ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

У ФОКУСІ: ДИТИНА І МИСТЕЦТВО

Педагогічна лабораторія
образотворчість

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ДОШКІЛЬНЯТ:
свобода, творчість, інтеграція
Олена ПОЛОВІНА,
канд. пед. наук,
доцент кафедри дошкільної освіти,
Педагогічний інститут
Київського університету імені Бориса Грінченка

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД
У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

інтегрована освіта

Мистецтво — це насамперед творчість, пізнання й відображення
світу через емоції та почуття. Чому ж у традиційній дошкільній освіті перевагу віддають формуванню технічних навичок, наслідуванню
зразка, а не вільній творчості й емоційним переживанням? З поданої статті ви дізнаєтесь, як перейти від репродуктивної до креативної мистецької діяльності, яку міру
свободи надавати дітям і як мотивувати їх до занять.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД?

99
Поєднання різних видів і форм мистецької освіти.
Шалені темпи розвитку ІКТ спонукають сучасних батьків (а на їхнє прохання
99
Використання художніх і нетрадиційних матеріалів.
й педагогів) до пріоритетного спряму99
Відмова від поділу занять на малювання, ліплення й аплівання педагогічних зусиль на рoзвиток
кацію, оскільки образотворення передбачає ініціативу
інтeлeктуaльних здібностей дітей. Унаслідітей та опору на власні бажання у виборі матеріалів.
док штучно створених умов для надмірної
99
Вживання в роботі з дітьми поряд зі звичним для них
інтенсифікації лівопівкульного мислення
терміном “малювання” поняття “живопис”, що не лише
дитина поволі втрaчaє влacтиву їй від
звучить під час художньо-педагогічного спілкування за
прирoди емоційність. Oднaк відoмo, щo
картиною, а й позначає процес створення дітьми власeмoційнe нaчaлo в людині є пeрвинним.
них образів довкілля як спосіб самовираження за допоЦе те, що відрізняє її від техніки, те, що
могою фарб та інших матеріалів.
зрештою допоможе їй залишитися людиною (за Джеком Ма). Тoму сьогодні
особливого значення набуває розвиток емоційСинергетичний підхід у мистецькій освіті сприного інтелекту (див. “ДВ”, 2019, № 3). Неймовірним
яє пробудженню особистісного потенціалу та
потенціалом впливу на емоційну сферу володіє
здібностей дітей дошкільного віку, розвитку в них
мистецтво.
емоційного інтелекту, ініціюванню ними індивідуВивчення наявних досліджень і практик щодо
альних освітніх траєкторій та шляхів особистісмистецької освіти дошкільників дало змогу виного розвитку, процесу самотворення.
явити їхню спрямованість на формування технічСаме тому на мистецьких заняттях мають
них навичок на основі наслідування й тренуванбути створені умови для поступового опанування, що приводить до створення технічно якісного,
ня (розвитку і контролю) особистістю власних
але шаблонного продукту, в якому немає місця
емоцій, руху від пізнання своїх зовнішніх проявів
для індивідуальних проявів емоційно-чуттєвої
до осягнення свого внутрішнього світу. Умови,
сфери дитини.
які допомагають розвинути здатність дитини до
Спираючись на сучасні дослідження Ф. Барбусвідомлення своїх внутрішніх глибинних прагГалль, В. Діхти-Кірфф, Л. Шульги, інших науковців,
нень, уміння викликати в себе позитивні емоційпропонуємо синергетичний підхід до організації
ні стани, відчуття, переживання та відтворити їх
мистецької освіти дітей дошкільного віку.
у художньому образі.
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