

метод дозволяє прожити і краще зрозуміти почуття нової дитини, її потреби, виховує у дітей 

емпатію стосовно «інших», за допомогою фікції, змодельованої ситуації. У  драматичному 

вихованні ми говоримо про пережите, про власний досвід. Цей метод залучає почуття, працює 

з  цілим тілом, намагається шукати варіанти вирішення проблем. Драматичне виховання, як 

метод, має перевагу в тому, що він гнучкий, що це вигадка, яка гарантує атмосферу безпеки, 

дозволяє досліджувати різні типи поведінки, без подальшої конфронтації наслідків у реальному 

житті. Важливо, щоб вчитель був уважний, не допускав ідентифікації із персонажами, при 

потребі вмів «вивести» учня із негативного стану під час рефлексії. Вигадка копіює реальність, 

виходячи з  ролі ми відкладаємо усе, що було у  вигаданій історії. Але із собою до життя ми 

візьмемо досвід.

Драматичне виховання дозволяє людині вивчати цінності, розвивати цілу шкалу компетенцій, 

але передусім дозволяє: 

1. РОЗВИВАТИ УЯВУ (увійти у вигаданий світ «ніби»).

2. РОЗВИВАТИ НЕЗАЛЕЖНЕ МИСЛЕННЯ (робота групи, кожен у  групі важливий, може 

висловлювати свої ідеї і внести свій вклад в роботу групи).

3. РОЗВИВАТИ УСІЄЮ ГРУПОЮ ВІЛЬНО ВЛАСНІ ІДЕЇ (під чуйним керівництвом вчителя, 

група вчиться сприймати, оцінювати і заохочувати один одного).

4. СПІВПРАЦЮВАТИ (коли група щось створює спільно, учні отримують цінний урок зі 

співпробітництва, у групі може проявитися і аутсайдер).

5. ФОРМУВАТИ СОЦІАЛЬНУ СВІДОМІСТЬ (ввійти в чужу роль, зрозуміти її і  так зрозуміти 

життя).
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СЦЕНАРІЙ ЛЕКЦІЇ

Вік дітей: 9-11 років

Кількість дітей: 20-25

Час: 2-3 години

Простір: велика кімната/клас без меблів

Додатковий матеріал: аркуші паперу A5 для кожної групи, лист від Клари, два маленькі 

м’ячики, плед «шотландка» (або звичайне покривало).

Джерело натхнення: «Гайді», Йоганна Шпірі. Навчальна книга – Богдан, Тернопіль, 2014. 

Серія «Богданова шкільна наука». 

Ключові компетенції: громадянські, комунікативні, вирішення проблеми, соціальні.

Мета:   Учень релевантно оцінює наслідки своїх рішень

 учень приймає наслідки своїх рішень

 учень може увійти в положення інших людей

 учень може представити аргументи групи

 учень бере участь в обговоренні в малій групі

 учень розпізнає і розуміє проблему, активно її вирішує

 учень слухає/чує інших

6. ЗВІЛЬНИТИ ЕМОЦІЇ (кожен іноді відчуває страх, гнів і т.д., граючи роль, в якій виражені ці 

почуття, гравець може розслабитися і позбутися напруження).

7. ПОКРАЩИТИ МОВЛЕННЯ (артикуляційні вправи, говоримо як король, як велетень і т. д., 

працюємо із силою голосу, темпом, висотою, дикцією, висловлюванням).

8. ОТРИМАТИ ОСНОВИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.

Драматичне виховання домагає вчителям при залученні до класу дітей із особливими потребами 

в навчанні.
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1. ПРАВИЛО ТИШІ

Учні спробують правило тиші, яке вчитель буде використовувати під час уроку. Діти вільно 

ходять по приміщені, розмовляють. Коли вчитель підніме руку, учні перестають розмовляти 

і також піднімуть руку. Педагог кілька разів правило повторює із дітьми.

Учитель каже учням, що вони зіграють історію, яка могла вже трапитися, або можливо саме 

відбувається, або можливо колись трапиться.

2. ГОДИНА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Учитель повідомить дітям, що вони виграли змагання з  .., отримали грошовий приз і можуть 

планувати екскурсію на три дні.

3. КУДИ Ж ПОЇХАТИ

(Групи з 4-5 учнів будуть створені за допомогою ключа, який вибирає вчитель)

Кожна група отримує аркуш паперу, обговорює і записує, куди б вони хотіли на екскурсію і чому; 

група розробляє програму на два дні (від 12 години) і на один вечір для цілого класу.

4. ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Група вибирає від команди одного представника, який читає пропозицію. Група може представити 

свою пропозицію пантомімою – інші вгадують. Решта учнів можуть ставити запитання. Спільним 

голосуванням обирається одна пропозиція на екскурсію.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НОВОГО УЧНЯ. ЧИТАЮТЬ ЛИСТ ВІД КЛАРИ.

Учитель прочитає учням листа від їхньої нової однокласниці Клари Тихої. Учитель зосередить 

увагу учнів, що Клара живе на першому поверсі власного будиночку і їздить на природу. Вчитель 

намагається викликати у дітей інтерес до Клари, щоби вони хотіли зустрітися із нею і про все її 

запитатися.
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Привіт друзі з 4-А класу!

Вітаю вас із моєї кімнатки. Мене звати Клара, мені десять років і я живу зі своїми батьками 

в невеликому будиночку. Я люблю читати книжки про тварин, дивитися телевізор і їздити 

на природу. Шкода тільки, що це буває рідко. Я з нетерпінням чекаю, коли познайомлюся 

з вами.

До зустрічі

Ваша подруга Клара

6. ГАРЯЧИ Й СТІЛЕЦЬ

Учитель перевтілюється в Клару, учні сидять півколом, навпроти на стільці сидить Клара, її ноги 

загорнуті в плед. Попередньо підкреслимо, що зараз учні зустрінуться із Кларою і можуть у неї 

про все запитати. Перетворення з вчителя на Клару можна зробити за допомогою реквізиту. 

Учитель в  ролі Клари відповідатиме на запитання учнів так, щоби вони дізналися: Клара не 

ходить, вона на візочку. У сім років вона потрапила в аварію і відтоді не може ходити. Вона їхала 

з батьками на канікули і в  їхню машину врізалася вантажівка. В перший клас вона ходила до 

школи і мала багато друзів-однокласників. Після аварії сім’я переїхала, щоби Клара не згадувала 

про цю трагедію. Наступні два роки її вчила мама, бо Клара мусіла лікуватися у різних санаторіях. 

Тепер вона знову хоче ходити до школи, разом з іншими дітьми, мати друзів, бо дома їй дуже 

самотньо і сумно.

7. КЛАРА

Учитель із учнями на аркуші паперу напише усе, що дізналися про Клару. Папір повісить на 

видному місці, щоб діти могли цю інформацію використовувати.

ЛИСТ ВІД КЛАРИ
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8. ЖИВІ КАРТИНИ

Учні намагаються зазирнути в різні періоди життя Клари. Кожна група отримає жеребкуванням 

тему (народження, дитячий садок, 1 вересня в  першому класі, батьки відвідують її в  лікарні, 

святкування дня народження – 9 років). Діти не знають теми інших груп. Кожна група підготує 

«фотографію», живу картину, різних подій життя Клари. Вчитель зачекає, поки всі групи не 

будуть готові, а потім кожна група показує свою «фотографію» в хронологічному порядку. Учні 

намагаються вгадати підпис до фотографії, яку подію, період, з життя Клари вони бачать, і які 

«ролі» мали їхні однокласники. На завершення групи можуть «оживити» картини, щоб глядачі 

переконалися чи були їх здогади вірними.

9. ГРОШІ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ШКОЛИ

Учитель повинен розповісти дітям, що прийняти Клару до школи не так просто. У розмові з дітьми 

він говорить, що будова школи не пристосована до інвалідного візка, немає безбар’єрного входу, 

у класі мало місця і подібне. Це все записується на аркуш паперу, який вже містить інформацію 

про Клару. Дискусія – чи можемо ми якось допомогти? Рекомендуємо нагадати фонди, які 

допомагають людям з особливими потребами. Чому вони це роблять.

10. ЕКСКУРСІЯ З КЛАРОЮ

Учитель нагадує дітям, що вони мають їхати на екскурсію і  що вже готова програма. Але що 

робити, якщо з  ними поїде Клара? Вчитель повісить програму екскурсії, яку діти вибрали на 

початку гри, на видне місце. Діти у  групах повинні переробити її так, щоб Клара могла їхати 

з ними. Вчитель дає на це учням певний час. Свої пропозиції вони презентують і голосуванням 

вибирають найкращу. Її дописують на аркуш паперу, на якому є програма поїздки.

11. ЗАВЕРШЕННЯ

Учитель подякує дітям за їхню роботу, за те, що вони були готові відмовитися від якоїсь своєї 

пропозиції. Розмова із дітьми про включення дітей з гендікепом до звичайних класів, шкіл.
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ДОПОВНЕННЯ

Під час уроку рекомендується для розігріву та відпочинку дітей наступні ігри. Вчитель може їх 

використати, але не мусить:

• смішні лови – один учень ловить іншого, там, де «лова» торкнеться, новий «лова» 

доторкається рукою і доганяє інших вже в такій позиції;

• бурулька – учні, яким вчитель дав м’ячик, ловлять. До кого доторкнеться «лова», той завмре 

і стає борулькою (ноги на ширині плечей). Борульку може розморозити інший учень, який 

пролізе між ногами борульки;

• молекули – клас перетворюється на молекули, які постійно рухаються. Вчитель свисне 

у  свисток і  показує цифру – це кількість дітей для однієї молекули. Діти об’єднуються 

в групки-молекули і продовжують рухатися;

• вільні кінцівки – учні діляться на групи, в яких працювали. Вчитель дає команди скільки 

кінцівок торкається підлоги. Наприклад: «Підлоги торкаються 5 рук і  чотири ноги!». 

Перемагає та група, яка виконає цю команду швидше.

Рекомендація: Лекцію можна переробити для дітей старшого віку, змінивши деякі форм 

роботи.

ЗАУВАЖЕННЯ. НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Це вигадана історія, але її треба сприймати серйозно. Не один раз успішно реалізована, проте 

двічі діти відмовилися змінювати програму екскурсії через «неіснуючу Клару». Врешті вдалося 

впоратися з цією ситуацією, але учитель має бути весь час на поготові і емпатичним до групи.
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