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SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT AS MEANS OF 
PRESCHOOLERS’ COMPETENSES DEVELOPMENT  

Elena Kovalenko 
Boris Grinchenko Kiev University, Ukraine 

The concepts of «environment», «competence», «competency» are 
discussed, scientists’ researches in the formulated problem have 
processed, impact of developing subject content — spatial environment 
on the formation of preschool children competence is proven. 
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Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна 
Розкриті поняття «середовище», «компетентність», 
«компетенція», опрацьовані дослідження науковців з означеної 
проблеми, доведене значення впливу змісту розвивального 
предметно-просторового середовища на розвиток компетенцій 
дітей дошкільного віку. 
 

Реалії сучасного життя все більше підводять дослідників до 
необхідності враховувати зростаюче значення середовища у 
розвитку дітей. Створення розвивального середовища в дошкільних 
навчальних закладах є важливим напрямком реформи дошкільної 
освіти. Відомо, що основні підходи до здійснення реформи були 
сформовані ще в Концепції дошкільного виховання (1989 р.), де 
особливе місце займає розділ, присвячений облаштуванню 
розвивального середовища. Неодмінною умовою формування 
предметно-розвивального середовища в дошкільних закладах є 
опора на особистісно-зорієнтовану модель взаємодії між 
учасниками освітнього процесу. A виконуючи завдання  Базового 
компоненту дошкільної освіти в Україні  розвивальне середовище 
слід привести у відповідність для реалізації всіх семи ліній розвитку 
та сфер «Культура», «Природа», «Люди» і «Я Сам». 

Завданнями нашого дослідження було опрацювання дефінітивної 
характеристики основних понять означеного питання, досліджень 
науковців з проблеми створення розвивального предметно-
просторового середовища, розкриття історичного досвіду та 
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новітніх підходів щодо впливу облаштування середовища 
дошкільного навчального закладу на розвиток компетенцій дітей 
дошкільного віку. 

Наукова ефективність ідеї не може бути доведеною, справедливо 
зазначає Л. Ващенко, якщо не з’ясовано смисл термінів та не 
сформульовані положення [1]. Відтак, науковець доречно радить 
звернутись до трьох правил, обґрунтованих Б. Паскалем: правило 
дефініцій, яке забороняє приймати двозначні терміни без визначень, 
а використовувати в дефініціях лише відому (визначену) 
термінологію; правило аксіом, згідно з яким необхідно виводити в 
аксіоми лише очевидне; правило доведення, що зобов’язує 
доводити усі положення, використовуючи лише найбільш очевидні 
аксіоми чи доведені твердження. При цьому вчений застерігає від 
зловживання двозначних термінів та ігнорувань мисленнєвих 
дефініцій, що уточнюють та пояснюють смисл [1]. 

Саме тому, першим завданням нашого дослідження було 
опрацювання основних дефініцій дослідження, а саме: 
«середовище», «компетентність», «компетенція» Розвивальне 
середовище — комплекс психолого-педагогічних, матеріально-
технічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних, естетичних умов, 
що забезпечують організацію життя дітей у дошкільному закладі. 
Поняття «середовище» широке за обсягом і об’єднує сукупність 
зовнішніх умов, факторів та об’єктів, серед  яких народжується, 
живе та розвивається організм [2; 3]. 

У філософії існують різні підходи до класифікації середовищ. 
Один з них полягає у тому, що поняття середовище можна 
розглядати у двох аспектах: макросередовище, тобто матеріальний 
добробут, соціальний лад, культурний рівень суспільства, в якому 
живе людина, та мікросередовище-оточення, що безпосередньо 
впливає на дитину: сім’я, навчальний заклад, люди, з якими вона 
спілкується. Вивчаючи вплив середовища на розвиток людини, 
сучасна педагогіка підкреслює роль суспільства, контактів з 
людьми в становленні особистості, у формуванні компетентності 
дітей дошкільного віку [4, с. 55]. 

Найзагальнішим є поділ середовища на природне та соціальне. 
На думку М. Гамезо, В. Панова, Т. Столярова, В. Ясвіна та ін. 
середовище охоплює природне, соціальне, культурне оточення, 
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тому в аналізі взаємодії з ним дитини треба враховувати всю 
сукупність факторів (біологічних, фізичних, соціальних, 
культурних). В психології і педагогіці такими вченими, як: Г. 
Андрєєва, Л. Виготський, Т. Кузнєцова, Ю. Мануйлов, Л. Новикова, 
О. Петровський, В. Семенов та ін. соціальне середовище 
розглядається з позиції інтеграції в ньому дитини та досліджується 
як суб’єктивно пережита дитиною об’єктивна реальність  

Поняття «компетенція» в Словнику іншомовних слів подається, 
як: «добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь 
організації, установи або особи; коло питань, в яких дана особа має 
певні повноваження, знання, досвід і інше» [3, с. 541], а у Великому 
словнику сучасної української мови — «добра обізнаність із чим-
небудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи або 
особи» [5, с. 445]. Енциклопедія освіти це поняття трактує так: 
«компетенція — відчужена від суб’єкта , наперед  задана соціальна 
норма (вимога) до освітньої підготовки дитини, необхідна для її 
якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто соціально-
закріплений результат. Результатом компетенції є компетентність, 
яка на відміну від компетенції передбачає особистісну 
характеристику, ставлення до предмета діяльності» [6, с.408-410]. 
Осмислення засадничих питань взаємозв’язку компетенцій і 
компетентностей, розроблення вимог до компетенцій і їх 
вимірювання відображено в працях зарубіжних і вітчизняних 
учених (Д. Равен, А. Хуторський, Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмаков, 
О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, 
С. Трубачова та ін.) [6, с. 409]. 

У всіх гуманістичних теоріях та практиках дошкільного 
виховання минулих часів так і сьогодні проблемі створення 
предметно — ігрового середовища надавалося першочергове 
значення. Неабиякого значення надавали створенню середовища 
дитячого садка С. Русова та М. Монтессорі. Їх погляди з цього 
питання дещо перегукуються, оскільки, на їх переконання, 
обладнання дитячого садка повинно враховувати  принцип 
природної доцільності розвитку закладених у дитини життєвих сил і 
творчих здібностей. 

Німецький вчений Р. Штайнер має дещо інший погляд на 
зміст та функцію предметного середовища, яке вчений називає 
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«фізичним середовищем» та виступає проти готових іграшок — 
«продуманих та сфабрикованих інтелектуальною цивілізацією». 

Французький педагог С. Френе вважав довкілля дитини 
важливою умовою ефективної підготовки до майбутнього 
самостійного життя. Цілком сучасно звучать його слова про те, що 
навколишнє середовище має бути організоване так, аби спонукати 
дитину до виконання активних дій відповідно до її життєвого 
ритму, фізичних та психічних можливостей. І нині в Західній 
Європі активно здійснюється пошук створення такого середовища, 
в якому передбачалися б особливості та перспективи розвитку 
дітей, їх диференційовані потреби. Зокрема, деякі педагогічні 
новації широко застосовуються у практиці дитячих садків 
Німеччини, де особливу увагу звертають на невербальний і 
образний характер педагогічних впливів. Німецькі педагоги і 
психологи створюють таке предметно — ігрове середовище, де 
активно використовується верхня частина приміщення. Так званий, 
«третій вимір». Це можуть бути антресолі, верхні галереї, східці з 
поручнями. Всі конструкції дерев’яні, балки та кріплення не сховані 
від дитячих очей, аби малята були впевнені в надійності споруди. 
Такі конструкції дають дошкільнятам змогу не лише отримувати 
нову оглядовість, а й, що особливо важливо, спілкуватися з 
дорослим, себто, знаходячись, так би мовити, над ними, а не поруч 
[7, с. 11]. 

Цікаву концепцію розвивального середовища розробила 
група московських авторів Л. Кузьмичев, А. Грашин, Л. Чайнова, Т. 
Кашкина, Л. Парамонова, С. Новоселова, запропонувавши 
комплексний підхід до організації розвивального предметно-
ігрового середовища. Зміст розвивального предметного середовища 
має задовольняти всі потреби щодо розвитку дитини та становлення 
її творчих здібностей, реалізовуючи концепцію ампліфікації, 
розроблену О. Запорожцем [7, с. 12]. Принципи формування 
предметно-розвивального середовища, відповідно до особистісно-
зорієнтованої моделі освіти дошкільників розкрито і науково 
обґрунтовано В. Петровським [8].  

Отже, представлені концепції, на нашу думку, є 
фундаментальними розробками зі створення предметно-
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просторового середовища як засобу розвитку компетенцій дітей в 
умовах дошкільного навчального закладу. 
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