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У статті окреслено окремі аспекти під-
готовки фахівців дошкільної освіти, про-
аналізовано наукові теоретичні підходи 
учених, дослідників до визначення поняття 
«професійна підготовка». Акцентовано 
увагу на особливостях фахової підготовки 
майбутніх вихователів щодо формування 
мистецько-творчої компетентності дітей 
дошкільного віку у контексті Державного 
стандарту дошкільної освіти, розкрито 
сутність поняття «мистецько-творча 
компетентність» дітей дошкільного віку 
у руслі нової редакції Базового компоненту 
дошкільної освіти.
Розглянуто організаційно-методичні засади 
опанування здобувачами освіти теорією 
і практикою образотворчого мистецтва 
під час викладання курсу «Основи образот-
ворчого мистецтва з методикою зображу-
вальної діяльності дітей дошкільного віку», 
обґрунтовано необхідність оволодіння май-
бутніми вихователями засобами, методами 
і прийомами розвитку особистості дитини 
в процесі образотворчої діяльності як умови 
кваліфікованого педагогічного супрово-
дження, формування мистецько-творчої 
компетентності дітей дошкільного віку.
Зміст курсу акумулює знання, уміння, на 
яких ґрунтується професійна діяльність, 
а саме: теоретико-методологічні (знання 
наукових, філософсько-мистецтвознав-
чих, психолого-педагогічних засад); ког-
нітивні (вміння орієнтуватися у чинних 
нормативно-правових документах в галузі 
дошкільної освіти та керуватися ними 
у педагогічній діяльності, зокрема, Дер-
жавним стандартом дошкільної освіти, 
освітніми, парціальними програмами та ін., 
навчально-методичними посібниками); 
технологічні (оволодіння педагогічними 
технологіями організації і супроводження 
образотворчої діяльності); прогностичні 
(знання, вміння планування різних форм 
роботи з образотворчої діяльності).
Вказано, що якісна фахова підготовка забез-
печується інтегративною єдністю базових 
знань, умінь, позитивної мотивації, особис-
тісних, професійно значущих якостей здобу-
вачів освіти. Звернено увагу на важливість 
та ефективність використання електро-
нних освітніх ресурсів як одного з компонен-
тів освітнього середовища.
Охарактеризовано професійні якості та 
здібності, знання та вміння майбутніх 
фахівців дошкільної освіти у контексті 
проблеми формування мистецько-творчої 
компетентності дітей дошкільного віку. 
Запропоновано завдання, які сприяють під-
вищенню й досягненню об’єктивно можли-
вих результатів в опануванні майбутніми 
вихователями елементами технології роз-
витку малювання, ліплення, аплікації, кон-
струювання, формуванню умінь перед-
бачати та визначати оптимальні умови, 
шляхи, методи для успішного навчання 
дітей образотворчої діяльності, розвитку 

творчих здібностей в умовах організованого 
педагогічного процесу і самостійної обра-
зотворчої діяльності та спрямовані на комп-
лексне вирішення завдань розвитку дітей 
дошкільного віку засобами мистецької діяль-
ності, впровадженню в практику роботи 
інноваційних технології художньо-естетич-
ного розвитку дітей дошкільного віку.
Ключові слова: професійна підготовка 
майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти, мистецько-творча компетент-
ність дітей дошкільного віку, художньо-про-
дуктивна діяльність, самостійна образот-
ворча діяльність.

The article outlines certain aspects of the 
training of preschool education specialists, 
scientific theoretical approaches of scientists are 
analyzed, researchers to define the concept of 
“professional training”. Attention is focused on 
the peculiarities of the professional training of 
future educators on the formation of artistic and 
creative competence of preschool children in 
the context of the State Standard of Preschool 
Education, the essence of the concept of 
“artistic and creative competence” of preschool 
children is revealed in the new edition of the 
Basic Component of Preschool Education. The 
organizational and methodological principles of 
mastering the theory and practice of fine art by 
students of education are considered during the 
teaching of the course “Fundamentals of pictorial 
fine arts studies and methodology of tutoring 
of children drawing activity”, the need for future 
educators to master the means, methods and 
techniques of the child’s personality development 
in the process of artistic activity as a condition for 
qualified pedagogical support and the formation 
of the artistic and creative competence of 
preschool children is substantiated.
The content of the course accumulates 
knowledge and skills on which professional 
activity is based, namely: theoretical-
methodological (knowledge of scientific, 
philosophical-artistic, psychological-pedagogical 
foundations); cognitive (the ability to navigate in 
the current regulatory and legal documents in 
the field of preschool education and to be guided 
by them in pedagogical activities, in particular, 
the State Standard of Preschool Education, 
educational, partial programs, etc., educational 
and methodological manuals); technological 
(mastery of pedagogical technologies of the 
organization and support of artistic activities); 
prognostic (knowledge, ability to plan various 
forms of work on visual arts).
It is indicated that high-quality professional 
training is provided by the integrative unity of 
basic knowledge, skills, positive motivation, 
personal, professionally significant qualities of 
the students of education. Attention is drawn 
to the importance and effectiveness of using 
electronic educational resources as one of the 
components of the educational environment.
The professional qualities and abilities, 
knowledge and skills of future preschool 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Орієнтація сучасної вищої освіти на формування 
нової генерації висококваліфікованих педагогів 
з інноваційним, творчим типом мислення, гуманіс-
тичним світобаченням, розвиненою світоглядною 
культурою передбачає відповідний алгоритм, що 
пов’язаний з набуттям професіоналізму, є актуаль-
ною проблемою сьогодення. Підготовка майбутніх 
вихователів до організації мистецької освіти дітей 
в закладі дошкільної освіти, здатних застосову-
вати нові освітні технології, вимагає впровадження 
цілісної, динамічної системи фахової підготовки 
з відповідною метою, завданнями, методичним 
супроводом; знаходження ефективних засобів, 
методів та форм, які підвищують інтенсивність 
оволодіння студентами професійною діяльністю, 
уможливлюють формування цілісної культуроло-
гічної картини світу засобами мистецтва.

Як доведено рядом теоретико-концептуальних, 
емпіричних досліджень (Е. Бєлкіна, О. Дронова, 
Г. Підкурганна, Л. Сірченко, Г. Сухорукова, Р. Чумі-
чова та ін.) мистецтво є невід’ємним компонентом 
освітнього простору сучасного закладу дошкільної 
освіти і ефективність його використання у роботі 
з дітьми залежить від прояву індивідуальних 
моделей творчої поведінки, усвідомлення здобу-
вачами освіти поліфункціональності мистецтва, 
потенційних можливостей дорослого у форму-
ванні мистецько-творчої компетентності, цінніс-
ного ставлення дітей дошкільного віку до мистець-
кої діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Важливі аспекти професійної підготовки фахівців 
дошкільної освіти в умовах трансформації сучас-
ного освітнього простору розкрито у працях Н. Гав-
риш, Л. Зданевич, І. Зязюна, К. Крутій. Також, 
означена проблема стала предметом досліджень 
таких науковців як А. Богуш, Г. Бєлєнька, Н. Грама, 
Т. Котик, Н. Лисенко, Г. Підкурганна, Т. Танько, 
та ін. Професійно-педагогічна підготовка у слов-
нику психолого-педагогічних термінів і понять 
визначається як система організаційних і педаго-
гічних заходів, що забезпечує формування в осо-
бистості професійної спрямованості, знань, умінь, 
навичок і професійної готовності [7, с. 121].

Розглядаючи поняття «професійна підготовка», 
Т. Танько зазначає, що це – система організацій-
них та педагогічних заходів, які забезпечують 

формування в особистості професійної спрямо-
ваності, системи знань, навичок, умінь і професій-
ної готовності, що в свою чергу, визначається як 
суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе 
здатною і підготовленою до виконання певної про-
фесійної діяльності та прагне її виконати [8, с. 16].

Аналіз окремих аспектів проблеми підготовки 
майбутніх вихователів знаходимо в працях таких 
учених як Н. Голота (формування художніх і кон-
структивних умінь у майбутніх вихователів); 
О. Поліщук (готовність студентів до естетичного 
виховання дітей дошкільного віку засобами укра-
їнського декоративно-ужиткового мистецтва), 
О. Дронова (підготовка вихователя до роботи 
з обдарованими дітьми в умовах закладу дошкіль-
ної освіти). Підкурганна Г. досліджувала особ-
ливості художньо-педагогічної підготовки, яка 
повинна ґрунтуватися на ідеях культурологічної 
і поліхудожньої освіти, розроблятися на інтегра-
тивній основі та будуватися за модульною систе-
мою. Учена наголошує, що метою художньо-педа-
гогічної підготовки майбутніх фахівців дошкільної 
освіти є вільний розвиток та самоактуалізація сту-
дентів в процесі опанування художньо-педагогіч-
ними знаннями, професійним мисленням та зна-
чущими особистісними якостями [4, c. 135].

Питанням пошуку ефективних форм і методів 
професійної підготовки майбутніх вихователів до 
формування творчості дітей старшого дошкіль-
ного віку засобами інтеграції мовленнєвої та кон-
структивної діяльності присвячені наукові розвідки 
Ю. Котелянець. Актуальним у контексті даної про-
блеми є дослідження О. Кононко, яка визначає 
психолого-педагогічні умови підвищення якості під-
готовки здобувачів освіти, серед яких формування 
цілісної наукової картини сучасного світу [2, с. 50]. 
З огляду на це, варто закцентувати увагу на ролі 
мистецтва як феномена культури, важливості усві-
домлення його поліфункціональності, осмислення 
гармонізуючої ролі мистецтва, яке презентує певні 
сторони дійсності і дає цілісне уявлення про світ.

Серед іншого, значущими психолого-педаго-
гічними умовами підготовки майбутніх вихова-
телів, які виділяє учена, є розвиток суб’єктної 
активності, надання права на відповідальне 
самовизначення, на власний вибір, на прийняття 
самостійних рішень; вироблення в кожного сту-
дента оптимістичної гіпотези власного розвитку, 

education specialists in the context of the problem 
of forming the artistic and creative competence of 
preschool children are characterized.
Tasks are proposed that contribute to the 
improvement and achievement of objectively 
possible results in mastering by future educators 
the elements of the development technology 
of drawing, sculpting, appliqu, construction, 
the formation of the ability to predict and 
determine the optimal conditions, ways, 
methods for successfully teaching children art 
activities, the development of creative abilities 

in the conditions of an organized pedagogical 
process and independent artistic activity and 
aimed at comprehensively solving the tasks 
of the development of preschool children by 
means of artistic activity, implementation of 
innovative technologies of artistic and aesthetic 
development of preschool children into practice.
Key words: professional training of future 
educators of preschool education institutions, 
artistic and creative competence of preschool 
children, artistic and productive activity, 
independent visual activity.
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довіри власним можливостям, позитивної життє-
вої перспективи [2, c. 51].

Відтак, на нашу думку, дотримання зазначе-
них умов обумовлює питання розподілу відпові-
дальності між учасниками процесу і покладається 
також на здобувачів освіти. Якісна підготовка 
фахівця залежить не тільки від заданого освіт-
нього маршруту, але, великою мірою, і від унікаль-
ності особистісного стилю студента, залученого до 
процесу навчальної діяльності, специфіки вибору 
та реалізації індивідуальної траєкторії самовдос-
коналення, особливостей застосування інтелекту-
альних здібностей.

Мета статті. Розкрити основні аспекти під-
готовки майбутніх вихователів щодо форму-
вання мистецько-творчої компетентності дітей 
дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до нової редакції БКДО – Державного стандарту 
дошкільної освіти, мистецько-творчу компетент-
ність дітей дошкільного віку можна розглядати як 
здатність дитини практично реалізовувати свій 
художньо-естетичний потенціал для отримання 
бажаного результату творчої діяльності на основі 
розвинених емоцій та почуттів до видів мистецтва, 
елементарно застосовувати мистецькі навички 
в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостій-
ної діяльності [1, c. 21].

У методичних рекомендаціях до Базового ком-
понента дошкільної освіти (Державного стандарту 
дошкільної освіти 2021) вказано, що результатом 
набуття мистецько-творчої компетентності є еле-
ментарна обізнаність дитини з особливостями 
видів мистецтва, ціннісне ставлення до мистецтва 
та мистецької діяльності. Художньо-продуктивна 
діяльність (малювання, ліплення, аплікація та 
самостійна художня діяльність) є пріоритетною 
у формуванні мистецько-творчої компетентності, 
основу якої складають розвиток емоційно-цінніс-
ного ставлення до мистецтва; розвиток когнітивної 
сфери засобами мистецтва; формування навичок 
мистецької діяльності [3, c. 36].

Важливим для вирішення проблеми підготовки 
майбутніх вихователів до формування мистецько-
творчої компетентності дітей дошкільного віку 
є вивчення курсу «Основи образотворчого мис-
тецтва з методикою зображувальної діяльності 
дітей дошкільного віку», який покликаний забез-
печити набуття мистецтвознавчих знань, осмис-
лення тріади понять – «культура», «мистецтво», 
«освіта», їх взаємозв’язку та взаємопроникнення, 
вироблення педагогічно значущих художньо-твор-
чих умінь, формування готовності здобувачів 
освіти до організації та керівництва художньо-про-
дуктивною діяльністю дітей (малювання, ліплення, 
аплікація, самостійна художня діяльність).

Мета начальної дисципліни полягає у підготовці 
майбутніх фахівців дошкільної освіти, здатних до 

формування художньо-естетичного світогляду 
дитини, реалізації ідеї комплексного розвитку 
особистості засобами образотворчої діяльності. 
Програма курсу відповідає меті та змісту освітньо-
професійної програми 012 «Дошкільна освіта», 
яка спрямована на підготовку фахівців у галузі 
дошкільної освіти, здатних ефективно розв’язувати 
комплексні професійні завдання з урахуванням 
новітніх тенденцій розвитку сфери освітніх послуг. 
Програму структуровано за змістовими модулями.

Якісна підготовка майбутніх вихователів, реалі-
зація дидактичних цілей щодо осмислення та опа-
нування здобувачами освіти актуальних питань 
теорії та практики образотворчого мистецтва, осо-
бливостей організації образотворчої діяльності 
у закладі дошкільної освіти забезпечується засто-
суванням ефективних форм та методів, системою 
аудиторних занять (семінарські, практичні заняття, 
лекції (лекції-візуалізації, проблемні лекції, лек-
ції-конференції) та самостійної позааудиторної 
роботи студентів. Оволодіння майбутніми вихова-
телями вміннями, спрямованими на комплексне 
вирішення завдань розвитку дітей дошкільного 
віку засобами мистецької діяльності здійснюється 
через моделювання професійних ситуацій, набли-
жених до реальних, залучення студентів до актив-
ної навчальної, пошуково-дослідницької, самоос-
вітньої діяльності.

Так, зміст лекцій модуля «Сутність поліфунк-
ціональності та інтегративності образотворчого 
мистецтва» спрямовано на усвідомлення здобу-
вачами освіти значення та ролі мистецтва в сус-
пільстві, його багатофункціональності як основи 
інтегрованого підходу до організації образотвор-
чої діяльності; систематизацію знань щодо видів, 
жанрів мистецтва: живопису, графіки, скульптури, 
архітектури, декоративного мистецтва. Розвиток 
культури сприймання, емоційно-ціннісного став-
лення здобувачів освіти до творів мистецтва; 
активізації власного творчого потенціалу, опа-
нування художньою практикою, виражальними 
можливостями різноманітних матеріалів і технік 
здійснюється під час практичних занять. З метою 
розвитку емоційної сфери дітей, формування 
системи їх естетичних уявлень, смаків та оцінок, 
орієнтуючись на критерії відбору творів образот-
ворчого мистецтва для дітей, майбутні вихова-
телі оволодівають умінням добирати кращі зразки 
українського національного та світового образот-
ворчого мистецтва.

Під час опрацювання тем модуля «Психолого-
педагогічні засади образотворчої діяльності дітей 
дошкільного віку» студенти ознайомлюються 
з психолого-педагогічними дослідженнями про-
блеми розвитку образотворчих здібностей дітей 
дошкільного віку, обговорюють проблему розвитку 
інтересу до образотворчої діяльності, особливості 
процесів і утворень, що визначають готовність 
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дитини до образотворчої діяльності; осмислюють 
сутність поняття «творчість», умови та етапи твор-
чого процесу, своєрідність творчої діяльності дітей 
дошкільного віку.

У змісті модуля «Організація образотворчої 
діяльності дітей дошкільного віку» охарактеризо-
вано види образотворчої діяльності, форми орга-
нізації, сучасні підходи до класифікації методів 
керівництва образотворчою діяльністю. Студенти 
опановують засади, які розкривають умови, прин-
ципи моделювання художньо-естетичного серед-
овища в групах раннього та дошкільного віку; зміст 
Базового компонента дошкільної освіти, комплек-
сних і парціальних освітніх програм. Майбутні 
вихователі оволодівають уміннями визначати 
оптимальні умови, шляхи, методи для успішного 
навчання дітей образотворчої діяльності, розви-
тку творчих здібностей в умовах організованого 
педагогічного процесу і самостійної образотвор-
чої діяльності. Для розвитку різних сторін пізна-
вальної діяльності дітей в процесі занять та само-
стійної образотворчої діяльності, спираючись на 
натуру, художні образи літературних творів, обра-
зотворчого мистецтва, різні джерела інформації, 
здобувачі освіти добирають тематику занять з різ-
ними способами зображень: за уявленням, уявою, 
з натури, по пам’яті.

У модулі «Методика керівництва образот-
ворчою діяльністю дітей» вивчають особливості 
особистісно-розвивальних технологій, методик 
організації образотворчої діяльності у закладі 
дошкільної освіти, стратегії роботи з обдаро-
ваними дітьми, дітей з особливими освітніми 
потребами. Завдання практичного характеру сти-
мулюють опанування студентами методиками 
навчання дітей образотворчої діяльності, техні-
ками зображення у різних видах образотворчого 
мистецтва. Також, під час практичних занять 
здобувачі освіти оволодівають умінням складати 
конспекти різних видів і типів занять з образот-
ворчої діяльності, реалізуючи у їх змісті конкретні 
навчальні, розвивальні, виховні завдання; доби-
рати ефективні методи і прийоми керівництва 
образотворчою діяльністю дітей в різних вікових 
групах. З метою формування у дітей пластичних 
образотворчих умінь і навичок, уміння знаходити 
вдалі і цікаві конструктивні, художньо-декора-
тивні рішення майбутні вихователі навчаються 
демонструвати різні способи створення зобра-
жень (конструктивний, скульптурний, комбінова-
ний). Для розвитку творчих здібностей дітей на 
заняттях з різних видів образотворчої діяльності 
та в індивідуальній роботі з дітьми студенти ово-
лодівають умінням демонструвати різні способи 
виконання предметних, сюжетних та декоратив-
них зображень, спираючись на знання форми, 
будови, пропорцій, кольорів, законів композиції, 
ритму і симетрії.

Модуль «Організаційно-методичні аспекти 
роботи з образотворчої діяльності у закладі 
дошкільної освіти. Спільна робота ЗДО, школи 
та сім’ї з організації образотворчої діяльності» 
спрямований на ознайомлення з формами 
методичного керівництва, принципами, видами 
планування роботи з образотворчої діяльності 
в закладі дошкільної освіти з урахуванням віко-
вих та індивідуальних можливостей дітей ран-
нього і дошкільного віку, дітей з особливими 
освітніми потребами; основними напрямами інно-
ваційно-освітньої роботи, новаторськими практи-
ками вихователів щодо образотворчої діяльності; 
завданнями, змістом, формами, методами спів-
робітництва закладу дошкільної освіти та сім’ї 
з питань розвитку дитини в мистецькій діяльності; 
усвідомлення сутності наступності і перспектив-
ності та напрямів їх реалізації.

Таким чином, специфіка організації та керівни-
цтва образотворчою діяльністю вимагає від май-
бутнього вихователя оволодіння сукупністю знань, 
умінь, які забезпечують творчу взаємодію дорос-
лого з дитиною, цілісність її світосприйняття на 
основі синтезу мистецтв, успішне впровадження 
особистісно-розвивальних технологій зображу-
вальної діяльності в освітній простір сучасного 
закладу дошкільної освіти з метою формування 
у дітей мистецько-творчої компетентності.

Також, окремо хочемо наголосити на тому, що 
на сучасному етапі відбувається зміна традицій-
них навчальних практик, обумовлена дистанцій-
ним навчанням, активним впровадження відповід-
них ресурсів, нових технологій в освітній процес, 
що є невід’ємною складовою підготовки майбутніх 
вихователів. Інформаційно-комунікативні техно-
логії є тим дієвим інструментом, що зумовлює їх 
наскрізне застосування в освітньому процесі і дозво-
ляє провадити навчання на якісно новому рівні, 
сприяє реалізації інтерактивних підходів. Потен-
ційні можливості комп’ютерних технологій, зокрема, 
електронних освітніх ресурсів (довідкові матеріали, 
інформаційні, навчальні), демонстраційних мате-
ріалів (презентації, відео- й аудіозаписи), елек-
тронних методичних матеріалів (лекції, практичні 
роботи, самостійна робота), електронних систем 
тестування як інноваційного методу контролю знань 
успішно використовуються під час вивчення курсу 
та активізують навчальну діяльність. Використання 
засобів інформаційних, мультимедійних техноло-
гій уможливлює підвищення мотивації студентів до 
професійної освіти через новизну, нетрадиційність 
подання навчального матеріалу і водночас сприяє 
формуванню умінь ефективного використання 
інформаційних технологій, що є необхідною умовою 
професійної діяльності майбутніх вихователів, їхньої 
готовності й здатності розв’язувати нетрадиційні 
педагогічні завдання у різних ситуаціях освітнього 
процесу, та в умовах, які постійно змінюються.
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До прикладу, набуття здобувачами освіти 
досвіду роботи з електронними ресурсами, усві-
домлення студентами потенціалу народного мис-
тецтва у формуванні мистецько-творчої компе-
тентності дітей дошкільного віку на етапі раннього 
етнічного удосконалення, його цінності як естетич-
ного відображення світу здійснюється через само-
стійну роботу під час вивчення теми «Характерис-
тика видів декоративно-ужиткового мистецтва». 
Так, студенти використовують онлайн-ресурси 
сучасних мистецьких локацій, зокрема, Національ-
ного музею українського народного декоратив-
ного мистецтва https://www.mundm.kiev.ua/#SHOP, 
культурно-освітньої платформи «Ладомирія», 
https://online.ladomyriia.com/, «Ковчег «Україна» 
https://www.kovcheh.ua/, які слугують промоцією 
українських культурних «скарбів», що стимулює 
розвиток дослідницьких умінь і навичок студен-
тів, орієнтовано на самостійний пошук інформації, 
її творчого осмислення.

Майбутні вихователі, працюючи з доступними 
електронними ресурси https://www.kovcheh.ua/; 
https://www.kovcheh.ua/book/kovcheg-ukrayinske-
narodne-mistectvo; https://www.kovcheh.ua/article/
artbook, поглиблюють свої знання про українське 
традиційне мистецтво через проект-ініціацію «Ков-
чег «Україна» та його віртуальні унікальні видання: 
фотоальбоми «Ковчег: українське народне мис-
тецтво», «Скарби нації: традиційне мистецтво 
України» ілюстровану міні-енциклопедію «Школа 
Різдва»; вишукані арт-буки «Скриня. Речі сили» 
та ін., до оформлення яких залучено кращих 
художників і графічних дизайнерів. В онлайн-рези-
денції «Ладомирія» https://online.ladomyriia.com/ 
здобувачі освіти мають можливість переглянути 
віртуальні експозиції https://online.ladomyriia.com/
exposition/ та надихнутися автентичними зразками 
народного вбрання Волині та Полісся, прослухати 
пізнавальні онлайн-лекції https://online.ladomyriia.
com/video-lectures/, скористатися відеопідказ-
ками та інформацією, адаптувати її у своїй роботі, 
виявляючи нетрадиційне мислення, оригінальні 
рішення під час розробки занять з декоративного 
малювання (теоретичних, практичних, творчих).

Домінантою занять є мистецькі розповіді, 
бесіди щодо особливостей народного вбрання 
Волині, орнаменту, символіки кольору та окремих 
елементів як складових декору; набуття дитиною 
необхідних умінь та навичок для власної декора-
тивної діяльності під час малювання стилізованих 
елементів за мотивами тканих та вишитих еле-
ментів народного вбрання, декорування площин-
них форм окремих компонентів одягу («Вишита 
сорочка», «Керсетка-станік», «Запаска» та ін.).

Збагаченню уявлень здобувачів освіти про 
українське мистецтво сприяє відвідання віртуаль-
них музейних колекцій https://www.mundm.kiev.ua/
index.html, у яких представлені унікальні твори 

геніальних українських мисткинь К. Примаченко, 
К. Білокур, Г. Собачко-Шостак, твори керамічного 
мистецтва, декоративні розписи, різноманітні аль-
боми «Український килим», «Українська кераміка» 
«Українська вишивка» та ін.

Результатом такої роботи є вироблення у сту-
дентів умінь добору різноманітного матеріалу 
для образотворчої діяльності з урахуванням його 
потенційного впливу на емоційну сферу дитини 
задля забезпечення розвитку емоційно-ціннісного 
ставлення до мистецтва як складової формування 
мистецько-творчої компетентності дітей дошкіль-
ного віку. Також об’єднання високохудожніх творів 
(електронні репродукції, фотоматеріали та ін.), 
доступних сприйняттю дітей, та представлення їх 
за допомогою засобів візуалізації (онлайн-інстру-
ментів VistaCreate; Canva; Piktochart та ін.) у табли-
цях, арт-буках, лепбуках, креативних постерах, 
презентаціях стане наочним посібником і демон-
страційним матеріалом, що розширює можливості 
дітей в отриманні інформації та мотивує дитину до 
пізнання нового, активізує пізнавальні інтереси.

Залучення здобувачів освіти до перегляду різ-
них видів занять з образотворчої діяльності на You 
Tube каналах з подальшим аналізом форм роботи, 
визначенням ефективних методів, прийомів фор-
мування образотворчих знань, умінь і навичок 
дітей дошкільного віку задля ефективного керів-
ництва художньо-продуктивною діяльністю вихо-
ванців. Навички критичного мислення, креативний 
підхід студенти демонструють у ході створення 
власного продукту, складання конспектів різних 
видів і типів занять; моделювання різних форми 
роботи з дітьми, у ході яких вони порівнюють та 
протиставляють власні ідеї, пропонують освітні 
ситуації для дітей дошкільного віку, демонструючи 
набуті теоретичні та практичні знання.

Також, підтримку постійної активності 
уможливлює і застосування освітніх веб-
ресурсів, зокрема, до журналу «Джміль» («Сад  
снів» та ін.) https://jmil.com.ua/2019-12/vernisage,  
https://jmil.com.ua/2013-1. Студенти складають 
мистецтвознавчі бесіди, розповіді за репродукці-
ями картин (О. Збруцька «Сад снів», О. Можейко 
«Сон», О. Шупляк «Дух свободи» та ін.), продуку-
ють креативні ідеї, пропонують способи їх реалі-
зації під час моделювання занять, усвідомлючи 
власний рівень опанування художньої інформації. 
Веб-ресурс «Технопарк художньо-педагогічних 
ідей» https://tpark.jimdofree.com. дозволяє майбут-
нім вихователям швидко отримати інформацію 
щодо змісту технології (техніки), форм, методів 
та прийомів, матеріалів та інструментів, способів 
її реалізації, умов та результатів її впровадження; 
використати навчальний відеоматеріал для само-
освіти – оволодіння технічними навичками та 
вміннями, вправляння у використанні різних при-
йомів та засобів; спроєктувати за допомогою 
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навчально-методичного супроводу (орієнтовних 
конспектів) освітній процес на заняттях з образот-
ворчої діяльності в закладі дошкільної освіти, орга-
нізувати навчання дітей з використанням наданого 
відеоматеріалу [9, с. 185].

Кіндерблог «Вулик» http://kzdnz75ktkmr.
blogspot.com/p/blog-page_208.html сприяє усві-
домленню технології “Talking Walls” («стіни, які 
говорять»), формуванню у майбутніх вихователів 
уміння добирати художні твори (за принципами 
відбору зображень для «стін, які говорять»: пла-
катів, малюнків, картин, панно тощо), розуміння 
того, що мистецтво є невід’ємною складовою есте-
тизації простору закладу дошкільної освіти, його 
значущості у створенні та моделюванні художньо-
естетичного середовища.

Дієвість та ефективність пропонованих 
завдань полягає в оволодінні прийомами вико-
ристання нових технологій, прийнятті нестан-
дартних рішень, продукуванні нових ідей, транс-
формації їх в світній простір закладу дошкільної 
освіти під час проходження різних видів прак-
тики, апробації у науково-дослідницькій діяль-
ності, в усвідомленні відповідальності за їх прак-
тичне втілення.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що 
якісна підготовка майбутніх вихователів, здатних 
добирати і використовувати різні форми обра-
зотворчої діяльності, впроваджувати в практику 
роботи сучасні технології здійснюється на основі 
скоординованої системи, яка поєднує навчальну, 
практичну, науково-дослідницьку та самоосвітню 
діяльність здобувачів освіти, інтегрує різні активні 
практики, до яких залучаються здобувачі освіти 
з метою підвищення мотивації, активізації праг-
нення до успішної самореалізації професійної 
діяльності, набуття навичок практичного застосу-
вання отриманих знань, що забезпечує успішне 
формування мистецько-творчої компетентності 
дітей дошкільного віку на основі інтеграції змісту 
та видів образотворчої діяльності.
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