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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПОГЛЯД З ІСТОРІЇ У СЬОГОДЕННЯ

Коваленко О. В., 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної освіти
Педагогічний інститут 

Київського університету імені Бориса Грінченка 
м. Київ, Україна

Метою національної дошкільної освіти є створення сприятливих умов для 
особистісного зростання та творчої самореалізації кожної дитини. 
Пріоритетами державної політики у розвитку дошкільної освіти є її 
особистісна орієнтація, формування гуманістичних цінностей, забезпечення 
фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини. Реалії сучасного життя 
все більше підводять дослідників до необхідності враховувати зростаюче 
значення середовища у вихованні дітей. Створення і модернізація 
розвивального середовища в дошкільних навчальних закладах є важливим
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напрямком реформування дошкільної освіти. Відомо, що основ 
щодо створення і модернізації розвивального предметно-прос: 
середовища дошкільного навчального закладу викладені у о 
дошкільної освіти в Україні - Базовому компоненті дошкільної . 
Неодмінною умовою формування розвивального предметно-прост 
середовища дошкільного навчального закладу є опора на ос- 
орієнтовану модель взаємодії учасників освітнього процесу.

Завданнями нашого дослідження було опрацювання де»; 
характеристики основних понять означеного питання, досліджень а 
щодо створення розвивального предметно-просторового середовища 
садка, розкриття історичного досвіду та новітніх підходів шол: 
облаштування середовища на формування компетенцій дітей дошкільн

Розвивальне середовище - комплекс психолого-педагогічних. матер 
технічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних, естетичних ум і. 
забезпечують життя дітей у дошкільному закладі. Поняття серед 
широке і об’єднує сукупність зовнішніх умов, факторів та об’єктів, сехі 
народжується, живе та розвивається організм [2; 3].

У філософії існують різні підходи до класифікації середовищ. Од- - 
полягає у тому, що поняття середовище можна розглядати у двох аа 
макросередовище, т. т. матеріальний добробут, соціальний лад. культ 
рівень суспільства, в якому живе людина та мікросередовище - оточєї 
безпосередньо впливає на дитину: сім’я, навчальний заклад, люди 
вона спілкується. Вивчаючи вплив середовища на розвиток людини. . 
педагогіка підкреслює роль суспільства, контактів з людьми у стаж 
особистості, у формуванні компетенцій дітей дошкільного віку [4. 
Найзагальнішою є класифікація середовищ на природне і соціальне. На 
М. Гомезо, В. Панова. Т. Столярова, В. Ясвіна та ін. середовище 
природне, соціальне, культурне оточення, тому в аналізі взаємод 
дитини треба враховувати всю сукупність факторів (біологічних. ; ■ • 
соціальних, культурних). У психології і педагогіці соціальне серед 
розглядається з позиції інтеграції в ньому дитини та досліджу- =..> 
суб’єктивно пережита дитиною об’єктивна реальність (Г. Аі 
Л. Виготський, Т. Кузнецова. Ю. Мануйлов, Л. Новикова, О. Петро 
В. Семенов та ін.).

Розробка сучасних моделей виховних систем неможлива без гру :-д 
аналізу історико-педагогічного досвіду, виявлення його прогресивні' 
можливостей їх творчого використання. У всіх гуманістичних те:;т~і 
практиці дошкільного виховання минулих часів на проблему ста 
розвивального предметно-просторового середовища дитячого садка зве$ 
першочергова увага. Неабиякого значення надавали створенню серед 
дитячого садка і школи К. Ушинський, С. Русова, М. Монт 
В. Сухомлинський та ін. їх погляди з цього питання дещо перегу -у 
оскільки, на їх переконання, обладнання дитячого садка повинно врахл 
принцип природовідповідності. Німецький Р. Штайнер мав дещо інший 
на зміст і функцію предметного середовища, яке вчений називав «ф?
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середовищем» та виступав проти готових ігращок - «продуманих та 
сфабрикованих інтелектуальною цивілізацією». Французький педагог 
- Френе вважав довкілля дитини важливою умовою ефективної підготовки до 
майбутнього самостійного життя. Навколишнє середовище, на його 
'.ереконання, має бути організоване так, аби спонукати дитину до виконання 
активних дій відповідно до її життєвого ритму, фізичних та психічних 
можливостей. Наш аналіз свідчить про те, що погляди класиків педагогіки 
цілком сучасно звучать і на початку XXI сторіччя. З одного боку це 
пояснюється тим, що вони будували свої теоретичні та практичні позиції на 
засадах філософії, психології, педагогіки, фізіології у поєднанні з багатим 
особистим досвідом, а з другого боку тим, що в основі їх діяльності лежали 
гуманістичні принципи, які мають глибокі традиції в історії світової 
філософської педагогічної думки.

Нині в різних країнах активно здійснюється пошук створення такого 
середовища, в якому передбачалися б особливості та перспективи розвитку дітей, 
їх диференційовані потреби. Зокрема, деякі педагогічні новації широко 
застосовуються в практиці дитячих садків Німеччини, де особливу увагу 
звертають на невербальний і образний характер педагогічних впливів. Цікаву 
концепцію розвивального середовища розробила група московських науковців 
і А. Грашин, Л. Кузьмічов, С. Новоселова, Л. Парамонова, Л. Майнова та ін.), які 
запропонували комплексний підхід до організації розвивального предметно- 
ігрового середовища. Зміст розвивального предметного середовища на їх 
переконання, має задовольняти всі потреби щодо розвитку дитини та 
становлення її творчих здібностей, реалізуючи концепцію ампліфікації, 
розроблену О.Запорожцем [5, с. 12]. Принципи формування предметно- 
розвивального середовища відповідно до особистісно-зорієнтованої моделі 
виховання дошкільнят розкрито і обгрунтовано В. Петровським [6], а серед 
досліджень останніх років цього питання в Україні варто виділити А. Богуш,
І. Большакову, А. Гончаренко, Г. Іванюк, Л. Лохвицьку, Я. Матюшинець, 
І. Резніченко І. Сіданіч та ін.

Облаштування розвивального предметно-просторового середовища у 
дошкільних закладах в Україні здійснюється на тлі впровадження в практику 
роботи з дітками особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти. Дитина зі 
своїми уподобаннями, інтересами, здібностями, особливостями має стати 
головним учасником освітнього процесу. Для реалізації особистісно орієнтованої 
моделі педагоги дошкільного закладу мають створити необхідні умови для 
розвитку дитини, т.т. створити сприятливий розвивальний простір, у якому 
дитина спілкується з ровесниками і педагогами, формує свої уміння і навички, 
отримує знання, і найголовніше - активно діє. Створити простір, який був би 
розвивальним і водночас безпечним для дітей, не так просто, та й бажаного 
результату відразу досягти також неможливо. Важливо пам’ятати, що 
розвивальний простір створюється не для зручності педагога, а для комфортності 
життя дітей, щоб діти могли вільно, відповідно до своїх смаків і настрою, 
обирати той чи інший осередок, задовольняючи власну потребу у пізнанні.
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Слід зазначити, що дослідження науковців, рекомендації програм 
методичної літератури, пошуки і знахідки практиків призвели до пота» 
найрізноманітніших підходів щодо облаштування предметно-простороь 
середовища дошкільних закладів, а саме умовний поділ групової кімкзт» 
дитячого садка на змістові осередки (центри, куточки тощо) з певнт 
наповненням, перетворення старших груп дитячого садка у міні класж 
створення офісного варіанту дитячого садка, облаштування куточки 
усамітнення, використання світло-звукових мобілів. проекту ва--л 
розвивального середовища засобами Smart-технологій, створення модульг 
предметно-ігрового середовища тощо. З наведених прикладів бачимо. ■ 
політ творчості і фантазії педагогів безмежний. Але, на наше переконання, сан 
завжди пам’ятати про те, заради кого та для чого це робиться і найголовніше - 
хто є хазяями у дитячому садку.
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