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У статті розглянуто досвід створення освітньо-розвивального середовища в закладі 

позашкільної освіти. Проаналізовано різні підходи до визначення понять освітнього, 

розвивального та освітньо-розвивального середовища. Запропоновано рекомендації щодо 

розвитку морально-естетичної сфери здобувача позашкільної освіти.  
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Позашкілля сьогодні є ідеальним полем для розгортання особистісно-орієнтованих 

технологій, оскільки, на відміну від школи, не орієнтоване на жорстко фіксований результат, 

отже, за суттю, покликаний бути розвивальним та охоронним із погляду фізичного, 

психічного, соціального і духовного здоров’я дитини.  

Розвивальне середовище – це сукупність умов, які забезпечують різнобічний розвиток 

дітей; це система матеріальних об'єктів їхньої діяльності. 

Створення в закладі позашкільної освіти повноцінного розвивального середовища та 

забезпечення відповідної позиції педагога в організації діяльності дітей – провідний засіб 

реалізації завдань сучасного реформування освіти. Адже правильно організоване розвивальне 

середовище сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку.   

Однією з основних умов створення в закладах позашкільної освіти розвивального 

середовища для дітей є опора на особистісно-орієнтовану модель взаємодії між педагогом і 

дітьми. Це означає, що пріоритетною метою виховання є формування гармонійної та 

всебічно розвиненої особистості. Завдання педагога полягає у забезпеченні інтересів дитини 

у задоволенні її природних нахилів і потреб. Дорослий у своїй педагогічній діяльності 

керується положенням: «Не поруч, не над, а разом».  

Однією з перших звернула увагу на проблему розвивального середовища М.Монтессорі, 

яка найважливішою передумовою розкриття дитиною внутрішнього потенціалу вважала 

вільну самостійну діяльність у створеному педагогом просторово-предметному середовищі. 

Тому, на її думку, завдання педагога полягає насамперед у наданні дитині засобів 

саморозвитку й ознайомленні її з правилами користування ними. Збагачене середовище 



передбачає єдність соціальних і природних засобів забезпечення повноцінної 

життєдіяльності дитини.  

Розвивальне середовище – комплекс психолого-педагогічних, матеріально- 

технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію життя дітей 

у закладі позашкільної освіти.  

«В цілому розвивальне середовище можна представити у вигляді круга, в центрі якого 

розташоване «Я» (мій простір, середовище мого внутрішнього життя) і який поділено на 

сегменти – предметно-ігрове, природне та соціальне середовище», – зазначає О. Кононко. 

Обов'язковою умовою забезпечення ефективного розвитку дитини є створення 

розвивального середовища в єдності всіх його складників, а саме: природного; предметно-

ігрового; соціального; власного «Я» дитини, тобто організоване за сферами життєдіяльності: 

«Природа», «Культура», «Люди», «Я сам». 

Природне розвивальне середовище сприяє виникненню у позашкільника інтересу та 

елементарних уявлень про об’єкти, явища природи, розкриває причинно-наслідкові зв’язки 

та взаємозалежність природного довкілля і людини як його частини, формує природо-

доцільну поведінку дітей. 

Для створення оптимального розвивального простору необхідно підібрати різне 

обладнання (ігрове, навчальне, спортивне тощо), продумати його оптимальне розміщення та 

визначити кількість. Важливо пам’ятати, що розвивальний простір створюють не для 

зручності педагога, а для того, щоб дитина могла вільно, відповідно до своїх смаків і 

настрою, обирати той чи інший осередок.  

Як відомо, незаповнене і безбарвне предметно-ігрове середовище чинить на дітей 

негативний вплив, гальмує розвиток особистості. Перенасичене предметне середовище так 

само погано впливає на психіку дітей. І тільки періодично поновлюване, варіативне, 

оптимально організоване предметно-ігрове середовище має розвивальний вплив, спонукає 

дитину до активної пізнавальної діяльності, позитивно впливає на її емоційну сферу, 

мобілізує процеси мислення. 

Середовище повинно пробуджувати у дітей активність, надавати їм можливості для 

різноманітних видів діяльності. Емоційний комфорт підтримується за рахунок організації 

виставок дитячих робіт всіх дітей, незалежно від рівня виконання. 

Створити таке предметно-ігрове середовище можливо за умови дотримання таких вимог: 

- предметно-ігрове середовище має бути адекватне вікові дітей та відповідати їхнім 

функціональним можливостям із незначним перевищенням ступеня складності; 



- предметно-ігрове середовище має бути динамічним, варіативним, різноманітним. 

Хоча воно організовується дорослими, але повністю підвладне дитині, не обмежує її 

діяльності, забезпечує повну свободу; 

- ігровий простір повинен сприяти орієнтовно-пізнавальній діяльності, що забезпечує 

набуття нових знань, формування розумових дій, розвиток провідних психічних 

процесів дитини; 

- не можна забувати про значення форм і кольору – саме вони надають виразності 

об'єктам та подіям і завдяки зіставленню допомагають дитині отримати достовірні 

знання про довкілля; 

- необхідно включати у предметно-ігрове середовище національні, 

етнокультурні особливості, аби дитина творчо прилучалася до духовних цінностей 

народу, вчилася любові до рідної землі. 

Для кожного вікового періоду предметно-ігрове середовище особливе і має 

забезпечувати розвиток творчих компонентів мислення дітей, надавати їм можливість вільно 

маніпулювати об'єктами, конструювати різні моделі бачення світу, виконувати творчі 

завдання.  

Важливим компонентом розвивального простору, сприятливого для виникнення та 

розвитку самостійної дитячої діяльності, слід вважати і соціальне оточення, наявне коло 

спілкування з дітьми та дорослими.  

Центральною фігурою освітнього процесу є дитина – особистість. Основою 

розвивального середовища для становлення такої особистості є забезпечення доброзичливої 

атмосфери, де б дитині надавалося право на активність, довіру, помилку та доброзичливе 

ставлення. Дитина може розвиватися як представник людства і як його рівноправний член 

лише під впливом людей, які її оточують. Довірливі стосунки, особисті контакти з 

дорослими мають позитивний вплив на зміст і рівень діяльності, оскільки так поступово 

закладаються базові якості особистості (самостійність, відповідальність, креативність, 

самовладання, справедливість, розсудливість, людяність тощо), необхідні для самовиявлення 

та самореалізації дитини у її вільному бутті. Необхідно також уникати конфліктів, бути 

спокійними, уважними. Своєю поведінкою та діями позитивно впливати на розвиток 

психічних процесів у дітей.  

Навчання, виховання, розвиток дитини повинні відбуватися в атмосфері захищеності, 

психологічного комфорту. Це означає, що оточення дитини має бути безпечним як щодо 

гігієни, умов життєдіяльності загалом, так і в морально-психологічному аспекті. Передусім 

навколишнє середовище повинно відповідати структурі когнітивної (пізнавальної) сфери 

дитини, передбачати можливості вільного розвитку ігрової та інших видів її діяльності. 



В  організації  розвивального середовища у сфері життєдіяльності «Я сам» 

особливе місце посідає формування у дитини позитивної самооцінки,  

усвідомлення самозначущості серед людей – однолітків і дорослих. 

Створюючи розвивальний простір у закладі позашкільної освіти, слід дотримуватися 

певних принципів, зокрема таких, як: безпечність, урахування закономірностей розвитку 

дітей, раціональність, динамічність, активність, комфортність кожної дитини, позитивне 

емоційне навантаження. 

Територія закладу позашкільної освіти також є складовою розвивального простору. 

Пропонується виділити на території такі тематичні зони: екологічну (сад, город), де б діти 

могли займатися різними видами сільськогосподарської праці; архітектурно-ландшафтну; 

спортивно-ігрову; ігрову тощо. 

Отже, довкілля дитини є важливою умовою ефективної підготовки її до майбутнього 

самостійного життя. Навколишнє середовище має бути організоване так, аби спонукати 

дитину до виконання активних дій відповідно до її життєвого ритму, фізичних та психічних 

можливостей. 

Висновки 

Таким чином, проведений теоретико-методологічний аналіз проблеми дозволив 

розглядати освітнє середовище позашкільного навчального закладу як по особливому 

структурований і змістовно наповнений простір, який дозволяє проявитися творчо 

спрямованій особистості старшого дошкільника у всьому багатоманітні її творчих 

здібностей. Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у вивченні психолого-

педагогічних детермінант розвитку творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у 

позашкільному навчальному закладі.  
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