
 «Театр – це свято, театр – це 

розвиток, театр – це виховання, 

театр – це можливість дарувати 

радість іншим. Театр – це диво». 
 

 
 

 
 

 

ОРГАНІЗАТОРИ: 

Міський методичний кабінет 

Департаменту освіти 

Вінницької міської ради 

 

 

 

УЧАСНИКИ: 

Вихователі молодших груп 

дошкільних навчальних 

закладів міста 

 

 

МІСЦЕ, ДАТА, ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ: 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний  

заклад № 36 

Вінницької міської ради» 

Адреса: 

м. Вінниця, вул. Київська,  

буд. 124 

Тел. (0432) 66- 42-17 

 

 11. 04. 2017 року    9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

«МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ» 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ  

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ  

ЗАКЛАД № 36  

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 
 

«Розвиток творчих здібностей 

молодших дошкільників 

засобами театралізованої 

діяльності» 

 
Методичне об’єднання вихователів 

молодших груп дошкільних 

навчальних закладів міста 

 

 
 

м. Вінниця 

2017 р. 



«Театральне мистецтво розкриває 

перед дитиною весь світ  засобами 

мудрої та вічної казки, розкриває 

творчі здібності особистості, а 

найголовніше, виховує справжню 

людину».                             С. Русова 

 

 

Мета:  

- ознайомлення учасників 

методичного об’єднання з досвідом 

роботи ДНЗ щодо організації 

театралізованої діяльності 

дошкільників як засобу розвитку їх 

творчих здібностей; 

 

- удосконалення рівня теоретичної та 

практичної підготовки вихователів 

щодо організації театралізованої 

діяльності в умовах сучасного 

дошкільного закладу.  
 

 

 
 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА: 

І. Організаційний блок: 

 

1.   Реєстрація учасників.                       
                       9.00 - 9.15 

 

ІІ. Теоретичний блок 

 

1.   Вступне слово.  
Іщенко Г.М. - керівник методичного 

об’єднання, вихователь-методист  

КЗ «ДНЗ № 47 ВМР»  

9.15 - 9.20 

 

2.  «Виховний та розвивальний 

потенціал театралізованої 

діяльності в сучасному освітньому 

просторі ДНЗ» (Виступ–презентація). 
Сокиринська Н.Д. - методист КУ «ММК»   

 

9.20 - 9.40 

 

3. «Організація театралізованої 

діяльності та її вплив на розвиток 

творчих здібностей 

дошкільників» (З досвіду роботи). 

Ратушна Л.В.- вихователь-методист  

КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» 

  
9.40 - 10.00 

ІІІ. Практичний блок    

 

1. «Як кошеня маму шукало»  

Музично-театралізоване дійство за участі 

дітей молодшої групи  та дорослих. 
Сташко О.В. - вихователь молодшої групи 

№10, Стахміч І.Л. - музичний керівник КЗ «ДНЗ 

№ 36 ВМР» 

 

10.00 - 10.20 

 

2. «Театр hand made»  
Екскурсія-огляд діючої виставки 

нетрадиційних видів театру. 
Ратушна Л.В.- вихователь-методист  

КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» 

10.20 - 10.35 

 

ІV. Методичний блок    

 

1. «Студія театральної 

майстерності»  
Ділова гра з учасниками МО. 
Іщенко Г.М. - керівник методичного 

об’єднання, вихователь-методист  

КЗ «ДНЗ № 47 ВМР»  

                            10.35 - 11.10 

 

V. Аналітико-узагальнюючий блок     

 

Відкритий мікрофон «Обмін думками 

та враженнями» 
Іщенко Г.М. - керівник методичного 

об’єднання, вихователь-методист  

КЗ «ДНЗ № 47 ВМР»  

                                                11.10 - 11.25 
 

 


