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Стаття присвячена актуальній проблемі визначення мети, завдань та
функцій театральної педагогіки як галузі наукового знання на сучасному етапі
розвитку українського суспільства. З’ясовано, що мета театральної педагогіки
як науки відбиває закономірності, принципи й методи наукового пізнання та
шляхи їх впровадження в практику діяльності провідних суб’єктів театрального
впливу. Завдання театральної педагогіки поділяються науковцями на постійні і
тимчасові, а її функції – на теоретичні й технологічні.
Ключові слова: театральна педагогіка, наука, мета, завдання, функції.
The article is devoted to the definition of the purpose, tasks and functions of
theater pedagogy as a branch of scientific knowledge at the present stage of
35

Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика

development of Ukrainian society. It was found that the purpose of theater pedagogy as
a science reflects the patterns, principles and methods of scientific knowledge and ways
to implement them in the practice of the leading subjects of theatrical influence. The
tasks of theatrical pedagogy are divided by scientists into permanent and temporary,
and its functions - into theoretical and technological.
Key words: theatrical pedagogy, science, purpose, tasks, functions.
Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел дозволяє
стверджувати, що сучасній науці притаманні різні підходи до визначення мети,
завдань та функцій театральної педагогіки.
Як мету зазначеної науки фахівці розглядають:
- сукупність знань про природу людини (Л. Калініна, Н. Середа);
- з’ясування парадигми організації виховного процесу (А. Арнольдов);
- забезпечення розвитку людини, прояву її здібностей, можливостей та
природних задатків у демократичному суспільстві (Р. Калько);
- науковий та педагогічний супровід театральної діяльності (А. Мудрик).
Аналіз зазначених підходів свідчить, що одна група науковців (Л. Калініна,
А. Мудрик, Н. Середа) під метою театральної педагогіки розуміє розробку
теоретичних засад зазначеної науки. Інша (А. Арнольдов, Р. Калько) – особливу
увагу приділяє змісту театральної діяльності. На наш погляд, проаналізовані
підходи не суперечать, а доповнюють один одного. Вважаємо, що в
узагальненому вигляді мета театральної педагогіки як науки полягає в розкритті її
суті, обґрунтуванні методологічних засад, визначенні закономірностей,
принципів, форм та методів впливу на особистість глядача, в розробці науковометодичної системи організації театрально-педагогічної діяльності.
Мета окресленої науки конкретизується її завданнями. Важливе значення
для театрально-педагогічної теорії і практики має класифікація завдань за певним
часом виконання. З огляду на це, завдання театральної педагогіки можна
розглядати як постійні, так і тимчасові. Узагальнення науково-педагогічних
матеріалів дає підстави постійними завданнями театральної педагогіки як науки
вважати:
- сприяння соціальній адаптації людини;
- організацію інтегрованого впливу на процес становлення та подальшого
розвитку особистості;
- забезпечення зв’язків теоретичних положень театральної педагогіки і її
технологій;
- визначення принципів досліджуваної науки і з’ясування тенденцій їх
подальшого розвитку;
- вивчення теорії й практики театральної педагогіки зарубіжних країн;
- з’ясування її методологічних засад;
- дослідження закономірностей розвитку окресленої науки;
- розробку суто театрально-педагогічних форм та методів впливу на
особистість;
- розвиток емпатії та рефлексії;
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- проведення наукових досліджень, науково-практичних конференцій і
семінарів із проблем театральної педагогіки;
- видання відповідної наукової й методичної літератури тощо.
Доцільно наголосити, що в сучасній театральній педагогіці як галузі
наукового знання існують і інші підходи щодо угрупування її завдань. Зокрема,
Р. Калько та Л. Калініна завдання досліджуваної науки поділяють на суто наукові
й практичні. Ураховуючи той факт, що наука, яка вивчається, об’єднує як
теоретичні напрацювання, так і зміст діяльності, уважаємо, що й така
класифікація завдань має право на використання.
Розкриття суті театральної педагогіки як галузі наукового знання
передбачає і з’ясування її основних функцій, які формулюються залежно від
постановки цілей і завдань, що висуваються перед нею. Сучасна наука передбачає
класифікацію функцій за різними показниками:
- за єдністю предмета і мети дослідження функції поділяються на
теоретико-пізнавальні й прикладні;
- за використанням методів – описові, пояснювальні, прогностичні,
перетворюючі тощо;
- за специфікою впливу театральної педагогіки на особистість
(загальнопедагогічні і специфічні);
- за часом виконання (довготривалі й ті, які визначаються специфікою
конкретного етапу чи конкретної соціальної ситуації) [5, с. 15].
Мають місце й інші підходи щодо угрупування функцій педагогіки як науки
взагалі. Так, до основних функцій педагогіки, за переконанням дослідників,
належать:
- комунікативна та гносеологічна (пізнавальна) (В. Гмурман);
- теоретико-пізнавальна,
організаційно-виховна,
регулятивнопрофілактична,
інформаційно-комунікативна,
аналітико-прогностична
та
соціоінтеграційна (І. Мигович);
- теоретико-пізнавальна і прикладна (Г. Філонов);
- пізнавальна, пояснювальна, практична, прогностична та світоглядна
(В. Лавриненко, Л. Лимаренко);
- описова,
діагностична,
пояснювальна,
проєктивно-конструктивна,
прогностична, перетворююча, критеріально-оціночна, корекційна (В. Лутай);
- теоретико-пізнавальна, прикладна та гуманістична
(А. Мудрик,
С. Харченко);
- загальнотеоретична, практична і прогностична (Т. Стефановська);
- теоретична і технологічна (В. Сластьонін, І. Ісаєв);
- описова, пояснювальна та прогностична (П. Підкасистий);
- теоретична та практична (Н. Середа).
Отже, угрупування функцій театральної педагогіки як галузі наукового
знання вважаємо достатньо умовним. Зокрема, її прикладні функції можуть при
певних обставинах виступати і як теоретико-пізнавальні. На нашу думку, з огляду
на предмет дослідження, найбільш доцільним є угрупування функцій із
розподілом їх на теоретичні й технологічні, котрий запропонувала група
науковців на чолі зі В. Сластьоніним [4, c. 76-77].
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Взагалі, будь-яка галузь педагогічної науки спрямована в майбутнє.
Виходячи з цих позицій, поділяємо погляди В. Лутая, що однією із основних її
функцій є прогностична. «За рівнем розробки саме цієї функції, – зазначає
науковець, – можна відрізнити справжню науку від простого зібрання фактів» [1,
c. 24].
Більш повно зрозуміти суть театральної педагогіки як науки допоможе і
з’ясування її особливостей. Аналіз науково-педагогічних матеріалів дозволяє
визначити такі особливості театральної педагогіки, як-от:
- розгляд педагогічних процесів як явищ суспільного життя;
- єдність вивчення питань особистості і соціуму;
- повна орієнтація на особистість;
- організація процесів виховання людини в соціумі;
- використання педагогічних засобів та методів впливу на особистість.
Таким чином, мета театральної педагогіки як науки відбиває
закономірності, принципи й методи наукового пізнання та шляхи їх впровадження
в практику діяльності провідних суб’єктів театрального впливу. У відповідності з
визначеною метою завдання театральної педагогіки поділяються фахівцями на
постійні і тимчасові, а наукові функції – на теоретичні й технологічні.
Список використаних джерел
1. Калько Р. М. До питання про роль театральної педагогіки у формуванні
культуро творчої особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і
практика: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля. Луганськ, 2010. Вип. 2 (37). С. 83-93.
2. Лимаренко Л. І. Перспективи театрально-педагогічної підготовки
майбутніх педагогів у системі професійної освіти. Педагогічний альманах. 2016.
Вип. 29. С. 143-148.
3. Лозова В.І., Троцко А.В. Теоретичні основи виховання і навчання :
Навчальний посібник. 2-е вид., випр. і доп. Харків : «ОВС», 2002. 400 с.
4. Лутай В. Сучасні філософські засади реформування української системи
«освіта – наука – виробництво». Філософія освіти : науковий часопис. Ін-т вищ.
осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук.
Київ, 2008. № 1/2. С. 22-34.
5. Педагогика : учеб. пособ. для студ. пед. учеб. заведений. Под ред.
В. А. Сластёнина. М. : Школа-Пресс, 1997. 512 с.
6. Предмет и функции педагогики. Под ред. Г. Н. Филонова. Издательство
Тюменского государственного университета, 1998. 130 с.
7. Середа Н. В. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної
майстерності Теорія і практика управління соціальними системами. № 2, 2011. С.
48-54.

38

