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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Реформування загальної 
середньої освіти в Україні, зокрема запровадження Концепції «Нова українська 
школа» й Державного стандарту початкової освіти, вимагає суттєвих змін як самої 
педагогічної діяльності, її принципів, умов та засобів здійснення, так і змісту, форм 
та методів післядипломної освіти вчителів початкових класів. Основоположними 
вимогами до їх професійної діяльності та професійної компетентності визначено 
володіння сучасними технологіями та методами навчання, що є не лише надійними 
засобами розвитку академічних здібностей молодших школярів, їх ключових 
компетентностей, а й інструментами збереження та розвитку унікальності й 
обдарованості кожної дитини, цінності дитинства та радості пізнання, міцного 
здоров’я й добробуту, створення атмосфери довіри, взаємоповаги та підтримки, що 
зазначено в Законах України «Про освіту» (2017), «Про повну загальну середню 
освіту» (2020), Державному стандарті початкової освіті (2018), Розпорядженні 
КабМіну України № 988-р від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 р. та інших нормативно-правових актах. 

Серед таких новітніх технологій провідне місце посідають ігрові методи 
навчання в цілому та засобами LEGO® зокрема, підготовка до реалізації яких на 
сьогодні стає пріоритетом вітчизняної післядипломної освіти вчителів початкової 
школи, що зазначено в Меморандумі про взаєморозуміння між МОН України та 
The LEGO Foundation (2016), Наказі МОН України № 223 від 05.03.2018. 

Актуальність окресленої проблеми й необхідність її вирішення, крім того, 
зумовлені наявними суперечностями між: 

– визнанням світовою спільнотою права дитини на гру, реалізація якого 
забезпечує її повний і гармонійний розвиток (Декларація про права дитини, 1989) та 
неготовністю освітньої галузі до збереження й активізації ігрової діяльності, 
використання її ресурсів для формування ключових і предметних компетентностей 
молодших школярів; 

– усвідомленням сучасною психолого-педагогічною наукою ефективності 
ігрових методів навчання, їх діяльнісного, поліфункціонувального, наскрізного, 
психогігієнічого характеру, та неготовністю вчителів початкових класів до 
використання гри як дидактичного засобу, домінуванням професійних стереотипів 
про переважно розважальний характер ігрової діяльності молодших школярів; 

– об’єктивною потребою в цілеспрямованій професійній підготовці вчителів 
початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, що 
забезпечує запровадження нового Державного стандарту початкової освіти і 
Концепції «Нова українська школа», та недостатньою спрямованістю змісту, форм і 
методів післядипломної педагогічної освіти на її здійснення. 

У сучасній педагогічній науці висвітлено окремі аспекти проблеми підготовки 
вчителів початкових класів до реалізації ігрових методів навчання, а саме: особливості 
підготовки педагогів до здійснення професійної діяльності в умовах реформування 
освіти (Н. Бібік, Л. Коваль, О. Онопрієнко, О. Савченко, С. Сисоєва та ін.); сутність 
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дитячої гри як унікального виду провідної діяльності людини (Л. Артемова, А. Богуш, 
К. Бюлер, Д. Віннікотт, Л. Виготський, К. Грос, Д. Ельконін, Е. Еріксон, Д. Мід, 
Ж. Піаже, В. Штерн, Г. Щедровицький, К. Щербакова та ін.); особливості дитячої гри 
в умовах інформаційного суспільства (О. Смирнова, С. Garvey, В. Hughes, К. McInnes 
та ін.); зміст ігрових методів навчання та їх місце в освітньому процесі (А. Алексюк, 
І. Куліш, Г. Селевко, П. Щербань, S. Docket та ін.). 

Проблему підготовки вчителів початкової школи до організації ігрової 
діяльності дітей розглянуто в працях А. Богуш, Т. Васютіної, О. Макарової, 
М. Марко, С. Кондратюк, Н. Кудикіної, Н. Мар’євич, І. Рябкової, Л. Хомич,  
К. Щербакової, E. J. Johnson, J. F. Christie, F. Wardle та ін.; ігрові вміння та ігрова 
компетентність педагогів – Н. Анікєєвої, В. Дубровського, Н. Кудикіною, 
О. Репринцевої, О. Савченко, О. Смирнової, О. Солнцевої, E. Danniels, M. Ford, 
J. A. Jay, M. Knaus, N. Leggett, A. Pyle та ін.; зміст готовності вчителя до професійної 
діяльності в умовах запровадження Концепції «Нова українська школа» – В. Вітюк, 
Н. Ларіонової, Н. Мельник та ін.; особливості її формування в умовах 
післядипломної освіти – Т. Гури, Н. Ларіонової, В. Пуцова, Н. Протасової, 
О. Савченко та ін. 

Вимоги до вчителя початкових класів у контексті запровадження підходу 
«навчання через гру» досліджували E. Hopkins, P. Hyvonen, R. Parker, Bo S. Thomsen, 
J. Zosh та ін.  

Проте, питання визначення сутності готовності вчителів до реалізації ігрових 
методів навчання засобами LEGO® та науково-методичних основ її формування в 
умовах післядипломної освіти є невирішеним, що зумовлено як її динамічним 
змістом, постійним оновленням вимог до її ціннісних, знаннєвих та вміннєвих 
складових, так і реформуванням системи загальної середньої, вищої та 
післядипломної освіти в Україні. 

Окреслене коло науково-практичних завдань розвитку педагогічної освіти в 
Україні разом з актуальною проблематикою сучасної науки зумовили вибір теми 
дисертації: «Підготовка вчителів початкової школи у системі післядипломної 
освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри педагогіки та 
психології освітньої діяльності Запорізького національного університету за темою 
«Психолого-педагогічні засади розвитку компетентності суб’єктів освітнього 
простору» (номер державної реєстрації 0116U004863), одним з виконавців якої є 
здобувач. Тема дисертації затверджена Науково-технічною радою Запорізького 
національного університету (протокол № 6 від 21.01.2016). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому 
обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 
успішність підготовки вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти 
до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®. 

Відповідно до цієї мети поставлено такі завдання: 
– розкрити теоретичні основи наукового розуміння сутності підготовки 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання; 
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– виявити й охарактеризувати складові готовності вчителів початкової школи 
до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, особливості їх формування 
та розвитку в системі післядипломної освіти; 

– розробити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що забезпечують 
успішність підготовки вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти 
до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® та змоделювати цей процес; 

– експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-
педагогічних умов та розробити методичне забезпечення підготовки вчителів 
початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів 
навчання засобами LEGO®. 

Об’єкт дослідження – процес післядипломної освіти вчителів початкової 
школи. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів 
початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів 
навчання засобами LEGO®. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що успішність 
підготовки вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання 
засобами LEGO® залежить від упровадження в системі післядипломної освіти таких 
організаційно-педагогічних умов: 1) формування в учителів ціннісного ставлення до 
ігрової діяльності молодших школярів та ігрових методів навчання засобами 
LEGO®; 2) спрямування змісту післядипломної освіти на оволодіння вчителями 
ігровими методами навчання засобами LEGO®; 3) забезпечення управлінського та 
науково-методичного, психолого-педагогічного супроводу впровадження ігрових 
методів навчання в початковій школі. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки 
гіпотези дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових методів: 

– теоретичних: аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, систематизація, 
зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; моделювання; метод аналізу 
визначення понять – для з’ясування сутності готовності вчителів початкової школи до 
реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, обґрунтування особливостей її 
формування та розвитку в системі післядипломної освіти; 

– емпіричних: методики діагностики; методи масового збирання емпіричного 
матеріалу; контент-аналіз нормативної документації, освітньо-професійних програм 
– для визначення особливостей підвищення кваліфікації вчителів початкової школи 
в системі післядипломної освіти та її спрямованості на підготовку до реалізації 
ігрових методів навчання засобами LEGO®; педагогічний експеримент – для 
перевірки ефективності розроблених організаційно-педагогічних умов; 

– статистичних: метод середніх величин, метод кореляційного аналізу, 
факторний аналіз, а також методи аналізу емпіричних даних за допомогою сучасних 
інформаційних технологій (IBM SPSS Statistics) – для опрацювання та оцінювання 
отриманих експериментальних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
– вперше розроблено й апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов, 

що забезпечують успішність підготовки вчителів до реалізації ігрових методів 
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навчання засобами LEGO®, а саме: 1) формування в учителів ціннісного ставлення 
до ігрової діяльності молодших школярів та ігрових методів навчання засобами 
LEGO®, завдяки актуалізації їх психологічних механізмів цінування (переживання 
потреби, нового освоєння, створення об’єктивної цінності та її трансформування в 
суб’єктивну), а також подолання їх професійних стереотипів щодо неефективності 
ігрових методів навчання, переважно розважальної функції гри тощо; 
2) спрямування змісту післядипломної освіти на оволодіння вчителями ігровими 
методами навчання засобами LEGO®, що забезпечує опанування ними 
комплексними, системними, дієвими й науковими знаннями (щодо сутності ігрової 
діяльності людини в цілому та на етапі молодшого шкільного віку зокрема; ігрових 
і діяльнісних методів навчання засобами LEGO®, вимог до проєктування та 
супроводу ігрової діяльності молодших школярів тощо), а також формування в них 
системи відповідних гностичних, проєктувальних, конструктивних, комунікативних, 
дослідницьких, організаційних, фасилітативних і рефлексивних професійних умінь; 
3) забезпечення управлінського та науково-методичного, психолого-педагогічного 
супроводу впровадження ігрових методів навчання в початковій школі завдяки 
відповідній цілеспрямованій підготовці керівників закладів освіти, а також 
наскрізності, доступності, пролонгованості супровідних заходів для вчителів 
початкових класів, їх спрямованості на відрефлексування набутого досвіду 
застосування ресурсів гри з LEGO® в освітньому процесі, поглиблення 
професійних знань і вмінь, забезпечення «виходу» за межі гри із цеглинками 
LEGO®, а також проєктування подальшої діяльності, шляхів професійного 
саморозвитку; 

– уточнено зміст понятійно-категоріального апарату теорії професійної 
підготовки вчителів до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, 
(«підготовка вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання», 
«ігрова діяльність», «ігрові методи навчання», «вільна гра», «керована гра» тощо); 
критерії (ціннісний, знаннєвий та діяльнісний), показники й рівні сформованості 
готовності вчителів до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®; 

– удосконалено організаційно-методичні засади післядипломної освіти 
вчителів початкової школи на основі впровадження активних форм і методів 
навчання (ігрових, діяльнісних, проєктних, рефлексивних, дослідницьких) у межах 
курсового та міжкурсового етапів; 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про сутність 
готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання 
засобами LEGO®, етапи та методи її формування й розвитку в системі 
післядипломної освіти. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що розроблено, 
апробовано та впроваджено в процес післядипломної освіти вчителів початкової 
школи спецкурс «Навчання через гру» у межах курсів підвищення кваліфікації; 
модуль «Гра по-новому, навчання по-іншому з LEGO» в межах Типової освітньої 
програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
закладами післядипломної педагогічної освіти (Наказ МОН України № 36 від 
15.01.2018); супровідні тренінги «Навчання через гру 2.0» (Лист МОН України 
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№ 1/9-645 від 15.10.2019); майстер-класи, освітні марафони, креатив-лабораторії в 
межах всеукраїнських та регіональних науково-педагогічних і педагогічних 
освітянських заходів (педагогічних виставок, конференцій, літніх шкіл); програму 
щорічного Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення PlayFest; 
функціонування цифрових професійних спільнот; а також спецкурс «Навчання через 
гру» для керівників закладів загальної середньої освіти в межах Типової освітньої 
програми організації і проведення підвищення їх кваліфікації відповідно до вимог 
Концепції «Нова українська школа» (Наказ МОН України № 1392 від 13.12.2018). 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та висновки 
дослідження створюють основу для вдосконалення післядипломної освіти вчителів 
початкової школи. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Комунального вищого 
навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти» (довідка № 01/21-309 
від 28.05.2020); Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» (довідка № 289 від 28.05.2020); Комунального 
закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради (довідка № 160 від 01.06.2020); а також у діяльність 
Директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України (довідка МОН 
України). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення й висновки, викладені в 
дисертації, належать здобувачу особисто та відображені в публікаціях. У працях, 
написаних у співавторстві, автору належать: аналіз результатів дослідження 
готовності вчителів початкових класів до впровадження ігрових методів 
навчання [1]; характеристика методичних засад спецкурсу «Навчання через гру» 
[5]; визначення науково-методологічних основ розвитку ігрової компетентності 
вчителів початкових класів [10]; обґрунтування основних практичних підходів до 
організації гри з LEGO® [13]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дисертації були оприлюднені на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «LEGO Idea Conference» (м. Біллунд, Королівство Данія, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рр.), «ISSA Conference Hungary 
Creating a Society for All» (м. Будапешт, Угорщина, 2014), «ISSA Lithuania Early 
Childhood in Times of Rapid Change» (м. Вільнюс, Литва, 2016 р.); «Неперервна 
освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, Україна, 2018, 
2019, 2020 рр.); 

– всеукраїнських: «Особистісно-професійний розвиток учителя нової 
української школи: світові освітні практики. Український контекст» (м. Мелітополь, 
Україна, 2019 р.); «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та 
перспективи розвитку» (м. Одеса, Україна, 2020 р.). 

Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження викладено 
в 15 друкованих працях, з них: 1 – розділ у колективній монографії; 4 – статті в 
наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних 
баз; 2 – статті в зарубіжних наукових виданнях; 3 – статті в інших наукових 
виданнях; 2 – матеріали конференцій; 3 – навчально-методичні видання. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, 15 додатків, списку використаних джерел (228 найменувань, з 
них 51 – іноземною мовою). Загальний обсяг роботи становить 276 сторінок, з них 
основного тексту – 178 сторінок. Дисертація містить 5 таблиць і 18 рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми; вказано зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами; визначено мету та завдання, об’єкт і 
предмет, методи дослідження; викладено наукову новизну й практичне значення 
одержаних результатів; подано відомості про апробацію та публікації. 

У першому розділі – «Науково-теоретичні основи дослідження підготовки 
вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових 
методів навчання засобами LEGO®» – здійснено аналіз наукових підходів до 
розуміння сутності та змісту професійної підготовки вчителів до реалізації ігрових 
методів навчання; подано структуру готовності вчителів початкової школи до 
реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®; визначено особливості її 
формування й розвитку в зарубіжній та українській системі післядипломної освіти. 

На підставі викладених у роботі результатів аналізу особливостей педагогічної 
діяльності, нормативних вимог до сучасного вчителя початкових класів як її 
суб’єкта, наукових підходів до розуміння сутності готовності особистості до 
професійної діяльності в цілому та готовності особистості до педагогічної діяльності 
зокрема; ґрунтуючись на положеннях фундаментальних психологічних концепцій 
гри в контексті когнітивного (К. Гарві, Ж. Піаже, Х. Шварцман та ін.), емоційного 
(Е. Еріксон, З. Фрейд, А. Фрейд, В. Штерн та ін.) і соціального (Д. Мід та ін.) 
розвитку дитини; сучасних зарубіжних (Д. Віннікотт, Н. Мак-Вільямс та ін.) 
й українських концепцій ігрової діяльності дитини в освітньому просторі початкової 
школи (Л. Артемова, А. Богуш, О. Савченко, К. Щербакова та ін.); положеннях 
діяльнісного підходу в освіті (Л. Виготський, П. Гальперін, Д. Ельконін, 
Е. J. Hopkins, H. Jensen, J. M. Zosh та ін.); а також відповідно до визначених 
властивостей ігрових методів навчання та принципів інтегративного підходу 
«навчання через гру» (E. J. Hopkins, Н. Jensen, С. Liu, R. Parker, Bo S. Thomsen, 
J. M. Zosh та ін.) готовність учителя початкової школи до реалізації ігрових 
методів навчання визначено як складне особистісно-професійне утворення, 
системну інтегративну якість, що детермінує його здатність ефективно 
застосовувати ігрові методи в освітньому процесі, проєктувати та супроводжувати 
ігрову діяльність дитини, зокрема засобами LEGO®. 

Враховуючи Рекомендації ради Європи щодо ключових компетентностей для 
освіти впродовж життя, структуру готовності вчителя початкової школи до 
реалізації ігрових методів засобами LEGO® подано в єдності ціннісного, 
когнітивного та конструктивного компонентів, які детерміновані трьома 
рольовими позиціями вчителя, що в своїй цілісності забезпечують її метарівневий 
характер, а саме: 1) методиста – педагога, спеціаліста, який розробляє методику 
застосування гри в навчально-виховному процесі, на заняттях з різних навчальних 
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предметів, «вбудовує» гру в їх структуру з метою досягнення найкращих освітніх 
результатів; 2) фасилітатора – того, хто супроводжує ігрову діяльність дитини: 
створює умови для вільної гри дитини – проєктує ігрове освітнє середовище, 
сприяє розгортанню гри в освітньому процесі, об’єднує дітей у їх ігровій взаємодії; 
3) партнера по грі – того, хто сам грає та отримує задоволення від ігрового 
процесу, має позитивний досвід ігрової діяльності; проєктує власну ігрову 
діяльність, рефлексує її процес і результати, усвідомлює її важливість для власного 
особистісного та професійного розвитку. 

Розкрито й охарактеризовано зміст компонентів готовності вчителя 
початкової школи до реалізації ігрових методів засобами LEGO®. Так, ціннісний 
компонент є системотвірним, інтегрувальним, він включає в себе прийняття 
педагогом цінності дитинства та гри як провідної діяльності дитини й людини в 
цілому; позитивне ставлення до гри й різних професійних ролей у ній, до ігрових 
освітніх методів, зокрема засобами LEGO®; прийняття власного ігрового досвіду; 
позитивну мотивацію педагогічної та ігрової діяльності, а також позитивне 
ставлення до необхідності зміни власної педагогічної діяльності, застосування 
нових освітніх стратегій. Когнітивний компонент становлять комплексні, системні, 
дієві й наукові знання про сутність та особливості ігрової діяльності дитини, її 
функції в цілісному розвитку молодшого школяра та його навчальній діяльності; 
сутність ігрових і діяльнісних методів навчання в цілому та засобами LEGO® 
зокрема; особливості розгортання різних видів гри; вимог до вчителя початкової 
школи щодо запровадження підходу «навчання через гру»; технології проєктування 
та супроводу ігрової діяльності дітей. Конструктивний компонент охоплює 
систему гностичних, проєктувальних, конструктивних, комунікативних, 
дослідницьких, організаційних, фасилітативних та рефлексивних професійних 
умінь учителів і визначає здатність учителя використовувати відповідні наукові 
знання в практичній професійній діяльності, у різномодальних професійних 
ситуаціях. 

Констатовано, що формування й розвиток готовності вчителів початкової 
школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® є системним, 
тривалим процесом, що передбачає зміну їх традиційних професійних уявлень, 
професійних стереотипів у мисленні та поведінці.  

Результати аналізу зарубіжного досвіду підготовки вчителів початкової 
школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® засвідчили його 
розбудову відповідно до національних стандартів, що визначають вимоги до 
педагогів; зорієнтованість на збереження дитячої гри як унікального соціального 
феномену; формальну представленість у змісті вищої та післядипломної освіти 
(сертифікаційні програми, тренінги, семінари тощо); зорієнтованість на 
формування ігрового досвіду вчителів у процесі їх практичної підготовки та 
стажування, опанування ними вміннями супроводжувати ігрову діяльність дитини, 
створювати ігрове освітнє середовище; залученість професійних асоціацій та 
спільнот до забезпечення обміну педагогічним досвідом та психологічної 
підтримки вчителів. Вивчення українського досвіду дало підстави констатувати 
фрагментарний характер такої підготовки, її недостатню представленість в освітніх 
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програмах підвищення кваліфікації вчителів початкової школи закладів 
післядипломної педагогічної освіти. 

У другому розділі – «Науково-методичні засади підготовки вчителів 
початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів 
навчання засобами LEGO®» – розроблено й обґрунтовано структурно-
функціональну модель підготовки вчителів початкової школи в системі 
післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® та 
організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність цього процесу. 

Базуючись на вимогах системного підходу до прагматичних моделей, 
авторська структурно-функціональна модель включає три блоки, відповідно до 
етапів діяльності та функцій кожного з них: 1) цільовий; 2) змістово-технологічний; 
3) результативний. Цільовий блок містить мету та завдання, що детерміновані 
актуальним замовленням. Завдання професійної підготовки відповідають 
складовим готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів 
навчання засобами LEGO®. Змістово-технологічний блок моделі презентує 
методологічні підходи, принципи, організаційно-педагогічні умови, етапи, форми й 
методи професійної підготовки (рис. 1). 

Зазначено, що методологічними засадами такої підготовки, відповідно до 
рівневої будови методологічного знання (С. Гончаренко, Е. Юдін та ін.), на рівні 
філософської методології є положення діалектичного матеріалізму й прагматизму; 
на рівні загальнонаукової методології – системного, синергетичного та 
інформаційного підходів; на рівні спеціальної методології – діяльнісного, 
особистісного, компетентнісного, контекстного, андрагогічного та 
середовищного підходів, а також методології ігрової діяльності. 

Визначено основні вихідні вимоги до організації процесу підготовки вчителів 
початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, що 
відображені в загальнопедагогічних, андрагогічних і спеціальних (послідовності 
формування та розвитку всіх компонентів готовності, систематичності й логічності 
методів, легкого старту, метапредметності, інтеграції, метакогнітивного спрямування, 
занурення в ігрову діяльність, рольового проживання, емоційної підтримки та 
супроводу, активізації рефлексивної діяльності) принципах. 

Ґрунтуючись на результатах аналізу досвіду підготовки вчителів до реалізації 
ігрових методів навчання, а також на презентованому розумінні змісту та 
структури відповідної готовності, визначено такі організаційно-педагогічні умови, 
що забезпечують успішну підготовку вчителів початкової школи в системі 
післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®: 
1) формування ціннісного ставлення вчителів початкової школи до ігрової 
діяльності молодших школярів та ігрових методів навчання засобами LEGO®; 
2) спрямування змісту післядипломної освіти на оволодіння вчителями ігровими 
методами навчання засобами LEGO®; 3) забезпечення управлінського й науково-
методичного, психолого-педагогічного супроводу впровадження ігрових методів 
навчання в початковій школі. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
 

системний, синергетичний, інформаційний, 
діяльнісний, особистісний, компететнісний, 
контекстний, андрагогічний, середовищний, 

методологія ігрової діяльності 

ПРИНЦИПИ 
– загальнопедагогічні;    – андрагогічні; 
– спеціальні: послідовності, систематичності та логічності 
методів, легкого старту, метапредметності, інтеграції, 
метакогнітивного спрямування, занурення в ігрову діяльність, 
рольового проживання, емоційної підтримки та супроводу, 
активізації рефлексивної діяльності 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
 

1) формування ціннісного ставлення вчителів 
початкової школи до ігрової діяльності 
молодших школярів та ігрових методів 
навчання засобами LEGO®; 
2) спрямування змісту післядипломної освіти 
на оволодіння вчителями ігровими методами 
навчання засобами LEGO®; 
3) забезпечення управлінського та науково-
методичного, психолого-педагогічного супроводу 
впровадження ігрових методів навчання в 
початковій школі 

ФОРМИ І МЕТОДИ 
 

– фаховий спецкурс «Навчання через гру»; 
– модуль «Гра по-новому, навчання по-іншому з LEGO»;  
– супровідний тренінг «Навчання через гру 2.0» ; 
– майстер-класи, освітні марафони, креатив-лабораторії в 
межах усеукраїнських і регіональних науково-педагогічних 
та педагогічних освітянських заходів; 
– Всеукраїнський фестиваль гри, навчання і натхнення 
PlayFest; 
 -функціонування цифрових науково-методичних ресурсів, 
професійних спільнот; спецкурс «Навчання через гру» для 
керівників закладів загальної середньої освіти  

 
ЕТАПИ 
 

у курсовий та міжкурсовий періоди післядипломної освіти 

настановно-мотиваційний контрольно-рефлексивний змістово-операційний

З
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РЕЗУЛЬТАТ 
сформована готовність вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

на високому та достатньому рівнях 
за критеріями 

ціннісно-мотиваційний 
ціннісне ставлення до ігрової 
діяльності, ігрових методів навчання 
в цілому та засобами LEGO® 
зокрема, позитивна мотивація ігрової 
діяльності та професійного розвитку  

знаннєвий 
наукові, усвідомлені, системні та дієві 
професійні знання про: сутність гри, ігрові 
методи навчання в цілому й засобами LEGO® 
зокрема, методи активізації та супроводу 
ігрової діяльності молодших школярів 

вміннєвий 
сформованість гностичних, 
проєктувальних, конструктивних, 
комунікативних, дослідницьких, 
організаційних, фасилітативних та 
рефлексивних професійних умінь 

р
е
з
у
л
ь
т
а
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и
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н
и
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель підготовки вчителів початкової школи  
в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

МЕТА Підготовка вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

розвиток ціннісного 
компонента готовності 

формування когнітивного 
компонента готовності 

формування конструктивного 
компонента готовності 

Соціальне замовлення  Нормативні вимоги до педагогічної діяльності  
в умовах запровадження Концепції «Нова українська школа», Державного стандарту початкової освіти

ц
і
л
ь
о
в
и
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ЗАВДАННЯ 
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Реалізація кожної з організаційно-педагогічних умов забезпечена комплексом 
різноманітних форм (за кількістю вчителів – індивідуальною, парною, груповою та 
колективною; за місцем здійснення підготовки – аудиторною й позааудиторною з 
використанням усіх просторових ресурсів освітнього середовища закладу, очною та 
дистанційною; за часом здійснення – у межах курсів підвищення кваліфікації 
й у міжкурсовий період; за практико зорієнтованою організацію освітнього процесу – 
тренінги, майстер-класи, креатив-лабораторії, проєктна робота, освітній марафон, 
фестиваль тощо) і методів (проблемних, ігрових, проєктних, ситуативних, 
діалогічних, рефлексивних, активних та психогігієнічних, рольових, відкритих 
запитань тощо) у своєму етапному (настановно-мотиваційному, змістово-
операційному, контрольно-рефлексивному) розгортанні. 

Результативний блок моделі містить критерії (ціннісно-мотиваційний, 
знаннєвий та діяльнісний), показники й рівні (початковий, достатній і високий) 
підготовки вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації 
ігрових методів навчання засобами LEGO®. 

Обґрунтовано, що відповідно до першої організаційно-педагогічної умови 
зміст післядипломної педагогічної освіти вчителів початкової школи має бути: 
1) побудованим з урахуванням етапів і механізмів формування ціннісного 
ставлення особистості (переживання потреби; нове освоєння (усвідомлення); 
створення та реалізація об’єктивної цінності; трансформування об’єктивної 
цінності в суб’єктивну (за І. Бехом, Д. Леонтьєвим, В. М’ясищевим)); 
2) спрямованим на подолання професійних стереотипів педагогів, що можливо, 
зокрема, завдяки усвідомленню вчителями початкової школи суперечності змісту 
таких понятійних конструктів, як «грати» та «гратись», «play» та «game», а також 
переосмисленню й прийняттю власного ігрового досвіду. 

Реалізація цієї умови супроводжувалася запровадження установчих, 
мотиваційних педагогічних заходів на міжкурсовому етапі післядипломної освіти 
вчителів початкової школи (майстер-класи, креатив-лабораторії, освітні марафони, 
проєктна діяльність у межах щорічного Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і 
натхнення PlayFest). 

Друга організаційно-педагогічна умова передбачала оновлення змісту, форм і 
методів післядипломної освіти вчителів початкової школи як на її міжкурсовому 
етапі (окремий модуль Типової програми підготовки вчителів до роботи в умовах 
запровадження Концепції «Нова українська школа»), так і освітніх програм курсів 
підвищення їх кваліфікації (фаховий спецкурс у тренінговій формі). Ці педагогічні 
побудовані за інтегративною моделлю освітньої діяльності завдяки одночасному 
поєднанню різних форм активності учасників (фізичної – рухові вправи; 
інтелектуальної – інтелектуальні вправи; соціальної – спілкування, взаємодія); 
урізноманітненню форм пізнавальної діяльності (дослідження, трансформування, 
експериментування, моделювання); поєднанню й логічній послідовності різних 
форм ігрової діяльності, видів гри; циклічному підходу, що детермінований 
етапами мисленнєвої діяльності (від проблематизації, постановки мети та завдань, 
пошуку варіантів вирішення проблемної ситуації й визначення одного до його 
здійснення через конструювання, моделювання та рефлексію, осмислення й 
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продовження в іншій формі); поступовій реалізації та поєднанню різних рольових 
позицій учителів в ігровій діяльності дитини, її організації та супроводу; співпраці 
учасників і викладачів-тренерів. 

Відповідно до третьої організаційно-педагогічної умови, науково-
методичний, психолого-педагогічний супровід професійної діяльності вчителів 
початкової школи забезпечено проведенням супровідного тренінгу, що мав на меті 
посилення формувального впливу, підтримку вчителів у процесі їх реальної 
професійної діяльності, відпрацювання проблемних аспектів використання ігрових 
методів у навчально-виховному процесі, відрефлексування досвіду реалізації 
ігрових методів засобами LEGO®, поглиблення професійних знань і вмінь учителів 
початкової школи, «вихід» за межі гри із цеглинками LEGO®, а також 
проєктування їх подальшої діяльності, визначення шляхів професійного 
саморозвитку. Наскрізність, доступність, пролонгованість зазначеного супроводу 
забезпечено функціонуванням цифрових професійних ресурсів (блог, професійні 
спільноти в соціальних мережах і месенджерах). 

З метою забезпечення управлінського супроводу впровадження ігрових методів 
навчання в початковій школі до Типової програми підготовки керівників закладів 
загальної середньої освіти внесено окремий тренінговий модуль, що забезпечив 
проживання керівниками закладів освіти шкільного дня в початковій школі, 
починаючи з ритуального входження в тренінгову аудиторію – Лабораторію НУШ (в 
інституті післядипломної освіти) або клас НУШ (у закладі освіти), креативного, 
неочікуваного способу вибору «робочого місця», ранкового кола, SMART-зарядки та 
крізь різні навчальні предмети (зміст яких відповідає новому Державному стандарту 
початкової освіти та які викладають з використанням ігрових методів навчання, 
зокрема засобами LEGO®), завершуючи рефлексією дня в ігровий спосіб. 

Упровадження авторської структурно-функціональної моделі, реалізація 
теоретично визначених організаційно-педагогічних умов у системі післядипломної 
освіти забезпечить успішну підготовку вчителів початкової школи до реалізації 
ігрових методів навчання засобами LEGO®. 

У третьому розділі – «Експериментальне дослідження організаційно-
педагогічних умов підготовки вчителів початкової школи в системі післядипломної 
освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®» – розкрито загальні 
питання організації педагогічного експерименту; подано хід та аналіз його 
результатів. 

Відповідно до вимог до педагогічного експерименту (С. Гончаренко та ін.) 
дослідно-експериментальну роботу здійснено у формі лонгітюду впродовж 2016–
2020 рр. у всіх регіонах України, проте, згідно з Меморандумом про співпрацю між 
The LEGO Foundation (Королівство Данія) та КЗ «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, експериментальною областю стала 
Запорізька. 

Перед експериментальними заходами проведено пілотне дослідження, аналіз 
результатів якого підтвердив актуальність теми дисертації, забезпечив апробацію 
діагностичного інструментарію, обґрунтування критеріїв і показників готовності 
вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®. 
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До експериментальних груп (ЕГ) увійшли 280 учителів початкових класів 
м. Запоріжжя та Запорізької області (віком від 19 до 69 року й стажем професійної 
діяльності від 1 до 43 років, серед них 279 жінок та 1 чоловік), які розподілені за 
регіональною ознакою – місцем роботи або в міських закладах освіти обласного 
центру, або сільських закладах освіти (у тому числі селищах міського типу), що 
становило відповідно: ЕГ1 – 5 експериментальних груп учителів початкової школи 
м. Запоріжжя (117 осіб); ЕГ2 – 7 експериментальних груп учителів початкової 
школи Запорізької області (163 особи). Крім того, у педагогічному експерименті 
взяли участь 856 керівників закладів загальної середньої освіти Запорізької області 
(директори та їх заступники з питань початкової освіти). 

Оскільки в процесі підготовки до реалізації ігрових методів навчання 
засобами LEGO® взяли участь учителі початкової школи всіх регіонів України, то 
сформувати контрольні групи не було можливості. Проте репрезентативність 
вибірки (відхилення не перевищує 5-відсоткове при рівні довіри 95%) і лонгітюдна 
форма експериментального дослідження забезпечили статистичну надійність 
отриманих результатів. 

Педагогічний експеримент здійснено в три етапи. На його констатувальному 
етапі визначено первинний рівень готовності вчителів початкової школи до 
реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®. Для цього застосований 
комплекс діагностичних методик, що включав авторський опитувальник; Методику 
«Психологічний портрет учителя» (авт. Г. Резапкіна, З. Резапкіна); Методику 
визначення егоцентричної спрямованості (авт. Т. Пашукова); авторську шкалу 
самооцінки професійних умінь; експертну оцінку особливостей викладацької 
діяльності вчителів початкової школи за допомогою розробленої Карти супервізії 
(у частині «LEGO® в освітньому процесі»). 

Формувальний етап передбачав поступове розгортання педагогічних заходів 
у декілька підетапів відповідно до стадій психологічної адаптації педагогів до 
інновацій: настановно-мотиваційний, змістовно-операційний, контрольний.  

Так, на настановно-мотиваційному підетапі вжито заходів із залучення 
педагогів до проблемного тематичного простору, м’якого їх входження до нього, а 
також активізації особистісних і професійних ресурсів, мотивації професійного та 
особистісного розвитку; переоцінки вчителями ставлення до ігрової діяльності й 
ігрових методів навчання, розхитування професійних стереотипів щодо гри в 
освітньому процесі завдяки механізмам емоційного та когнітивного включення й 
підкріплення. 

Педагогічними заходами цього підетапу були:  
– майстер-класи й креатив-лабораторії в межах різних освітянських заходів, 

таких як: обласні педагогічні конференції та виставки, що приурочені до кінця й 
початку навчального року; науково-практичні конференції, Тижні освіти дорослих, 
Тижні науки та інші науково-практичні заходи, – метою яких є об’єднання зусиль 
учених і практиків щодо осмислення досвіду й визначення перспектив розвитку 
вітчизняної системи освіти за різними напрямами та в межах яких проходять 
різноманітні майстер-класи, освітні марафони («Безмежний світ гри з LEGO», 
«Освітній потенціал гри з LEGO»);  
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– щорічний Всеукраїнський фестиваль гри, навчання і натхнення PlayFest, у 
межах якого відбулись архітектурна виставка-конкурс з презентацією дитячих та 
учнівських проєктів на різні актуальні для суспільства й освіти теми; освітні сесії 
та майстер-класи тренерів The LEGO Foundation, експертів і провідних фахівців-
практиків у сфері ігрових та діяльнісних методів навчання, зокрема тих, що 
впроваджуються в НУШ;  

– розгортання психолого-педагогічного супроводу професійної діяльності 
вчителів початкових класів з реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 
завдяки функціонуванню цифрових ресурсів – блогу проєкту «Сприяння освіті» та 
професійних спільнот «Гра по-іншому, навчання по-новому», «Learning through 
Play Lab», «PlayFest» та ін. у соціальних мережах та месенджерах (Facebook, Viber). 

Змістовно-операційний підетап був спрямований на формування та розвиток 
усіх складових готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів 
навчання засобами LEGO® завдяки: 1) спецкурсу у тренінговій формі «Навчання 
через гру» (16 год.) у межах курсів підвищення кваліфікації в обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти; 2) модулю «Гра по-новому, навчання по-
іншому з LEGO» (12 год.) у межах Типової освітньої програми (Наказ МОН 
України № 36 від 15.01.2018), що був реалізований у міжкурсовий період та 
проводився у приміщеннях перших класів закладів загальної середньої освіти, в 
освітньому просторі нової української школи. 

Протягом контрольно-рефлексивного підетапу проведено заходи, що 
забезпечили рефлексивний аналіз учасниками проведеної підготовки, а також 
створення умов для пролонгації формувального ефекту та розповсюдження, 
генералізації його результатів у реальній педагогічній діяльності вчителів. Серед 
них: 1) проведення супровідних тренінгів для вчителів початкових класів 
«Навчання через гру 2.0» (6 год.) (Лист МОН України № 1/9-645 від 15.10.2019); 
2) подальше забезпечення психолого-педагогічного супроводу діяльності вчителів 
початкових класів в інтернет-спільноті «Гра по-новому, навчання по-іншому», 
«Learning through Play Lab», «PlayFest», блозі проєкту «Сприяння освіті», 
соціальних мережах і месенджерах; 3) забезпечення управлінського супроводу 
реалізації учителями початкової школи ігрових методів навчання в освітньому 
процесі завдяки цілеспрямованій підготовці керівників закладів освіти – 
запровадження модулю «Навчання через гру» (8 год.) у межах Типової освітньої 
програми підвищення їх кваліфікації відповідно до вимог Концепції «Нова 
українська школа» (Наказ МОН України № 1392 від 13.12.2018). 

Контрольний етап педагогічного експерименту передбачав вторинне 
діагностування рівня готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових 
методів навчання засобами LEGO®.  

Проведений статистичний аналіз отриманих даних засвідчив наявність 
статистично значущої різниці коефіцієнтів сформованості готовності вчителів 
початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® за 
результатами констатувального та контрольного вимірювань: отримані коефіцієнти 
кореляції Пірсона (rЕ1 = 0,804; rЕ2 = 0,964) відображають наявність прямолінійної, 
високої за значенням кореляційної залежності (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Динаміка коефіцієнтів готовності вчителів початкової школи  

до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 
Експериментальні групи 

ЕГ1 (117 осіб) ЕГ2 (163 особи) Компонент готовності 
(коефіцієнт) 

Конст. Контр. Конст. Контр. 
Ціннісний (Кц) 0,20 0,81 0,18 0,87 
Когнітивний (Ккогн) 0,11 0,82 0,11 0,79 
Конструктивний (Кконс) 0,04 0,61 0,03 0,52 

Загальний коефіцієнт (Кгот) 0,116 0,746 0,106 0,726 

 
Таким чином, здійснена експериментальна перевірка теоретично визначених 

організаційно-педагогічних умов підготовки вчителів початкової школи в системі 
післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® дає 
підстави стверджувати про їх ефективність. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації теоретично та експериментально досліджено організаційно-

педагогічні умови, що забезпечують успішну підготовку вчителів початкової 
школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання 
засобами LEGO®. Одержані результати підтвердили правомірність гіпотези, 
покладеної в його основу, а реалізовані мета й завдання надають змогу зробити 
загальні висновки. 

1. Здійснений аналіз чинної нормативно-правової бази щодо вимог до 
професійної діяльності сучасного вчителя початкової школи в Україні, наукових 
підходів щодо сутності готовності особистості до педагогічної діяльності, сучасних 
концепцій гри як провідної діяльності людини, а також наукових праць, 
присвячених дослідженню ігрових методів навчання, у тому числі в контексті 
діяльнісного підходу в освіті та підходу «навчання через гру», дали підстави під 
професійною підготовкою вчителів початкових класів до реалізації ігрових методів 
навчання розуміти складний, спеціально організований процес у системі 
післядипломної педагогічної освіти, динамічну педагогічну систему в її змістовій, 
організаційній та операційно-технологічній цілісності, що забезпечує формування й 
розвиток готовності педагогів до застосування різних ігрових стратегій, технік, 
прийомів для досягнення освітніх цілей, цілісного проєктування та супроводу 
ігрової діяльності молодших школярів, зокрема засобами LEGO®. 

2. Готовність учителя початкової школи до реалізації ігрових методів 
навчання визначено як складне особистісно-професійне утворення, системну 
інтегративну якість, що визначає його здатність ефективно застосовувати ігрові 
методи в освітньому процесі, проєктувати та супроводжувати ігрову діяльність 
молодших школярів, зокрема засобами LEGO®. Структура готовності 
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детермінована трьома його рольовими позиціями (методиста, фасилітатора та 
партнера по грі) і визначається поєднанням: 1) ціннісного компонента, що включає 
прийняття педагогом цінності дитинства та гри як провідної діяльності дитини й 
людини в цілому; позитивне ставлення до гри та різних професійних ролей у ній, 
до ігрових освітніх методів, зокрема засобами LEGO®; прийняття власного 
ігрового досвіду; позитивну мотивацію педагогічної та ігрової діяльності, а також 
позитивне ставлення до необхідності зміни власної педагогічної діяльності, 
застосування нових освітніх стратегій; 2) когнітивного компонента, який охоплює 
комплексні, системні, дієві й наукові знання про сутність та особливості ігрової 
діяльності дитини, її функції в цілісному розвитку молодшого школяра і його 
навчальній діяльності; сутність ігрових та діяльнісних методів навчання в цілому й 
засобами LEGO® зокрема; особливості розгортання різних видів гри; вимог до 
вчителя початкової школи щодо запровадження підходу «навчання через гру»; 
технології проєктування та супроводу ігрової діяльності дітей; 3) конструктивного 
компонента, що є синтезом гностичних, проєктувальних, конструктивних, 
комунікативних, дослідницьких, організаційних, фасилітативних і рефлексивних 
професійних умінь учителів. 

Підготовка вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання 
засобами LEGO® є системним, тривалим процесом, що передбачає зміну їх 
традиційних професійних уявлень, професійного мислення та професійної поведінки. 

3. Розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови підготовки 
вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових 
методів навчання засобами LEGO®: 1) формування ціннісного ставлення вчителів 
початкової школи до ігрової діяльності молодших школярів та ігрових методів 
навчання засобами LEGO®; 2) спрямування змісту післядипломної освіти на 
оволодіння вчителями ігровими методами навчання засобами LEGO®; 
3) забезпечення управлінського та науково-методичного, психолого-педагогічного 
супроводу впровадження ігрових методів навчання в початковій школі. 

4. У ході експериментальної перевірки реалізованих організаційно-педагогічних 
умов отримано статистично значущу різницю коефіцієнтів сформованості готовності 
вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 
(rЕ1 = 0,804; rЕ2 = 0,964), що засвідчило їх ефективність. 

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-
педагогічні умови підготовки вчителів початкової школи в системі післядипломної 
освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® упроваджено в 
освітню практику на основі спецкурсу «Навчання через гру»; модулю «Гра по-
новому, навчання по-іншому з LEGO», супровідних тренінгів «Навчання через 
гру 2.0»; майстер-класів, освітніх марафонів, креатив-лабораторій у межах 
всеукраїнських та регіональних науково-педагогічних і педагогічних освітянських 
заходів; щорічного Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення PlayFest; 
науково-методичного, психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку 
вчителів завдяки функціонуванню цифрових професійних спільнот (блог проєкту 
«Сприяння освіті», спільноти «Гра по-новому, навчання по-іншому», «Learning 
through Play Lab», «PlayFest» у соціальних мережах і месенджерах); управлінського 
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супроводу завдяки цілеспрямованій підготовці керівників закладів загальної 
середньої освіти у формі спецкурсу «Навчання через гру» в межах Типової освітньої 
програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів 
загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа». 

Таким чином, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення його 
мети – наукового обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов, що 
забезпечують успішність підготовки вчителів початкової школи в системі 
післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 
необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними 
напрямами, як: підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації 
ігрових методів навчання засобами LEGO® в процесі фахової підготовки; розробка 
технології психолого-педагогічного супроводу розвитку ігрової діяльності 
молодших школярів; підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до 
супроводу проєктної діяльності учнів тощо. 
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У дисертації досліджено проблему підготовки вчителів початкової школи в 
системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами 
LEGO®. Розкрито й охарактеризовано сутність і зміст готовності вчителів 
початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, 
визначено особливості її розвитку в умовах післядипломної освіти. Розроблено й 
апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов підготовки вчителів 
початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів 
навчання засобами LEGO®: 1) формування ціннісного ставлення вчителів 
початкової школи до ігрової діяльності молодших школярів та ігрових методів 
навчання засобами LEGO®; 2) спрямування змісту післядипломної освіти на 
оволодіння вчителями ігровими методами навчання засобами LEGO®; 
3) забезпечення управлінського та науково-методичного, психолого-педагогічного 
супроводу впровадження ігрових методів навчання в початковій школі. 

Визначені організаційно-педагогічні умови впроваджено в процес 
післядипломної освіти вчителів початкової школи на основі: спецкурсу «Навчання 
через гру»; модулю «Гра по-новому, навчання по-іншому з LEGO»; супровідних 
тренінгів «Навчання через гру 2.0»; майстер-класів, освітніх марафонів, креатив-
лабораторій у межах всеукраїнських та регіональних освітянських заходів; щорічного 
Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення PlayFest; забезпечення 
функціонування цифрових професійних спільнот; спецкурсу «Навчання через гру» 
для керівників кадрів закладів загальної середньої освіти. 

Ключові слова: післядипломна освіта, вчителі початкової школи, 
професійна підготовка, ігрові методи навчання, навчання через гру, LEGO, 
організаційно-педагогічні умови. 
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специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
Запорожский национальный университет, Запорожье, 2020. 

В диссертации исследована проблема подготовки учителей начальной школы 
в системе последипломного образования к реализации игровых методов обучения 
средствами LEGO®. 

Результаты анализа действующей нормативно-правовой базы, определяющей 
требования к профессиональной деятельности учителя начальной школы в 
Украине, научных подходов к сущности готовности личности к педагогической 
деятельности, современных концепций игры как ведущей деятельности человека, а 
также научных работ, посвящённых исследованию игровых методов обучения, в 
том числе в контексте деятельностного подхода в образовании и подхода 
«обучения через игру», дали основание под готовностью учителя начальной школы 
к реализации игровых методов обучения понимать сложное личностно-
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профессиональное образование, системное интегративное качество, определяющее 
его способность эффективно применять игровые методы в образовательном 
процессе, проектировать и сопровождать игровую деятельность младших 
школьников средствами LEGO®.  

Раскрыта и охарактеризована структура готовности учителей начальной 
школы к реализации игровых методов обучения средствами LEGO®, 
детерминированная их тремя ролевыми позициями (методист, фасилитатор, 
партнер по игре) и определяющаяся единством трех компонентов: 1) ценностного, 
который содержит принятие педагогом ценностей детства и игры как ведущей 
деятельности ребенка и человека в целом; позитивное отношение к игре и своим 
разным ролевым позициям в ней, к игровым методам обучения, в том числе 
средствами LEGO®; принятие собственного игрового опыта, а также позитивную 
мотивацию педагогической и игровой деятельности, мотивацию 
профессионального саморазвития; 2) когнитивного, который определяется 
комплексными, системными, действенными и научными знаниями о сущности и 
особенностях игровой деятельности младших школьников; сущности игровых и 
деятельностных методов обучения; требований к учителю начальной школы в 
контексте подхода «обучение через игру»; сущности игровых методов обучения 
средствами LEGO®, технологии проектирования и сопровождения игровой 
деятельности детей как в урочное, так и внеурочное время и др.; 
3) конструктивного, который состоит из системы гностических, проектировочных, 
конструктивных, коммуникативных, исследовательских, организационных, 
фасилитативных, а также рефлексивных умений и определяет способность учителя 
использовать соответствующие научные знания в практической деятельности. 

Разработан и апробирован комплекс организационно-педагогических условий 
успешной подготовки учителей начальной школы в системе последипломного 
образования к реализации игровых методов обучения средствами LEGO®: 
1) формирование ценностного отношения педагогов к игровой деятельности 
младших школьников и игровых методов обучения средствами LEGO®; 
2) направленность содержания последипломного образования на овладение 
учителями игровыми методами обучения средствами LEGO®; 3) обеспечение 
управленческого и научно-методического, психолого-педагогического сопровождения 
внедрения игровых методов обучения в начальной школе. 

Теоретически обоснованные организационно-педагогические условия 
внедрены в процесс последипломного образования учителей начальной школы на 
основе спецкурса «Обучение через игру»; модуля «Игра по-новому, обучение по-
другому с LEGO»; сопровождающих тренингов «Обучение через игру 2.0»; мастер-
классов, образовательных марафонов, креатив-лабораторий в рамках всеукраинских 
и региональных научно-педагогических и методических мероприятий; ежегодного 
Всеукраинского фестиваля игры, обучения и вдохновения PlayFest; научно-
методического, психолого-педагогического сопровождения профессионального 
развития учителей через функционирование цифровых профессиональных 
сообществ; управленческого сопровождения благодаря целенаправленной 
подготовке руководителей школ в форме спецкурса «Обучение через игру». 
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SUMMARY 

 
Roma O. Preparation of primary school teachers in the system of 

postgraduate education for the implementation of play-based teaching methods by 
the means of LEGO. – Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on obtaining a scientific degree of the candidate of pedagogical 
sciences on the specialty 13.00.04 – the theory and methodology of professional 
education. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation raises the problem of preparation of primary school teachers in the 
system of postgraduate education for realization of play-based methods of teaching by the 
means of LEGO®. The essence and content (role positions: methodologist, facilitator, 
play partner; components: value, cognitive and constructive components) of readiness of 
primary school teachers to implement play-based teaching methods by LEGO® are 
revealed and characterized, features of its development in postgraduate education are 
determined. 

The next following complex of organizational and pedagogical conditions of 
preparation of primary school teachers in the system of postgraduate education for 
realization of play-based methods of teaching by the means of LEGO® is developed and 
tested: 1) formation of value attitude of primary school teachers to play activity of 
schoolchildren and play-based methods of teaching by the means of LEGO®; 2) focusing 
the content of postgraduate education on mastering the play-based teaching methods by 
the means of LEGO®; 3) providing managerial, scientific, methodological, psychological 
and pedagogical support for the introduction of play-based methods of teaching in 
primary school. 

Certain organizational and pedagogical conditions have been introduced into the 
process of postgraduate education of primary school teachers on the basis of: special 
course «Learning through play»; module «Playing in a new way, learning differently with 
LEGO»; trainings «Learning through Play 2.0»; master classes, educational marathons, 
creative laboratories within national and regional educational events; the annual All-
Ukrainian Festival of Play, Learning and Inspiration «Play Fest»; scientific, 
methodological, psychological and pedagogical support of professional development of 
the teachers through the functioning of digital professional communities; managerial 
support through the purposeful training of heads of general secondary education 
institutions in the form of the special course «Learning through Play». 

Key words: postgraduate education, primary school teachers, professional training, 
play-based teaching methods, learning through play, LEGO, organizational and 
pedagogical conditions. 
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