
 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ  

«ДИТИНА У СВІТІ МИСТЕЦТВА» 

28.04.2021 року 

 

28.04.2021 року відбулася дев’ята зустріч щодо впровадження оновленого 

Державного стандарту дошкільної освіти відповідно до Програми підвищення 

кваліфікації, організованої Міністерством освіти і науки України, Державною 

установою «Український інститут розвитку освіти» за участі авторського колективу 

розробників БКДО (модераторка вебінарів Ольга КОСЕНЧУК, кандидат педагогічних 

наук, доцент, начальниця відділу дошкільної та початкової освіти УІРО). 

 

Експертка освітнього напряму «Дитина у світі 

мистецтва» - Олена ПОЛОВІНА, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної 

освіти Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/04/01/Typova%20prohrama%20pidvyshchennya%20kvalifikatsiyi%20pedahohichnykh%20pratsivnykiv%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/04/01/Typova%20prohrama%20pidvyshchennya%20kvalifikatsiyi%20pedahohichnykh%20pratsivnykiv%20doshkilnoyi%20osvity.pdf


У перебігу вебінару обговорювалися важливі для сучасної дошкільної освіти 

питання, зокрема: 

 особливості освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва»; 

 характеристика мистецько-творчої компетентності дітей дошкільного віку; 

 сучасні форми та методи формування мистецько-творчої компетентності 

дітей дошкільного віку в умовах ЗДО. 

 

 

 

 

 

 

Спікерка зосередила увагу стажистів на векторах освітнього напряму «Дитина у 

світі мистецтва» за оновленим Стандартом, а саме: 

 спрямованість на розвиток світобачення, світоперетворення і формування 

емоційно-естетичної власної «картини світу» дітей; 

 пріоритет емоційних та чуттєвих орієнтирів: розвиток емоційно-чуттєвого 

сприйняття об’єктів і явищ довкілля; 

 забезпечення умов для самовираження кожної дитини в процесі мистецької 

діяльності; 

 активна співтворчість педагога і дітей у мистецькому середовищі, що виключає 

копіювання зразка та застосовує мистецьку рефлексію як інструмент розвитку 

особистості. 

 



На підтвердження сказаному, Олена Половіна застосувала у перебігу свого 

виступу кілька вправ для активізації емоційно-чуттєвого сприйняття та мистецьку 

рефлексію. Така форма комунікації між учасниками вебінару завжди супроводжується 

активністю та емоційними відгуками.  

 

 

 

 

 

 

Виступ експертки носив практичні рекомендації для фахівців дошкільної освіти 

щодо реалізації змісту освітнього напряму.  

Кожен вебінар онлайн марафону об’єднує фахівців у творчому процесі групової 

взаємодії. Сьогодні учасники працювали над проблемними завданнями: 

Завдання 1. Поміркуйте і визначте причини, які спонукають вихователя 

мотивувати дітей до продукування власних зразків робіт з художньо-продуктивної 

діяльності? 

Завдання 2. Наведіть орієнтовні запитання творчого або евристично-пошукового 

характеру, які доцільно пропонувати дітям в процесі мистецького (художньо-

педагогічного) спілкування. 

Завдання 3. Визначте прийоми стимулювання інтересу до мистецької діяльності у 

дітей дошкільного віку. 

Завдання 4. Аргументуйте ваше ставлення до використання вихователями 

запозичених конспектів форм освітньої взаємодії з напряму «Дитина у світі мистецтва»: 

«за», «проти». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найактивнішою частиною вебінару, була презентація і спільне обговорення 

напрацювань групової взаємодії. Саме така форма роботи є цінною у збагаченні 

практичного досвіду фахівців і сприяє їхньому професійному вивищенню 

 

ДЯКУЄМО ВСІМ УЧАСНИКАМ ЗА СПІВПРАЦЮ!  

 

Очікуємо на наступну зустріч 30.04.2021 року  

Тема: Характеристика освітнього напряму «Особистість дитини. Спортивні 

ігри (шахи, футбол, баскетбол)» 

Експертка: Наталія ЛЕВІНЕЦЬ, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 

 

 


