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Практика дошкільної освіти надає чимало яскравих 

прикладів, які свідчать про те, що сьогодні ми маємо справу з 
дійсно «новою» дитиною, «яку погано розуміємо, щодо якої 
застосовуємо старі схеми, які не виправдовують себе» [1, 9]. Це 
актуалізує пошук нового змісту, засобів, форм педагогічного 
спілкування з дитиною; спрямовує осмислення мети і результату 
дошкільного виховання, відпрацювання змісту дошкільної освіти, 
розробку педагогічних технологій та методик. 

На шляху інтеграції у Європейський освітній простір 
враховують певні педагогічні засади активної розробки, 
популяризації і впровадження особистісно-орієнтованої моделі 
дошкільної освіти. Пріоритетного значення у нових педагогічних 
технологіях образотворчої діяльності набувають методики 
підвищення самооцінки, розвитку толерантності, уяви, мислення; 
актуалізації та формування творчого потенціалу дитини; розвитку 
чуттєвості, естетичного світосприймання та ставлення. Дитина 
має навчитись користуватись образотворчою діяльністю, 
мистецтвом, красою для самовираження, збереження здоров’я, 
гармонізації стосунків із соціумом та усвідомлення своєї цінності 
у ньому. 

Дитинство талановите своєю духовністю, чистотою, 
свіжістю сприймання світу, усім тим, що втрачається у процесі 
дорослішання (М.Берковський). Погляд дитини на світ цілісний 
та безпосередній. Саме він започатковує творчість як особистісне 
надбання, що формується у ранньому дитинстві, є його ознакою 
та властивістю і має бути збереженим і розвиненим освітніми 
технологіями. Творча особистість має більше шансів бути 
щасливою і успішною у майбутньому житті. Дитина має стати 
творцем процесу власної освіти, виховання, розвитку. Це 
актуалізує проблему середовища як стимулюючого фактору 



особистісно-орієнтованої моделі [3, 12]. 
Художнє середовище моделює ситуації, у яких люди 

можуть опинитися в реальному житті (Л.Шепетіс); є 
відтворенням зображальної ситуації, у якій здійснюється 
сюжетна дія, стимулюється практична діяльність дитини, її 
фантазія, емоційність (Б.Юсов); дозволяє дитині проявити творчі 
здібності, пізнавати способи образного відтворення світу і мови 
мистецтв, реалізувати пізнавально-естетичні і культурно-
комунікативні потреби у вільному виборі (Р.Чумічева) [4, 248]. 
Таким чином, єдність складових розглядають як поліхудожнє 
особистісно-орієнтоване середовище, у якому інтегруються 
матеріальні просторово-предметні та духовно-емоційні елементи, 
які можна визначити від живого споглядання до абстрактного 
мислення і від нього ─ до практики. 

Образотворча діяльність, як особистісно-орієнтоване міні-
середовище, моделюється і функціонує за принципам природо- і 
культуровідповідності полікультурності та поліхудожності. У 
ньому розгортається інтегроване розвиваюче спілкування 
педагога з дитиною за усіма сферами життєдіяльності 
(“Природа”, “Культура”, “Інші люди”, “Я сам”). Завдяки таким 
підходам образотворча діяльність я к складова мистецтва 
розкривається перед дитиною як спосіб мислення, пізнання світу 
та себе у ньому. 

Особливістю поліхудожнього середовища є забезпечення 
різнобічного сприймання дійсності і відображення її явищ у 
художніх образах; розвиток вміння усвідомлювати і виражати 
дійсність різними художніми способами; формування системних 
уявлень про світ та себе у ньому. 

Отже, застосування поліхудожнього середовища має стати 
простором комфортного оточення світу дитини, її дитинства. 
Головне ─ гармонізувати середовище як такий життєвий простір, 
усередині якого дитина набуватиме звички думати і мислити, 
міркувати, вивчати свої внутрішні сили і експериментувати; у 
якому вона визначатиме свої стосунки зі світом, досягатиме 
життєдайного діалогу, оволодіє способами креативної поведінки і 
навчиться користуватися цим середовищем для самозбереження і 
саморозвитку. 
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