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АНОТАЦІЯ 

Рома О.Ю. Підготовка вчителів початкової школи в системі 

післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO. – Кваліфікована наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації досліджено проблему підготовки вчителів початкової 

школи у 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. 

Здійснений аналіз теоретичних основ дослідження дав підстави під 

професійною підготовкою вчителів початкової школи 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 та розвиток готовності педагогів до застосування 

різних ігрових стратегій, технік, прийомів для досягнення освітніх цілей, 

цілісного проєктування та супроводу ігрової діяльності молодших школярів, у 

тому числі – засобами LEGO®. 

Готовність вчителя початкової школи до реалізації ігрових методів 

навчання розуміється складним особистісно-професійним утворенням, 

системною інтегративною якістю, що визначає його здатність ефективно 

застосовувати ігрові методи в освітньому процесі, проєктувати та 

супроводжувати ігрову діяльність молодших школярів, у тому числі засобами 

LEGO®. Структура готовності детермінується трьома рольовими позиціями: 

1) методиста – педагога, спеціаліста, який розробляє методику застосування гри 

у навчально-виховному процесі, на заняттях з різних навчальних предметів, 

«вбудовує» гру у їх структуру з метою досягнення найкращих освітніх 
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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 та результати, усвідомлює її важливість 

для власного особистісного та професійного розвитку. Структура готовності 

визначається поєднанням: 1) ціннісного компонента, що включає до себе: 

прийняття педагогом цінності дитинства та гри як провідної діяльності дитини 

і людини в цілому; позитивне ставлення до гри та різних професійних ролей у 

ній, до ігрових освітніх методів, у тому числі 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 складається з комплексних, системних, дієвих та наукових 

знань про: сутність та особливості ігрової діяльності дитини, її функції у 

цілісному розвитку молодшого школяра та його навчальній діяльності; сутність 

ігрових та 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; та 3) конструктивного компонента, що є 

синтезом гностичних, проєктувальних, конструктивних, комунікативних, 

дослідницьких, організаційних, фасилітативних та 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. Здійснений аналіз її зарубіжного досвіду засвідчив про 

його: розбудову відповідно до національних стандартів, що визначають вимоги 

до педагогів; зорієнтованість на збереження дитячої гри як унікального 
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соціального феномену; формальну представленість у змісті вищої та 

післядипломної освіти (сертифікаційні програми, тренінги, семінари тощо); 

зорієнтованість на формування ігрового досвіду вчителів в 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 

вітчизняного досвіду констатувало фрагментарний характер такої підготовки, її 

недостатню представленість в освітніх програмах підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи вітчизняних закладів післядипломної педагогічної 

освіти. 

Розроблено й апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов 

підготовки вчителів початкової школи у 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 у початковій школі. Реалізація кожної 

із організаційно-педагогічних умов забезпечується 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 та у міжкурсовий період, за практико 

зорієнтованою організацію освітнього процесу - тренінги, майстер-класи, 

креатив-лабораторії, проєктна робота, освітній марафон, фестиваль та ін.) і 

методів (проблемних, ігрових, проєктних, ситуативних, діалогічних, 

рефлексивних, активних і психогігієнічних, рольових, відкритих запитань 
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тощо) у своєму етапному (настановно-мотиваційному, змістово-

операційному, контрольно-рефлексивному) розгортанні. 

Критеріями сформованості готовності вчителів початкової школи в 

системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO® визначені такі: 1) ціннісно-мотиваційний; 2) знаннєвий, 

3) діяльнісний. Зважаючи на відсутність єдиного підходу до діагностики 

готовності вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, невизначеності 

діагностичних процедур та виходячи із власного розуміння сутності цього 

явища, розроблений комплекс діагностичних методик за всіма визначеними 

критеріями.  

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-

педагогічні умови підготовки вчителів початкової школи у 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 та 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 супроводу завдяки цілеспрямованій підготовці керівників 

закладів загальної середньої освіти у формі спецкурсу «Навчання через гру» у 

межах Типової освітньої програми організації і проведення підвищення 

кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до 

вимог Концепції «Нова українська школа». У ході експериментальної 

перевірки організаційно-педагогічних умов отримано статистично значущу 
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різницю коефіцієнтів сформованості готовності вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, що засвідчило їх 

ефективність. 

Ключові слова: післядипломна освіта, вчителі початкової школи, 

професійна підготовка, ігрові методи навчання, навчання через гру, LEGO, 

організаційно-педагогічні умови. 

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 speciality 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 LEG. 

The analysis of the theoretical foundation of the study gave ground to mention 

that the professional training of primary school teachers aimed at implementation of 

play-based methods is a complex, specially organized process in the system of 

postgraduate pedagogical education; the dynamic pedagogical system in its content; 

organizational and operational-technological integrity that develops teachers’ 

readiness to use various play strategies, techniques to achieve educational goals, 

holistic design and support of play-based activities of primary school children by 

different means, including LEGO®. 

The readiness of primary school teachers to implement play-based methods is 

considered as a complex personal and professional formation, systemic integrative 

quality, which determines the ability to effectively apply play-based methods in the 

educational process, design and support play activities of primary school students 

with different methods, including LEGO®. The structure of readiness is determined 

by three role positions: 1) methodologist - teacher, specialist, who develops methods 
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of using play-based methods in the educational process, in various subjects, «builds» 

their structure in order to achieve the best educational results; 2) facilitator - the one who 

accompanies the child's play-based activities: creates conditions for free play of the child 

- designs educational play environment, promotes the development of play in the 

educational process, unites children in their interaction in play; 3) play partner – someone 

who plays and enjoys the process, has a positive experience of playing; designs his own 

play activity, reflects on its process and results, realizes its importance for his own 

personal and professional development.  

The structure of readiness is determined by a combination of: 1) the value 

component, which includes: the teacher's acceptance of the value of childhood and play 

as a leading activity of the child and person in general; positive attitude to play and 

various professional roles in it, to play-based educational methods and tools, including 

LEGO®; acceptance of the own play experience; positive motivation for pedagogical 

and play activity, as well as positive attitude to the need to change one's own pedagogical 

practice, application of new educational strategies; 2) cognitive component, which 

consists of comprehensive, systematic, effective and scientific knowledge about the 

essence and features of the child's play activity, its functions in the holistic development 

of primary school children and their educational activities; the essence of play and 

activity-based teaching methods in general and by the means of LEGO® in particular; 

features of deployment of different types of play; requirements for primary school 

teachers to implement the «learning through play» approach; technologies techniques for 

designing and supporting children's play activities; 3) a constructive component that is a 

synthesis of gnostic, design, constructive, communicative, research, organizational, 

facilitative and reflective professional skills of teachers. 

The preparation of primary school teachers for the implementation of play-based 

teaching methods by the means of LEGO® is a systematic, long-term process that 

involves changing their traditional professional ideas, professional thinking and 

professional behaviour. The analysis of the foreign experience showed its development 

in accordance with national standards that define the requirements for teachers; focus on 

preserving children's play as a unique social phenomenon; formal representation in the 
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content of higher and postgraduate education (certification programmes, trainings, 

seminars, etc.); focus on the formation of teachers' play experience in the process of their 

practical training and internship, their mastery of skills to accompany the child's play 

activities, to create educational play environment; involvement of professional 

associations and communities in ensuring the exchange of pedagogical experience and 

psychological support of teachers. The study of domestic experience stated the 

fragmentary nature of such training, lack of its representation in educational programmes 

for in-service training of primary school teachers in domestic institutions of postgraduate 

pedagogical education. 

The 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® was 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. Implementation of each of the organizational and 

pedagogical conditions is provided by the set of different forms (by number of teachers 

- individual, pair, group and collective; by the place of training - classroom and 

extracurricular using all spatial resources of the educational environment, full-time and 

distance; by the schedule - within the framework of advanced training courses and in the 

intercourse period; by the practice-oriented organization of the educational process - 

trainings, master classes, creative laboratories, project work, educational marathon, 

festival, etc.) and methods (problem, play, project, situational, dialogical, reflexive, active 

and psychohygienic, role, open-ended questions, etc.) in its stage (instructional-

motivational, semantic-operational, control-reflexive) deployment. The criteria for the 

formation of the readiness of primary school teachers in the system of postgraduate 

education for the implementation of play-based teaching methods by the means of 

LEGO® includes the following factors: 1) value-motivational; 2) knowledge, 3) activity. 
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Due to the lack of a unified approach for diagnosing the readiness of primary 

school teachers in the system of postgraduate education to implement play-based 

teaching methods using LEGO®, uncertainty of diagnostic procedures based on their 

own understanding of this phenomenon, a set of diagnostic techniques for all the criteria 

was developed in the terms of the study. 

Theoretically substantiated and experimentally tested organizational and 

pedagogical conditions for the preparation of primary school teachers in the system of 

postgraduate education for the implementation of play-based teaching methods by the 

means of LEGO®  are introduced into educational practice on the basis of: special course 

«Learning through Play»; module «Playing in a new way, learning differently with 

LEGO», accompanying trainings «Learning through Play 2.0»; master classes, 

educational marathons, creative laboratories within All-Ukrainian and regional 

scientific-pedagogical and pedagogical educational events; the annual All-Ukrainian 

Festival of Play, Learning and Inspiration Play Fest; scientific, methodological, 

psychological and pedagogical support of teachers' professional development through 

the functioning of digital professional communities (blog of the project «Care for 

Education», community «Play in a new way, learn differently», «Learning through Play 

Lab», «Play Fest» in social networks and messengers); managerial support through the 

purposeful training of heads of general secondary education institutions in the form of 

the special course «Learning through Рlay» within the Standard educational programme 

of organization and training of managers of general secondary education institutions in 

accordance with the Concept «New Ukrainian School». 

During the experimental verification of organizational and pedagogical 

conditions, a statistically significant difference in the coefficients of readiness of primary 

school teachers to implement play-based teaching methods using LEGO® was obtained, 

which proved their effectiveness. 

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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ВСТУП 

 

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 
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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 [52], Л. Коваль [49], О. Онопрієнко [94], 

О. Савченко [139], С. Сисоєва [95] та ін.); сутність дитячої гри як унікального 

виду провідної діяльності людини (Л. Артемова [5], А. Богуш [11], К. Бюлер 

[119], Д. Віннікотт [17], Л. Виготський [19], К. Грос [119], Д. Ельконін [173], 

Е. Еріксон [119], Д. Мід [119], Ж. Піаже [107], В. Штерн [119], 

Г. Щедровицький [169], К. Щербакова [170] та ін.); особливості дитячої гри в 

умовах інформаційного суспільства (О. Смирнова [149], С. Garvey [185], 

В. Hughes [193], К. McInnes [205] та ін.); зміст ігрових методів навчання та їх 

місце в освітньому процесі (А. Алексюк [3], І. Куліш [67], Г. Селевко [142], 

П. Щербань [171], S. Docket [181] та ін.). 

Проблему підготовки вчителів початкової школи до організації ігрової 

діяльності дітей розглянуто в працях А. Богуш [11], Т. Васютіної [15], 

О. Макарової [95], М. Марко [79], С. Кондратюк [98], Н. Кудикіної [64], 
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Н. Мар’євич [78], І. Рябкової [138], Л. Хомич [159], К. Щербакової [170], 

E. J. Johnson [199], J. F. Christie [199], F. Wardle [199] та ін.; ігрові вміння та 

ігрова компетентність педагогів – Н. Анікєєвої [98], В. Дубровського [33], 

Н. Кудикіною [62], О. Репринцевої [125], О. Савченко [139], О. Смирнової 

[148], О. Солнцевої [98], E. Danniels [180], M. Ford [210], J. A. Jay [226], 

M. Knaus [210], N. Leggett [226], A. Pyle [180] та ін.; зміст готовності вчителя до 

професійної діяльності в умовах запровадження Концепції «Нова українська 

школа» – В. Вітюк [18], Н. Ларіонової [68], Н. Мельник [98] та ін.; особливості 

її формування в умовах післядипломної освіти – Т. Гури [27], Н. Ларіонової 

[68], В. Пуцова [101], Н. Протасової [115], О. Савченко [139] та ін. 

Вимоги до вчителя початкових класів у контексті запровадження підходу 

«навчання через гру» досліджували E. Hopkins [191], P. Hyvonen [196], R. Parker 

[206], Bo S. Thomsen [207], J. Zosh [228] 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 
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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; 

– 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 
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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 навчання засобами LEGO®, а саме: 1) формування в учителів 

ціннісного ставлення до ігрової діяльності молодших школярів та ігрових 
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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 
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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 № 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 
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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); «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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РОЗДІЛ 1. 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІГРОВИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ LEGO 

 

 

1.1. Наукові підходи до розуміння сутності підготовки вчителів до 

реалізації ігрових методів навчання 

 

З 2017 року в Україні розпочалось фундаментальне реформування 

початкової освіти, що знаменувалося прийняттям нових Законів України «Про 

освіту» (2017), «Про повну загальну середню освіту» (2019), утвердженням 

Концепції Нової Української школи та затвердженням Державного стандарту 

початкової освіти (Постанова КабМіну №87 від 21.02.2018).  

Метою повної загальної середньої освіти визначено всебічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і 

навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської 

активності [38]. Для досягнення цієї мети у системі загальної середньої освіти, 

першим рівнем якої є початкова освіта, мають бути створені умови для 

формування ключових компетентностей учнів, серед яких є: вільне володіння 

державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 

державної) та іноземними мовами; математична компетентність; 

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна 

компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні 

компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав 

людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав 
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і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова 

грамотність тощо [38].  

Спільними для всіх компетентностей, що зазначено у Законі України 

«Про освіту», є такі вміння як-то: читання з розумінням, уміння висловлювати 

власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність 

логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми [38]. Саме 

ці вміння мають бути сформованими в учнів вітчизняної школи вже на рівні 

початкової освіти. А місією української початкової школи визначено 

різнобічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування в неї 

загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і предметних 

компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що 

забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі, життя 

у демократичному суспільстві [90]. Найціннішим результатом початкової 

освіти в особистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на успішне 

навчання, дослідницьке ставлення до життя; учень/учениця, які вміють 

вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально 

ставитися до себе та інших людей, усвідомлювати себе 

громадянином/громадянкою України [90]. 

Згідно з Державним стандартом початкової освіти [110], початкова 

освіта в Україні має ґрунтуватися на таких ціннісних орієнтирах, як:  

1) визнання унікальності та обдарованості кожної дитини, що 

забезпечується рівним доступом до освіти, забороною будь-яких форм 

дискримінації або відокремлення дітей на основі попереднього відбору;  

2) цінність дитинства, що оберігається шляхом встановлення освітніх 

вимог, які відповідають віковим особливостям дитини, визнання прав дитини 

на навчання через діяльність, зокрема гру, обмеження обсягу домашніх 

завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини;  
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3) радість пізнання, що обумовлюється використанням в освітньому 

процесі дослідницької та проєктної діяльності;  

4) розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, 

незалежного мислення, оптимізму та впевненості в собі;  

5) міцне здоров’я та добробут, яких можливо досягти шляхом 

формування здорового способу життя і створення умов для гармонійного 

фізичного та психоемоційного розвитку;  

6) забезпечення безпеки у результаті створення атмосфери довіри і 

взаємоповаги, перетворення школи на безпечне місце, де запобігають 

насильству і цькуванню, надають необхідну підтримку;  

7) утвердження людської гідності шляхом виховання чесності, відваги, 

наполегливості, доброти, здатності до співчуття і співпереживання, 

справедливості, поваги до прав людини (зокрема, права на життя, здоров’я, 

власність, свободу слова тощо);  

8) плекання любові до рідного краю та української культури, шанобливе 

ставлення до Української держави;  

9) формування активної громадянської позиції, відповідальності за своє 

життя, розвиток громади та суспільства, збереження навколишнього світу 

[110]. 

Як зазначається у нормативних документах [54; 90], головними 

викликами, які сьогодні стоять перед початковою школою і зумовили 

розроблення Концепції «Нова українська школа» та прийняття нового 

Державного стандарту з початкової освіти, є такі:  

- існуючі значні відмінності між школами, які територіально, 

соціально і демографічно працюють у різних умовах, що утруднює реальних 

доступ учнів до здобуття якісної освіти; 

- недостатньо розвинена мережа закладів дошкільної освіти, що 

унеможливлює обов’язкову передшкільну підготовку дітей старшого 

дошкільного віку; 
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- невідповідність умов навчання, особливо 6-річних першокласників 

(наповнення класів, режим навчання, вимоги до приміщення, харчування, 

матеріальна база тощо), психофізіологічним особливостям розвитку учнів; 

- збільшення ризиків погіршення фізичного та психологічного 

здоров’я дітей, що вимагає перегляду режиму їхньої навчальної діяльності, 

розвантаження і переструктурування змісту навчальних предметів; 

- збільшення кількості дітей, які потребують особливого і тривалого 

психолого-педагогічного супроводу, логопедичної, соціальної і медичної 

допомоги, до чого не має достатньої підготовленості вітчизняних шкіл; 

- неконкурентність сільських шкіл порівняно з міськими, про що 

свідчать результати ЗНО; 

- гостра потреба у зміні навчального забезпечення, передусім – 

навчальних підручників, що мають відповідати інноваційним методам 

упровадження початкової освіти [90]. 

Серед головних чинників якісної початкової освіти визначені: повне і 

своєчасне охоплення навчанням усіх дітей молодшого шкільного віку; 

різнобічне використання досягнень дошкільного періоду; осучаснення та 

оздоровлення освітнього середовища; впровадження методик особистісно і 

компетентнісно зорієнтованого навчання, виховання і розвитку молодших 

учнів; технологічність методик навчання; моніторинговий супровід освітнього 

процесу і, що є для нас особливо важливим, - адекватна підготовка 

педагогічних кадрів [90]. А серед ключових компонентів формули нової 

школи поряд з: новим змістом освіти, основаним на формуванні 

компетентностей; наскрізним процесом виховання; децентралізацією та 

ефективним управлінням; педагогікою партнерства; орієнтацією на потреби 

дитини; новою структурою школи; справедливим розподілом публічних 

коштів; сучасним освітнім середовищем задекларований такий ключовий 

компонент як умотивований вчитель, який має свободу творчості й 

розвивається професійно [90; 91]. 
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Отже, здійснений аналіз нормативно-правових засад функціонування 

сучасної української початкової школи дає підстави стверджувати, що вони 

вимагають суттєвої зміни не тільки освітнього середовища, але і самої 

педагогічної діяльності, принципів, механізмів її здійснення. 

Для більшості українських учителів зміна їх професійних уявлень, 

пов’язаних зі шкільною педагогікою є складним процесом. Адже вони самі 

були учнями радянської школи – зорієнтованої на формування у дітей 

академічних знань і вмінь у ході класичних за своєю формою уроків (учитель 

говорить, діти слухають та повторюють). Радянська школа передбачала 

дотримання як самими педагогами, так і учнями суворих правил поведінки - 

некерована поведінка дітей у класі вважалася неприпустимою, а шум у класі - 

показником професійної некомпетентності педагога. Більшість учителів мали 

авторитарний стиль взаємодії, спілкування із учнями, що був детермінований 

державною освітньою політикою, умовами шкільного середовища, 

домінувальною у ті часі директивною педагогічною парадигмою.  

Як свідчив видатний радянський учений-психолог Д. Ельконін, 

педагогічна технологія у радянські часи була дуже консервативною, надмірно 

стандартизованою, що виявлялось у: відсутності можливості вибору вчителем 

навчального посібника або методу навчання, жорсткій регламентації часу та 

порядку проходження окремих розділів програми, монопольному праві на 

складання нових підручників та навчальних посібників. Технологія навчання 

у радянській школі складалася з таких ланок: 1) учитель повідомляє та 

роз’яснює відомості про якусь галузь дійсності, а учень сприймає та 

намагається зрозуміти і запам’ятати їх; 2) учитель пропонує низку типових 

завдань, іноді показує зразок рішення, а учень відтворює цей зразок або 

намагається самостійно застосувати знання у вирішенні відносно простого 

завдання [175]. Домінувальними методами були інформаційно-рецептивний 

та репродуктивний.  

За твердженнями видатного радянського ученого-педагога, автора 

дидактичної теорії І. Лернера, головними проблемами радянської та 
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післярадянської шкільної освіти є такі: невідповідність змісту освіти потребам 

часу та потребам учнів; слабка індивідуалізація та початкова диференціація 

навчання, що призводить до середньостатистичного підходу педагогів до 

учнів та породжує низький рівень академічних результатів навчання; 

споживацьке ставлення до знань як головної мети навчання, як джерела 

майбутньої життєвої корисності (професія, кар’єра та ін.), що призводить до 

механічного запам’ятовування учнями інформації, негативних виховних 

наслідків; недооцінка емоційно-ціннісного чинника у діяльності людини та у 

змісті і процесі навчання. І, нарешті, - недостатній рівень професійної 

компетентності педагогів, що виявляється у недостатній умотивованості 

педагогічної діяльності; низькому рівні їх психологічних знань; переважанні 

пояснювально-репродуктивного підходу, який ігнорує методи проблемного, 

дослідницького навчання; стереотипності, авторитарності у спілкуванні 

вчителя з учнями [73]. 

Дотепер ситуація мало у чому змінилася. Про це свідчать результати 

досліджень особливостей сучасного українського вчительства.  

Так, українські педагоги мають низький рівень командної співпраці. 

Найменше в українських школах практикуються такі форми співпраці 

вчителів, як навчання спільно з іншими вчителями в одному класі, залучення 

до спільної роботи у різних класах та вікових групах (наприклад, спільних 

проєктах) і командне спостереження за роботою інших учителів з метою 

надання зворотного зв’язку. Низький рівень командної співпраці вчителів 

негативно впливає на командну співпрацю учнів, а також на забезпечення 

міждисциплінарних зв’язків між різними навчальними. Серед методів 

викладання переважає репродуктивне навчання [173].  

Також за результатами досліджень встановлено, що кожен третій 

український учитель почувається емоційно виснаженим, кожен п’ятий 

відчуває себе фізично виснаженим, відчуває роздратованість або злість [87]. 

Отже, все це зумовлює гостру актуальність наукового вивчення 

проблеми готовності українських учителів початкової школи до 
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запровадження Концепції Нової української школи, застосування новітніх 

форм і методів навчання, що забезпечують реалізацію її принципів. Серед 

таких новітніх методів є ігрові методи, у тому числі – засобами LEGO, що й 

є метою нашого дисертаційного дослідження. 

Для з’ясування сутності готовності вчителів початкових класів до 

реалізації ігрових методів навчання у цілому та засобами LEGO зокрема як 

результату їх підготовки у системі післядипломної освіти, передусім 

розглянемо сутність таких понять як професійна готовність особистості у 

цілому та професійна готовність вчителя початкових класів до професійної 

діяльності зокрема.  

Незважаючи на значний досвід вивчення у психолого-педагогічній науці 

явища професійної готовності особистості або готовності особистості до 

професійної діяльності, що є, на нашу думку, синонімічними, на сьогодні не 

має усталеного, загальноприйнятого його розуміння. Тому важливим, на нашу 

думку, є з’ясування сутності самого поняття «готовність» у тлумачних 

словниках. 

Так, відповідно до Академічного тлумачного словника української мови, 

[2] готовність – це певний стан, що виражає закінченість, кінцевий результат 

якої-небудь дії, етапу. Готовність (readiness – англ.) у Кембриджському 

словнику визначається як стан готовності або підготовленості особистості 

(https://dictionary.cambridge.org/). 

Готовність фахівців до діяльності у Термінологічному словнику з основ 

підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної 

педагогічної освіти визначається системою психіки й пов’язаною з нею 

цілісною сукупністю якостей людини, що забезпечує можливість бути 

ефективним суб’єктом діяльності, ґрунтується на змістовій єдності 

мотиваційного, когнітивного, орієнтовного та технологічного компонентів 

розв’язання професійно значущих завдань [154]. Під готовністю до діяльності 

у сучасній педагогічній науці розуміють стан мобілізації психологічних і 
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психофізіологічних систем людини, які забезпечують виконання певної 

діяльності [35, с. 137].  

Попри певний традиційний характер поняття «готовність» для сучасних 

наукових досліджень у сфері педагогіки, більшість спеціалізованих 

(педагогічних) словників, на жаль, не містять його визначення, як і визначень 

таких понять як «професійна готовність» та «готовність до педагогічної 

діяльності», що сприяє різному їх тлумаченню.  

У психології виокремлюють декілька аспектів готовності особистості до 

діяльності, а саме: 1) операційний, в якому вона розуміється володінням 

певним набором способів дії, знань, умінь та навичок, а також можливості 

набуття нового досвіду в межах певної діяльності; 2) мотиваційний, в якому 

наголошується на системі спонукальних якостей щодо певної діяльності 

(мотиви пізнання, досягнення, самореалізації); 3) соціально-психологічний, 

що ґрунтується на рівні зрілості комунікативної сфери особистості, вмінні 

здійснювати колективно розподілену діяльність, підтримувати стосунки в 

колективі, уникати деструктивних конфліктів та ін.; 4) психофізіологічній, в 

якому готовність розглядається саме як можливість систем організму людини 

діяти в певному напрямі [35, с. 137]. 

Важливо відмітити, що готовність особистості до діяльності може мати 

ситуативні або стійкі властивості-прояви, а відтак, вона може бути: 

1) загальною, або тривалою, завчасною, яка є сукупністю раніше засвоєних 

установок, знань, навичок, умінь та мотивів діяльності; на підставі якої 

виникає стан готовності до виконання завдань діяльності; та 2) ситуативною, 

тимчасовою, яка віддзеркалює актуалізацію, створення психологічних 

ресурсів, можливостей для успішних дій у конкретний момент діяльності 

[118].  

Здійснений аналіз наукової літератури з питань готовності особистості 

до професійної діяльності дає змогу стверджувати, що у психолого-

педагогічній науці вона розглядається у трьох вимірах - підходах: 
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1) особистісному - як: прояв індивідуально-особистісних якостей, що 

зумовлені характером діяльності; особливе інтегральне утворення з 

різноманітних властивостей та ставлень особистості (К. Абульханова, 

Л.  Божович, О. Леонтьєв та ін.). У такому аспекті композиція готовності до 

діяльності складається з властивостей: інтелектуальної сфери (децентрація, 

рефлексія, критичність), моральної сфери (відповідальність), емоційної сфери 

(емпатія, почуття гумору), вольової сфери (саморегламентація, вольові 

якості), організаторської сфери (самоорганізація, самокерування) [123, с. 57];  

2) діяльнісному – як функціональний стан, в якому активізуються 

психічні функції, як вміння мобілізуватися, активізувати свої фізичні та 

психічні ресурси для виконання діяльності (П. Гальперін, Є. Ільїн, Н. Левітов 

та ін.); 

3) особистісно-діяльнісному - як цілісний прояв усіх сторін особистості, 

що забезпечує ефективність професійної діяльності (А. Деркач, 

С. Максименко та ін.). 

До структури професійної готовності або готовності до професійної 

діяльності вчені відносять різну кількість компонентів, проте всі вони містять 

набір певних знань, умінь та якостей особистості, що зумовлені її 

професійною діяльністю. 

Проведений аналіз наукових досліджень сутності готовності 

особистості до педагогічної діяльності дає підстави виокремити декілька 

підходів, в яких вона розглядається з різних методологічних позицій, з 

акцентуванням на певній її складовій, що набуває статусу 

системоутворювальної, а саме: інформаційний (виокремлюється знаннєва 

складова як інформаційна основа діяльності) [21; 44]; технологічний 

(готовність пов’язується із здатністю до конструювання та реалізації 

педагогічної технології [25; 40]); функціонально-системний (готовність 

визначається через категорію педагогічних здібностей, що забезпечують 

виконання усіх професійних завдань [60; 103]); компетентнісний (готовність 

визначається передумовою цілісної професійної компетентності педагога та 
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має аналогічну їй структуру [26; 52]); акмеологічний підходи (готовність 

визначає успішність досягнення педагогом найвищого рівня професійного 

розвитку та зумовлена, у першу чергу, його рефлексивними здібностями [29; 

30]). 

Останні роки науковці інтегрують зазначені наукові підходи та 

визначають готовність учителя до професійної діяльності інтегративною 

якістю (утворенням, явищем), що включає в себе різні складові (професійні та 

особистісні) та визначає успішність педагогічної діяльності й професійного 

розвитку фахівця [8; 51]. Саме такий, інтегративний підхід, дає, на нашу 

думку, змогу визначити увесь спектр складових готовності учителя до 

професійної діяльності.  

Окремий акцент у наукових дослідженнях останні роки робиться на 

готовності вчителя до змін в умовах реформування освіти, до інноваційної 

діяльності. 

Досліджуючи готовність учителів до змін в умовах реалізації Концепції 

«Нова українська школа» В. Вітюк зазначає, що вона є складним інтегральним 

новоутворення особистості, сутність якого складає взаємодія ціннісно-

орієнтаційного, змістово-операційного та оцінно-рефлексивного компонентів 

та виявляється у таких показниках як: 1) спрямованість педагогічних 

працівників на інноваційний підхід до навчання та виховання; 2) орієнтація 

методичних структур на забезпечення індивідуальної траєкторії підготовки 

педагога-новатора; 3) вироблення на цій основі нетрадиційних форм і методів 

методичної роботи; 4) зростання педагогічної майстерності вчителів [18, с. 4].  

Розглядаючи зміст готовності вчителя до інноваційної діяльності 

І. Білявська стверджує, що як інтегративна характеристика, вона включає: 

усвідомлення цінності інноваційної діяльності, знання методології, теорії та 

практики педагогічної інноватики, визначення оптимальних способів 

інноваційної педагогічної діяльності, оцінку власних можливостей у 

співвідношенні з можливими труднощами, пов’язаними з уведенням 

педагогічних інновацій та необхідністю досягнення високих результатів 
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професійної діяльності [8], що об’єднані в мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний та змістовно-операційний компоненти. 

Отже, здійснений аналіз наукових підходів до розуміння сутності 

професійної готовності особистості в цілому та готовності особистості до 

педагогічної діяльності зокрема дають підстави стверджувати про таке.  

По-перше, професійна готовність особистості або готовність 

особистості до професійної діяльності є: системним особистісно-професійним 

утворенням, що забезпечує ефективність професійної діяльності та 

складається з декількох компонентів, що містять: 1) позитивне ставлення до 

професії, інтерес до неї та інші стійкі мотиви (мотиваційний компонент); 

2) знання та уявлення про особливості та умови професійної діяльності, її 

вимоги до особистості (орієнтаційний або знаннєвий компонент); 3) володіння 

способами та прийомами роботи, навичками, пізнавальними процесами 

аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення (операційний компонент); 

4) самооцінку своєї підготовленості та відповідності її вимогам професії 

(оцінний компонент). На відміну від ситуативної (тимчасової) готовності вона 

є тривалою та виявляється як результат процесу цілеспрямованої, спеціально 

організованої підготовки особистості до здійснення професійної діяльності. 

По-друге, готовність вчителя до професійної діяльності є складним, 

багатокомпонентним професійно-особистісним явищем, сутність якого 

складає інтеграція ціннісно-орієнтаційного, когнітивного, конструктивного та 

рефлексивного компонентів, та яке є результатом тривалої професійної 

підготовки та самопідготовки фахівця, новоутворенням одного з етапів його 

професійного розвитку. 

По-третє, професійна готовність вчителя є передумовою розвитку його 

професійної компетентності, є потенційним передстаном та умовно 

розподіляється на теоретичну та практичну. 

По-четверте, готовність вчителя до професійної діяльності 

безпосередньо зумовлюється за своїм змістом її особливостями. Отже, 

важливим етапом визначення сутності готовності вчителів початкових класів 
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до впровадження ігрових методів навчання є розкриття специфічних 

особливостей педагогічної діяльності на сучасному етапі реформування 

початкової освіти. 

Необхідно відмітити, що специфічні особливості професійної діяльності 

вчителів початкових класів у першу чергу детерміновані специфічними 

особливостями педагогічної діяльності в цілому. Здійснений нами аналіз 

наукових праць (О. Новиков [92], В. Семиченко [143] та ін.) надав підстави 

виокремити такі головні з них. 

1. Поліфункціональність, множинність функцій, реалізація яких 

відбувається одночасно і кожна з яких імпліцитно втілюється у безпосередні 

педагогічні події, що становлять безліч постійно розв’язуваних учителем 

завдань. Багато вчених виокремлюють різну кількість педагогічних функцій, 

що об’єднуються навколо навчальних, розвивальних та виховних завдань.  

Ми виходимо з класифікації професійних функцій педагогічної 

діяльності, розробленої вітчизняною дослідницею В. Семиченко, яка 

розподіляє їх за трьома рівнями інтеграції [143]: 1) термінальні функції або 

функції-цілі, що пов’язані зі стратегічними напрямами педагогічної діяльності 

та відображають її сутнісні цілі та завдання: навчальна, виховна, розвивальна, 

соціалізуюча та функція життєзабезпечення; 2) інструментальні або функції-

засоби, які у свою чергу складаються з групи функціональних завдань, завдяки 

яким цілі педагогічної діяльності перетворюються на безпосередній процес 

взаємодії учителя з конкретними учнями в реальних умовах шкільного життя, 

а саме: інформаційна, ілюстративна, смислоутворювальна, дослідницька, 

діагностична, диференційна, стимулювальна, або мобілізаційна функція, 

прогностична, психотерапевтична, рекреаційна та функція 

культуровідтворення; 3) операційні функції або функції-прийоми, що 

включають: функцію вимірювання й оцінки, методичну, управлінську, 

коригувальну, констатувальну функції, а також функції ієрархізації та 

структурування і формоутворення [143, с. 32]. 
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Така різнорівнева система функцій педагогічної діяльності виявляє її 

особливу складність, поліфункціональність; функції педагогічної діяльності є 

органічно взаємопов’язані одна з одною, є такими, що не розкладаються 

відповідно до окремих її завдань. 

2. Варіативність, гнучкість, відсутність жорсткої детермінованості 

педагогічної діяльності, її компонентів, що детерміновано складністю 

освітньої діяльності як такої, її завдань. 

3. Одночасна представленість та реалізованість у декількох вимірах: 

ретроспективному аналізі, поточному спонтанному реагуванні, прогнозуванні 

подальших подій, співвіднесенні прогнозу з фактичним перебігом подій, 

внесенні коректив. Педагогічна діяльність не є лінійною на шкалі часу, вона 

вимагає постійної часової трансформації. 

4. Інтегративність, що визначається необхідністю постійного здійснення 

інтегральної оцінки освітньої ситуації у різних аспектах та вимірах. 

5. Багаторівневість та різноспрямованість педагогічної взаємодії, у 

процесі якої вчитель має мобілізувати учня на спільні дії, стимулювати його 

активність, контролювати якість виконання, оцінювати результати, 

співвідносити дії з діями колег, вчасно вносити корективи, прогнозувати 

подальший розвиток подій та ін. 

6. Соціальна відкритість, вимога від учителя соціально-нормативно 

схваленої професійної поведінки, яка має статус «морально вищої». 

7. Соціальний, нормативний, понадіндивідуальний характер мети 

педагогічної діяльності, віддалений характер її результату. 

8. Нестабільний, гнучкий, мінливий характер педагогічної діяльності, 

що детермінований соціальним запитом й вимагає від учителя постійного 

професійного саморозвитку відповідно до нових вимог. 

9. Колективний характер педагогічної діяльності – її результат 

досягається завдяки діяльності колективного суб’єкту - педагогічного 

колективу, команди вчителів та інших фахівців (психолога, логопеда, 
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асистента вчителя та ін.), які мають безпосереднє відношення до навчання, 

розвитку та виховання певного учня. 

10. Метадіяльнісний характер педагогічної діяльності, адже вона 

спрямована на керування іншою діяльністю – діяльністю учнів, у результаті 

якої відбувається їх саморозвиток, самонавчання, самовиховання. Таким 

чином, педагогічна діяльність є рефлексивною за своєю змістом. 

11. Здатність до цілеутворення, адже цілі формуються у процесі самої 

педагогічної діяльності. 

12. Здатність протистояти руйнівним тенденціям, самоорганізація, 

саморозвиток [76]. 

Готовність вчителя початкових класів до професійної діяльності, 

вивчалась у працях Н. Колпакової [50], З. Мірошнік [81], О. Савченко [140], 

О. Фесенко [157], Л. Хоміч [159; 160] та ін. 

Так, на думку Н. Колпакової, професійна готовність вчителя початкових 

класів містить готовність до: 1) самостійної адаптації до професійної 

діяльності; 2) аналізу педагогічних ситуацій, управління та прогнозування 

навчально-виховного процесу; 3) усвідомленого управління формуванням 

особистісних якостей учнів; 4) усвідомленого використання технологій 

навчання та розвитку дитини; 5) використання психолого-педагогічного, 

експериментального методів в освітньому процесі [50]. 

На нашу думку, для визначення специфічних особливостей професійної 

готовності вчителів початкових класів важливо зупинитися на специфіці їх 

професійної діяльності у сучасних умовах. 

Особливості професійної діяльності сучасного вчителя початкових 

класів (професійні компетентності, знання, уміння та навички, що їх 

складають), який працює за Концепцією «Нова українська школа», 

нормативно визначені у Професійному стандарті «Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти» (затверджений Наказом Міністерства 

соціальної політики №1143 від 10.08.2018) [116].  
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Зауважимо, що професійним стандартом зафіксовано 8 головних 

трудових функцій вчителів початкових класів відповідно до 6-8 рівнів 

національної рамки кваліфікацій, а саме: 1) планування і здійснення 

освітнього процесу; 2) забезпечення і підтримка навчання, виховання і 

розвитку учнів в освітньому середовищі та родині; 3) створення освітнього 

середовища; 4) рефлексія та професійний саморозвиток; 5) проведення 

педагогічних досліджень; 6) надання методичної допомоги колегам з питань 

навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу 

загальної середньої освіти; 7) узагальнення власного педагогічного досвіду та 

його презентація педагогічній спільноті; 8) оцінювання результатів роботи 

вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти [116]. 

Повертаючись до другої функції учителя початкових класів - 

забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому 

середовищі та родині - необхідно підкреслити, що він має: 

 - знати: методи, форми й засоби навчання та забезпечення взаємодії під 

час освітнього процесу; сучасні технології навчання в початковій школі; 

форми організації освітнього процесу та форми взаємодії учнів і вчителя;  

 - вміти: передбачати доцільні методи, форми й засоби навчання та 

забезпечення взаємодії під час освітнього процесу, у тому числі і зворотного 

зв'язку, під час проєктування діяльності учнів та вчителя на уроці; планувати 

застосування сучасних навчальних технологій під час проєктування уроку; 

організовувати навчання у різних формах (урок та позаурочні форми: 

екскурсія, домашня робота, гурткова робота тощо); організовувати різні 

форми навчальної діяльності учнів (індивідуальну, парну, групову, 

колективну, фронтальну), забезпечувати зворотний зв'язок з учителем, тощо 

[116].  

Отже, новим Професійним стандартом зафіксовано вимоги до володіння 

вчителем початкової школи сучасними технологіями та формами навчання, 

що і забезпечує його ефективну діяльність в сучасних умовах, при цьому ці 

технології та форми мають бути інструментами збереження та розвитку 
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унікальності та обдарованості кожної дитини, цінності дитинства та радості 

пізнання, міцного здоров’я та добробуту, створення атмосфери довіри, 

взаємоповаги та підтримки. 

Особливості професійної діяльності вчителів початкової школи стали 

предметом наукових досліджень Н. Бібік [96], Л. Коваль [49], О. Савченко 

[139], О. Стахової [152], Л. Хоміч [159] та ін. 

Більшість науковців зазначають, що на відміну від вчителя середньої та 

старшої школи, який викладає один предмет або предмети однієї освітньої 

галузі, педагог початкових класів викладає навчальні дисципліни різних 

профілів, що висуває особливі вимоги до нього – широту світогляду, 

загальнонаукову обізнаність, енциклопедичну підготовленість тощо. Проте 

головною особливістю, що зумовлює специфіку викладання вчителя 

початкової школи є, безумовно, вікова категорія його учнів – молодших 

школярів.  

Молодший шкільний вік є особливим віковим періодом розвитку 

людини, що розпочинається кризою 6 років та завершується кризою початку 

підліткового віку. Це період інтенсивного фізичного та психічного розвитку 

дитини, що передусім детермінується розвитком її головного мозку та всієї 

центральної нервової системи. За даними сучасної нейропсихології саме у 

молодшому шкільному віці відбувається найбільш інтенсивний розвиток 

неокортексу, а у віці 6-7 років забезпечується нейропсихологічна готовність 

до систематичних розумових навантажень. Проте продовжується інтенсивний 

розвиток третього функціонального блоку головного мозку дитини (за 

О. Лурія), що відповідає за свідоме програмування та регуляцію психічної 

діяльності дитини, тому регулювальні та гальмувальні функції кори головного 

мозку на його підкоркові структури ще є недостатніми. Це виявляється в 

особливостях поведінки, емоційних реакціях та специфіці навчальної 

діяльності дітей: молодші школярі легко відволікаються, нездатні до 

довготривалого зосередження, легко збудливі, емоційні тощо. 



 

 

38 

Спираючись на класичні для вітчизняної психологічної та педагогічної 

науки ґрунтовні дослідження особливостей розвитку молодших школярів 

Л. Виготського [19], П. Гальперіна [20], Г. Костюка [55], С. Максименка [76] 

та ін. визначимо особливості професійної діяльності вчителів початкової 

школи, що зумовлені саме специфікою вікового розвитку їх учнів як суб’єктів 

учіння. 

Отже, недостатня розвинутість довільності пізнавальних процесів дітей 

молодшого віку, здатності до саморегуляції власної поведінки, емоцій, 

вимагає від вчителя володіння методами переключення, підтримки уваги, 

завдяки вибору оптимального темпу роботи, визначення послідовності 

подання матеріалу, його особистісної та практичної значущості, поєднання 

різних форм роботи (індивідуальної, парної, групової, фронтальної). 

У молодшому шкільному віці продовжується інтенсивний розвиток 

рухових функцій дитини, помітно покращуються рухові навички – їх точність, 

сила, швидкість реакцій. Рухові функції грають первинну роль у загальному 

психічному розвитку дитини, адже рухи є зовнішнім проявом психічної 

діяльності та мають взаємно зворотній вплив на розвиток мозкових структур 

[111, с. 236]. Отже, розвиток моторики має важливе значення у процесі 

опанування дитиною навчальними вміннями, які за своєю суттю є також 

складними психомоторними навичками. Відтак, вчитель початкових класів 

має спрямовувати свою діяльність на розвиток моторики учнів, що передбачає 

спрямування їх навчальної діяльності на активізацію великої моторики (ігри з 

м’ячом, резинкою тощо) та дрібної моторики (малювання графічних образів, 

вирізання, штрихування та розмальовування, аплікація, мозаїка, 

конструювання тощо). 

Протягом молодшого шкільного відбуваються значущі зміни у розвитку 

уваги, всіх її властивостей: майже в 2 рази порівняно з віком 6-7 років у 10-ти 

річних учнів збільшується обсяг, підвищується стійкість, розвиваються 

навички переключення та розподілу. Вкрай важливим є формування уваги 

учнів молодшої школи, що стає завданням діяльності вчителя, адже увага є 
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ідеальною, інтеріоризованою та автоматизованою дією контролю (за 

П. Гальперіним [20]). Відтак, «уважне письмо», «уважне читання», «уважний 

рахунок», вправи на точне відтворення, робота з картками перевірки, 

проговорення етапів самоперевірки та ін. методи формування уваги стають 

елементами навчальних занять. 

Пам’ять дітей молодшого шкільного віку, як і всі інші пізнавальні 

психічні процеси, суттєво змінюється: вона поступово отримує ознаки 

довільності, стає такою, що регулюється та опосередковується. У віці 6-8 років 

домінує недовільна пам’ять, що фіксує яскраві, емоційно насичені образи. 

Поступово розвивається довільна пам’ять завдяки опануванню молодшим 

школярем різних стратегій запам’ятовування, які мають бути презентовані 

вчителем у процесі навчання. Відбувається розвиток логічної пам’яті завдяки 

смисловому запам’ятовуванню інформації – запам’ятовування на основі 

розуміння її сутності та встановлення логічних зв’язків. Важливим завданням 

викладання є спеціальна організація вчителем процесу розвитку логічної 

пам’яті молодших школярів, оскільки як свідчать дослідження, більшість 

дітей цього віку самостійно, без спеціального навчання, не використовують 

прийоми смислової обробки матеріалу та з метою запам’ятовування 

використовують звичний для них засіб – механічне повторення [111, с. 227]. 

Таким чином, для вчителя є дуже важливим інтелектуалізувати процеси 

запам’ятовування інформації молодими школярами, тобто свідомо 

використовувати мнемічні стратегії, у тому числі – вербальні та за допомогою 

рисунку – схематизації.  

Оскільки у дітей 6-8 років домінує наочно-образне мислення, яке 

протягом молодшого шкільного дитинства поступово поступає своїм місцем 

словесно-логічному, абстрактному мисленню, учитель початкових класів має 

будувати викладацьку діяльність завдяки поєднанню наочних, практичних та 

словесних методів, які формують уявлення, наукові поняття про предмети, 

явища дійсності, розкриваючи внутрішні зв’язки між ними й закріплюючи 

отримані теоретичні знання та практиці, розширюють кругозір дітей, 
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активізують їх навчальний інтерес. Учитель має усвідомлювати двобічний 

характер мисленнєвої діяльності дітей: конкретне мислення, пов’язане з 

реальною дійсністю та безпосереднім спостереженням, вже підкорюється 

логічним принципам, проте без формально-логічних умовиводів (за Ж. Піаже 

[107]). Отже, важливим є надання наочних образів та уявлень, реальних ознак 

предметів для їх подальшого узагальнення, теоретичного осмислення. А 

тісний зв'язок мислення молодшого школяра з його особистим досвідом 

вимагає від педагога постійної апеляції до практичного застосування 

отриманих знань, актуалізації особистісної цінності їх для дитини. 

Надважливе значення для молодших школярів є розвиток внутрішнього 

плану дій, що забезпечує здатність орієнтуватися в умовах завдання, 

виокремлювати серед них суттєві, планувати хід вирішення, передбачати та 

оцінювати можливі варіанти. Тобто, саме протягом молодшого шкільного віку 

мають бути створені умови для оволодіння дітьми прийомами мисленнєвої 

діяльності, усвідомлення етапів мисленнєвого процесу.  

Крім того, саме цей вік є сенситивним для розвитку рефлексії, що 

забезпечується виконанням дій контролю та оцінки своїх дій, розгорнутого 

словесного роз’яснення всіх операцій, які здійснюються. Для цього вчителем 

мають використовуватися рефлексивні запитання, методи колективної 

миследіяльності, рефлексивного проговорювання та ін.  

Мисленнєва діяльність дитини протягом молодшого шкільного віку 

набуває властивості децентрації – здатності змінити свою власну 

(егоцентричну) позицію та вийти на позицію іншого. Децентрація, поруч із 

рефлексією, є однією з найважливіших якостей мислення людини, визначає 

його зрілість. Отже, у навчальному процесі вчитель має забезпечувати 

поступове «розхитування» природньої для дитини егоцентричної позиції та 

актуалізувати перехід на іншу – позицію партнера по спілкуванню, взаємодії, 

що у свою чергу, детермінує перехід наочно-образного мислення на рівень 

словесно-логічного, абстрактного. 
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У цілому, розглядаючи розвиток когнітивної сфери молодших школярів 

необхідно закцентувати увагу на інтенсивному вдосконаленні їх 

метакогнітивних процесів, що забезпечують первинний контроль над 

процесами сприймання, пам’яті, мислення та створюють підґрунтя для 

планування своєї діяльності, прийняття рішення тощо [58, с. 339]. 

Емоційний розвиток молодшого школяра передусім характеризується 

удосконаленням здатності підкорювати мотиви, керування емоціями, 

співвіднесення своїх дій та бажань з діями та бажаннями інших, тобто 

свідомого, довільного керування власними емоціями, їх усвідомлення.  

Характерною особливістю молодших школярів є підвищена чутливість, 

здатність глибоко та болісно переживати [139, с. 75]. 

У цілому психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку 

характеризується переходом від безпосередньої, недовільної поведінки до 

опосередкованої, довільної, усвідомленої. Дитина вчиться активно управляти 

собою, будувати свою діяльність відповідно до поставлених цілей, свідомо 

прийнятими рішеннями. Це є показником нового рівня організації 

потребнісно-мотиваційної сфери, що свідчить про загальний розвиток 

людини. Отже, важливим завданням професійної педагогічної діяльності стає 

розвиток у дитини здатності діяти довільно. Адже, як зазначав Л. Виготський, 

нова поведінка виникає спочатку у спільній діяльності із дорослим, який дає 

дитині засоби організації такої поведінки, і тільки потім стає власним 

індивідуальним способом дій самої дитини [19]. 

Протягом молодшого шкільного віку соціальне пізнання все більш стає 

детермінантою поведінки дітей. Саме в цьому віці дитина вчиться вирішувати 

складні ситуації у дружніх стосунках та питаннях справедливості, 

дотримуватись норм, традицій, пов’язаних зі статтю, поважати авторитети, 

моральні закони. Відбуваються суттєві зміну в уявленнях молодших школярів 

щодо дружби. І якщо у віці 6-7 років дружба базується на фізичних або 

географічних чинниках, а діти центровані на собі та власних переживаннях, то 

у подальшому дружба розуміється як взаємні переживання та базується на 
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усвідомленні почуттів партнера, на соціальних діях та оцінках один одного. І 

далі – на соціальному обміні, на розумінні того, що друзі – це люди, які 

допомагають, цінують, поважають; виникає та укріплюється почуття довіри 

другові [58]. 

Моральний розвиток молодшого школяра визначається переходом від 

стадії морального реалізму до стадії морального релятивізму (Ж. Піаже); 

перебування на стадії конвенційної моралі (за Л. Кольбергом), що 

знаменується орієнтацією на підтримку гарних стосунків та схвалення з боку 

інших, усвідомленням моральних вимог та правил поведінки, а також 

наслідків за її порушення.  

Протягом молодшого шкільного віку відбувається ускладнення уявлень 

дитини про саму себе, Я-концепція стає більш реалістичною. Надзвичайно 

важливим цей період вікового розвитку є для формування самооцінки дитини, 

адже він є сензитивним для її становлення. Вчителю початкових класів 

важливо застосовувати методи активізації самооцінної діяльності учнів, 

розвитку їх рефлексії, що, у свою чергу, забезпечує розвиток адекватної 

самооцінки дитини, сприяючи її інтелектуальному, особистісному та 

соціальному розвитку. 

Пріоритетним є розвиток навичок спілкування, соціальної взаємодії у 

молодшому шкільному віці, адже саме в цьому віці відбувається новий етап 

соціалізації дитини, встановлення дружніх стосунків, що забезпечують 

розуміння дитиною самої себе та свого місця у суспільстві. 

У цілому саме у молодшому шкільному віці, на думку багатьох 

дослідників, відбувається активне становлення соціальної компетентності 

особистості, що детермінує її розвиток на подальших етапах онтогенезу. 

Відтак, вкрай важливим для вчителя початкових класів є використання парних 

та групових (командних) форм роботи, що активізують механізми 

спілкування, соціальної взаємодії, забезпечують формування комунікативних 

умінь учнів. 
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Таким чином, вікові особливості розвитку молодших школярів 

висувають особливі вимоги до викладацької діяльності, професійної 

підготовки вчителів та їх професійної компетентності в цілому. 

Незважаючи на зазначені специфічні особливості педагогічної 

діяльності в цілому та професійної діяльності вчителя початкових класів 

зокрема, її структура відповідає загальній структурі діяльності (О. Леонтьєв та 

ін.), що має три головні фази: 1) проєктувальну – виявлення суперечностей, 

формулювання проблеми та визначення проблематики, визначення цілей 

(довго та коротко термінальних), з’ясування критеріїв, оцінка освітніх 

стратегій (видів навчання) та вибір оптимальних, вивчення ресурсів, побудови 

програми діяльності; 2) технологічну – реалізація програми; 3) рефлексивну – 

критичний аналіз, оцінка та самооцінка результатів (за О. Новіковим [92]). 

Отже, результати здійсненого теоретичного аналізу дають підстави під 

готовністю вчителів початкової школи до професійної діяльності розуміти 

складне, багатокомпонентне професійно-особистісне явище, зміст якого 

складає інтеграція ціннісного, когнітивного, конструктивного та 

рефлексивного компонентів, та яке зумовлюється особливостями 

педагогічної діяльності фахівця, визначає її ефективність, й є результатом 

його тривалої професійної підготовки та професійного розвитку. 

Оскільки дисертаційне дослідження спрямоване на визначення 

особливостей підготовки вчителів початкової школи до реалізації ігрових 

методів навчання, розглянемо специфіку саме такої діяльності педагогів. 

Серед загально педагогічних методів навчання як способів спільної 

діяльності вчителя та учнів, що передбачають з боку учнів оволодіння 

знаннями, навичками і вміннями та організацію і керування навчально-

пізнавальною діяльністю учнів з боку вчителя [105]; як способів 

упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів, спрямованих на 

розв’язання навчально-виховних завдань [3] та сукупності, логічного 

поєднання прийомів, шляхів, способів, що забезпечують досягнення мети 
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навчання [73], у дидактиці початкової школи є свої особливості, що також 

визначають специфіку професійної готовності вчителя. 

Передусім розглянемо сучасне розуміння сутності поняття «метод 

навчання», адже воно визначає наше розуміння предмету дисертаційного 

дослідження. У педагогічній науці поняття «метод» відноситься до: 

1) діяльності вчителя – «метод викладання»; 2) діяльності учнів – «метод 

учіння» та 3) спільної діяльності вчителя та учня – «метод навчання». У 

структурі методу навчання виокремлюються прийоми як елементи методу, 

його складові. Як зазначає О. Савченко, взаємозв’язок методів і прийомів 

навчання в дидактиці є рухливим і залежить від функції, яку вони виконують, 

тому в педагогічній літературі одні й ті самі поняття нерідко вживаються як у 

розумінні «метод», так і в значенні «прийом» [139, с. 172]. У процесі навчання 

методи та прийоми переплітаються, поєднання методів може бути 

різноманітним, й одні дидактичні засоби можуть переходити в інші. Один і той 

самий вид роботи виступає то як метод, то як прийом [139, с. 172]. 

Крім того, у структурі методів навчання виокремлюються об’єктивна та 

суб’єктивна частини [109, с. 470]. В об’єктивній частині методу 

відображаються загальні дидактичні положення, вимоги законів та 

закономірностей, принципів та правил, змісту та форм навчальної діяльності. 

Суб’єктивна частина методу визначається індивідуальними особливостями 

педагога, учнів, конкретними умовами їх діяльності. 

Важливими маркерами розуміння сутності поняття методу навчання є 

усвідомлення того, що він є категорією, що віддзеркалює: форму виявлення 

закономірностей та принципів організації навчального процесу; шлях, спосіб 

досягнення мети навчальної та викладацької діяльності; впорядковану 

діяльність педагога та учнів; спосіб співробітництва вчителя та учнів; спосіб і 

рівень руху пізнавальної активності й самостійності учнів, спосіб 

стимулювання і мотивації учнів, спосіб емоційних переживань, шлях 

формування оцінних суджень [35, с. 493]. 
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У сучасній педагогіці існує велика кількість класифікацій методів 

навчання – їх впорядкування за певними ознаками. Здійснений аналіз 

наукових праць, присвячених вивченню методів навчання в освіті в цілому 

(Ю. Бабанський [6], І. Лернер [73], І. Підласий [109] та ін.) та початковій школі 

зокрема (О. Савченко [140] та ін.), дає змогу стверджувати, що у сучасній 

педагогіці методи навчання розподіляються за: 1) джерелом інформації – на 

практичні, наочні, словесні, книжні, цифрові; 2) за функціональним 

призначенням – на методи опанування знаннями, застосування знань, 

формування вмінь та навичок, творчої діяльності, перевірки; 3) за типом 

пізнавальної діяльності (І. Лернер [73]) – на пояснювально-ілюстративний, 

проблемний, частково-пошуковий (евристичний) та дослідницький; 4) за 

дидактичними цілями – на методи, що забезпечують первинне оволодіння 

начальним матеріалом та методи, які забезпечують закріплення та 

вдосконалення отриманих знань; 5) за ступенем активності учнів – на пасивні 

та активні; 6) за структурою діяльності та компонентами навчання 

(Ю. Бабанський [6]) – на методи організації та здійснення, стимулювання і 

мотивації, контролю і самоконтролю; 7) за особливостями викладання та 

учіння (бінарні): інформаційно-пояснювальний – виконавчий, пояснювальний 

– репродуктивний, інструктивно-практичний – продуктивно-творчий, 

пояснювально-збуджувальний – частково-пошуковий, збуджувальний – 

пошуковий; 8) за зовнішніми формами діяльності вчителя та учнів – на 

словесні, наочні і практичні [35, с. 493]. 

Важливим питанням сучасної педагогічної науки та освітньої практики 

є доцільний вибір методів навчання, що має бути зроблений з урахуванням: 

можливості конкретного методу забезпечити досягнення мети та вирішення 

завдань навчального заняття; відповідності методу специфіці навчального 

предмету, форми організації навчального процесу; особливостей учнів 

конкретного класу (вікових, психофізіологічних, рівня підготовленості, 

навченості та навчальності тощо) й учнівського колективу в цілому; 
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можливостей вчителя (готовності до реалізації певного методу); зовнішніх 

умов (матеріально-технічна база, географічні та ін. чинники). 

Серед практичних методів навчання, що на думку класиків педагогіки 

(Ю. Бабанський [6], І. Підласий [109] та ін.) забезпечують застосування 

отриманих учнями знань у процесі вирішення практичних задач, 

виокремлюється ігрові методи. Щодо місця ігрових методів навчання в 

загальній їх класифікації, то потрібно зазначити, що деякі вчені відносять їх 

до самостійного класу методів (Н. Кудикіна [63], О. Савченко [139] та ін.), 

деякі розглядають як підклас практичних методів навчання (І. Підласий [109] 

та ін.). Вони, як зазначає О. Савченко [139] та ін., є дуже поширеними у 

початкових класах та, незважаючи на свою природню форму, вимагають 

суттєвої підготовки вчителя початкової школи для того, щоб забезпечувати 

досягнення цілей освітнього процесу.  

В освітньому процесі початкової школи ігрова діяльність, на думку 

Н. Кудикіної [61], є багатофункціональним педагогічним методом, 

ефективність якого забезпечується через: урахування вікових та 

індивідуальних потреб учнів, особистісно орієнтований підхід до кожної 

дитини, встановлення суб’єкт-суб’єктних стосунків між педагогами і дітьми; 

ставлення до гри як історично сформованої діяльності, яка має генетичний 

зв’язок з народною культурою. Відтак, для використання ігрової діяльності як 

педагогічного методу вчитель має бути спеціально професійно підготовленим.  

Проблема готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових 

методів навчання, а також педагогічного супроводу ігрової діяльності дітей, її 

педагогічного керівництва вивчалась у працях С. Кондратюк [53], 

Н. Кудикіної [61], Н. Мар’євич [78], К. Щербакової [170] та ін. 

Так, як зазначає Н. Мар’євич, готовність учителя до реалізації ігрових 

методів навчання (яку авторка розглядає у контексті музично-ігрової 

діяльності молодших школярів) є цілісним емоційно-психологічним та 

змістово-методичним утворенням, що поєднує налаштованість фахівців на 

організацію ігрової діяльності, засвоєння ними системи знань, формування 



 

 

47 

вмінь організації, оцінювання її результативності в розв’язанні завдань 

виховання молодших школярів [78]. А керівництво музично-ігровою 

діяльністю молодших школярів визначено організацією паритетно-творчої 

суб’єкт-суб`єктної взаємодії вчителя й учнів у процесі етапного розгортання 

гри з установкою на створення адекватного віковій специфіці ігрового 

середовища задля активізації дитячої творчої діяльності. 

Розуміння особливостей готовності вчителя до реалізації ігрових 

методів навчання виявляються, на нашу думку, у декількох наукових підходах, 

індикаторами яких є ті виокремлені авторами складові, що у першу чергу 

визначають її ефективність. Ці наукові підходи відображають і рух наукової 

думки протягом останніх 50 років щодо розуміння місця ігрової діяльності в 

навчальному процесі та ролі дорослого / вчителя у взаємодії з дітьми. 

Так, відповідно до технологічного підходу, від вчителя передусім 

вимагається володіння технологією ігрових методів навчання, що 

забезпечується його знаннями з: психолого-педагогічних основ ігрової 

діяльності дітей, класифікації ігор та принципів, методів та прийомів їх 

використання в освітньому процесі, а також вміннями їх застосовувати на 

уроках різних навчальних предметів [100]. У цьому підході авторами 

(Г. Дзятківська [31], О. Комар [51], В. Кукушин [66] та ін.), у першу чергу, 

робиться акцент на оволодіння вчителями методикою проведення 

дидактичних ігор, їх включення на різних етапах уроку. 

Виокремлення управлінського підходу зумовлено зміщенням акценту у 

наукових дослідженнях з технологічних аспектів на педагогічне керівництво 

ігровою діяльністю школярів, що забезпечується, на думку авторів (А. Богуш 

[11], Н. Кудикіна [61], О. Репринцева [125], О. Усова [156], К. Щербакова 

[170] та ін.), передусім особливими педагогічними вміннями. Причому 

визначальними серед них вважаються уміння здійснювати особистісно 

орієнтований підхід до дітей у процесі гри й забезпечувати повноцінне 

функціонування багатокомпонентної структури ігрової діяльності, її 

взаємозв’язок з навчанням на уроці [64]. 
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Здійснення ефективного педагогічного керівництва ігровою діяльністю 

учнів, за твердженням Н. Кудикіної, можливе лише при умові забезпечення: 

гармонізації впливів педагогів з виявленням, розвитком і саморозвитком 

особистісного потенціалу учнів, забезпечення повноцінного функціонування 

всіх структурних компонентів ігрової діяльності, систематизації 

різноманітних ігор, моделювання ігрової діяльності, педагогізації ігрового 

середовища; організації діяльності педагогів на наукових засадах [64]. Тобто, 

незважаючи на змістові властивості самого явища педагогічного керівництва, 

що передбачає домінувальну активність педагога в розгортанні ігрової 

діяльності дітей, у дослідженнях науковців акцентується на обов’язковості 

гармонізації ролі вчителя та учня, прагненні вибудовувати партнерські 

стосунки. Як зазначає К. Щербакова, дорослий має організовувати ігрову 

діяльність дитини на засадах демократичного керівництва, без зайвої 

регламентації [170, с. 245].  

Проте варто відзначити, що більшість із зазначених наукових праць 

присвячені педагогічному керівництву ігрової діяльності дошкільників та 

молодших школярів, але саме у позаурочний час. 

Згідно з супроводжувальним підходом, роль вчителя полягає, у першу 

чергу, в активізації ресурсів ігрової діяльності в освітньому процесі, у 

підтримці гри як природньої активності дитини як на навчальному занятті, так 

і поза ним. На думку С. Кондратюк, для використання ігрових методів та, що 

є особливо значущим, здійснення педагогічного супроводу ігрової діяльності 

дітей, важливим є проведення методичної роботи з педагогами з метою 

підвищення їх професійної компетентності у вивченні ігрових потреб дітей, 

плануванні, створенні умов для самостійної сюжетно-рольової гри, а також 

розвитку ігрових позицій педагогів [53].  

Отже, здійснений аналіз наукових підходів до розуміння сутності 

готовності особистості до професійної діяльності в цілому та готовності до 

педагогічної діяльності вчителя початкових класів зокрема, а також наукових 
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підходів до визначення готовності педагога до реалізації ігрових методів 

навчання дають змогу зробити таке узагальнення (таблиця 1.1).  

Таблиця 1.1 

Наукові підходи до розуміння сутності готовності вчителів початкової 

школи до реалізації ігрових методів навчання 
Науковий підхід ПІБ авторів Визначальні ознаки готовності вчителів 

початкової школи до реалізації ігрових методів 

навчання 

готовність особистості до професійної діяльності 

особистісний К. Абульханова, 

Л. Божович,  

О. Леонтьєв, 

С. Максименко 

та ін. 

є особливим інтегральним утворенням з 

різноманітних властивостей (інтелектуальних, 

моральних, емоційних, вольових, 

організаторських) та ставлень особистості 

діяльнісній Є. Ільїн,  

Н. Левітов та ін. 

є функціональним станом, в якому активізуються 

психічні функції особистості 

особистісно-

діяльнісний 

А. Деркач та ін. є цілісним проявом особистості, що включає 

особистісні властивості - здатності та професійно 

зумовлені якості (знання, уміння) 

готовність особистості до педагогічної діяльності 

інформаційний Г. Герцог та ін. є результатом оволодіння вчителем 

педагогічною інформацією та вміннями із 

збирання, зберігання, перетворення та передачі 

цієї інформації у процесі діяльності 

технологічний В. Гузєєв, 

І. Ісаєв та ін. 

визначається здатністю педагога до 

конструювання та реалізації педагогічної 

технології; включає педагогічні знання та вміння 

функціонально-

системний 

В. Сластьонін. 

О. Щербаков та 

ін. 

визначається компонентами загальної структури 

педагогічної діяльності, презентована у 

професіограмі (профстандарті); містить 

професійно-педагогічну спрямованість, 

педагогічні здібності 

компетентнісний Н. Бібік, 

О. Гура, 

О. Овчарук та ін. 

є передумовою цілісної професійної 

компетентності педагога, включає знання, 

уміння, навички та якості, або 

компетентності/компетенції 

акмеологічний А. Деркач та ін. визначає один з етапів особистісно-професійного 

розвитку вчителя, є передумовою та передстаном 

його професіоналізму діяльності та 

професіоналізму особистості; детермінується 

рефлексивними здібностями педагога 

інтегративний І. Білявська, 

В. Вітюк та ін. 

є складним інтегративним особистісно-

професійним утворенням, що поєднує ціннісні, 

когнітивні, конструктивні та рефлексивні 

компоненти 

готовність вчителя початкової школи до реалізації ігрових методів навчання 

технологічний Г. Дзятківська, 

О. Комар, 

В. Кукушин та 

ін. 

забезпечується опануванням вчителем 

технологією дидактичної гри на уроці 
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управлінський А. Богуш, 

О. Усова, 

Н. Кудикіна, 

К. Щербакова та 

ін. 

забезпечується вміннями вчителя здійснювати 

педагогічне керівництво ігровою діяльністю 

школярів, серед яких домінувальне - 

гармонізувати педагогічний вплив з виявленням, 

розвитком і саморозвитком особистісного 

потенціалу учнів 

супроводжувальний С. Кондратюк та 

ін. 

визначається здатністю вчителя до активізації 

ресурсів ігрової діяльності у партнерській 

взаємодії з молодим школярем 

 

А саме, виявлені: інтегративний характер поглядів сучасних учених; рух 

наукової думки від виокремлення одиничних складових готовності 

(особистісних, діяльнісних) до розуміння їх комплексності, системності, 

єдності; поступове заміщення директивної, керівної ролі вчителя початкових 

класів в застосуванні ресурсу гри у навчанні його недирективною, 

супроводжувальною роллю, а також вузько дидактичних функцій ігрових 

методів цілісним значенням для розвитку та навчання молодшого школяра. 

 

1.2. Структура та зміст готовності вчителів початкових класів до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO 

 

Незважаючи на суттєву розробленість загальних питань дидактики 

початкової школи, традиційно високий рівень академічних досягнень 

молодших школярів в Україні, зміна пріоритетів в освіті змушує здійснювати 

переоцінку традиційних методів навчання, які довгі роки вважалися 

ефективними. 

Дуже важливим для нас є результати досліджень Н. Бібік [98], яка 

зіставивши засоби впливу на пізнавальну діяльність молодших школярів 

відзначила таке: найбільша пізнавальна активність учнів виявляється у: 

ситуаціях безпосереднього спілкування з об’єктами навколишнього світу, 

практичних діях з предметами, при використанні життєвого досвіду дітей; у 

разі варіативності та незвичайності методів діяльності. Проте пізнавальна 

активність молодших школярів знижується через: одноманітність 

процесуальних характеристик навчання (особливо, якщо тривало 
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використовуються методи слухового сприймання - бесіда, розповідь, 

опитування); перенасичення процесу емоційними, розважальними 

прийомами; невідповідністю рівня трудності пізнавального завдання та 

можливостей, ресурсів учнів [98, с. 24].  

Як зазначає науковець, головними стимулами пізнавальної активності 

молодших школярів на заняттях є: успіх, заохочення, можливість 

продемонструвати знання, життєвий досвід; можливість мати престижну роль 

у грі, у спілкуванні; наявність ситуаціій проведення дослідів, а також 

можливість маніпулювати предметами, діяти з ними. Гальмувальний ефект на 

активність учнів молодших класів мають: роль пасивного слухача; 

повторюваність змісту; одноманітність методичних прийомів; відсутність 

заохочення; відсутність особистої уваги; використання недоступної 

інформації тощо [98, с. 24].  

Отже, педагогічна діяльність має будуватися за принципами 

компетентнісного підходу та передбачати збагачення формули: «засвоїти і 

активно відтворити» завдяки створенню умов для життєтворчості дитини, 

забезпечення її індивідуальності в спілкуванні, культивування вибору свободи 

у прийнятті рішень [98, с. 25]. Необхідним є вибудовування навчальних занять 

так, як функціонують проблеми у житті; надання можливості учню розглядати 

світ та його події з різних точок зору, з різних рольових позиції: свідка подій; 

учасника; того, хто сумнівається; того, хто не сумнівається; історика; учня; 

вчителя; директора та ін. Постійна зміна ролей, на думку Н. Бібік, зумовлює 

широту поглядів на світ людей, вчинків, поведінки, дає змогу їх розглядати як 

взаємозумовлені, залежні одне від одного, створює умови для координації 

різних позицій. Важливим є заохочення звернення учня до власного Я, до 

використання життєвого досвіду, до проб, подолання труднощів, творення 

нового знання [98, с. 24].  

Таким чином, в методиці компетентнісно орієнтованого уроку/заняття 

мають бути реалізовано умови і ситуації, які б зумовили потребу учня 

застосовувати одержані програмові знання, уміння в соціальній практиці; 
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застосовувати некласичні для вітчизняної педагогіки методи навчання. Серед 

таких методів, які успішно активізують пізнавальну діяльність молодших 

школярів, їх креативність, забезпечують формування соціальної 

компетентності, а також стимулюють фізичну активність та вирішують ще 

багато завдань забезпечення цілісного розвитку дитини, є ігрові методи 

навчання. 

Як дуже влучно зауважила О. Савченко, проблеми особливого 

ставлення вчителів до гри у навчальному процесі закладалися у радянській 

освіті, адже «майбутні педагоги навчалися за схемою: у дитячому садку діти 

граються, а в школі - вчяться, щоб підготуватися до життя, а після школи -

працюють. Різке розмежування видів діяльності за місцем перебування 

людини ніби узаконило в свідомості педагогів однобічність поведінкової і 

пізнавальної сфер школяра» [139, с. 191]. Така наукова та соціальна позиція 

знецінила гру та ігрові методи навчання, вивела їх у розряд розважальних. 

Отже, важливим є переосмислення цінності ігрової діяльності та ігрових 

методів навчання у початковій школі, а перед науковою спільнотою та 

післядипломною освітою постає завдання щодо визначення змісту підготовки 

вчителів початкової школи до їх реалізації відповідно до обґрунтованої 

структури їх готовності. 

У першу чергу доцільним для вирішення завдань дисертаційного 

дослідження є з’ясування сутності поняття «ігровий метод навчання».  

Специфічне соціальне та професійне ставлення до ігрових методів 

навчання виявляється вже в енциклопедичних словниках і стосується поняття 

«гра». Так, у більшості офіційних українських словників гра розуміється як 

вид розваг, а саме – як: 1) підпорядковане сукупності правил, прийомів або 

основане на певних умовах заняття, що є розвагою або розвагою та спортом 

одночасно, а також набір предметів для такого заняття; 2) ряд дій, 

спрямованих до певної мети; інтрига, таємний задум [121; 143]. У сучасному 

тлумаченні гра – це особлива діяльність з моделювання іншого виду діяльності 

з розважальною чи навчальною метою; вона відрізняється саме тим, що не 
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ставить перед собою безпосередню корисну мету, хоча сама може мати свою 

власну корисність [147]. 

Сутність гри вивчалась у працях багатьох філософів, мислителів 

(Ф. Шиллер, Г. Спенсер, В. Вундт та ін.), в яких гра розглядається як така 

діяльність, в якій відтворюються соціальні стосунки між людьми поза 

умовами безпосередньої утилітарної діяльності [173].  

У психологічній науці гра розуміється формою діяльності в умовних 

ситуаціях, спрямована на відтворення та засвоєння соціального досвіду, 

зафіксованого у соціально закріплених способах здійснення предметних дій, у 

предметах науки та культури. Гра є провідним типом діяльності людини [120, 

с. 127].  

Найвідомішими за всю історію науки теоріями гри стали: теорія гри 

К. Гроса про надважливе її значення для розвитку дитини; теорія гри 

В. Штерна про «ігровий інстинкт»; теорія гри Дж. Селлі про рольову гру та ін. 

У цілому, дослідження гри у психології мали декілька періодів своєї 

інтенсифікації. Класично вченими виокремлюються три таких періоди: 1) 20-

30 роки 20 століття, коли дослідження гри було включено у контекст проблем 

виховання дітей у родині та ґрунтувалось на аналізі щоденникових та 

клінічних описів; 2) 40-50 роки 20 століття, коли здійснювались дослідження 

змісту дитячих ігор як відображень реального досвіду дитини та виявленням 

зв’язку цього змісту з особистісними особливостями дитини; 3) з 60 років 20 

століття – з появи праць Ж. Піаже, присвячених дитячій грі, які стали 

стимулом для подальших досліджень структури гри, її віковій динаміці [55].  

У психологічній науці ці періоди яскраво простежуються крізь різні 

концепції гри, яких існує значна кількість та які можна систематизувати 

відповідно до спрямованості гри на різні сфери психічного розвитку дитини, а 

саме на концепції гри в контексті: 1) когнітивного розвитку дитини; 

2) емоційного розвитку та 3)  соціального розвитку дитини [55].  

До першої групи концепцій належать наукові розробки, що ґрунтуються 

на положеннях теорії Ж. Піаже, в якій гра розглядається через структуру 
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дитячого мислення та визначається природньою активністю дитини, розвиток 

якої відбувається спонтанно, згідно з інтелектуальним зростанням від 

суб’єктивних структур до адекватного відображення реальності.  

Важливим для нашого дослідження є розуміння того, що Ж. Піаже не 

зводив гру до дошкільного віку. Взагалі учений виокремлював три стадії у 

розвитку гри, що відповідають стадіям розвитку інтелекту, а саме: 1) стадія 

сенсомоторної гри (від немовляти до двох років) з домінуванням вправи як 

головної структури гри; 2) стадія символічної гри (дошкільне дитинство) з 

домінуванням символу – уявлення, образу об’єкта, що відсутній у реальності 

та 3) стадія гри з правилами з домінуванням правила як з соціалізованим та 

об’єктивізованим символом – знаком (починаючи з молодшого шкільного віку 

– становленням та розвитком операційних структур мислення) [107].  

Послідовники теорії Ж. Піаже досліджували різні аспекти ігрової 

активності, у тому числі – ігрові ролі (К. Гарві та ін.), специфіку ігрових дій та 

характер предметного заміщення в грі (Г. Фейн та ін.). На противагу 

однолінійній схемі розвитку гри Ж. Піаже [107], К. Гарві стверджує, що різні 

форми та види гри є відносно незалежними самостійними утвореннями, які 

мають незалежні лінії розвитку, а не змінюються послідовно. Причому 

дослідниця підкреслює різні типи ігрової поведінки та те, що різні форми гри, 

виникаючи як відносно самостійні (не спонтанні, але у процесі взаємодії 

дитини з дорослим), лише на пізніх ступенях дошкільного віку змикаються, 

утворюючи складну інтегративну систему ігрової діяльності [185]. 

Серед концепцій послідовників Ж. Піаже важливим для нашого 

дисертаційного дослідження є науковий підхід Х. Шварцман [215], який 

стверджує, що вільна імажинативна гра (play) та гра з правилами (game) є 

принципово різними утвореннями. А гра з правилами не може розглядатися як 

більш удосконалена форма вільної гри (більш конвенціоналізована, 

формалізована за Ж. Піаже [107]). Внаслідок цього вони не мають 

розглядатися у загальному ряду розвитку гри. 
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Як зазначає науковець Н. Короткова [55], останні часи яскраво 

проявляється тенденція до зрушення від розгляду гри як проєкції 

пізнавального розвитку до розгляду її як засобу пізнавального розвитку 

людини. Починається рух в інтерпретації гри як засобу, що полегшує навчання 

та розвиток, удосконалення спеціальних здібностей (J.S.  Bruner [177] та ін.). 

Це, у свою чергу, спричинило інтенсивну розробку дидактичних ігор, 

спрямованих не стільки на розвиток когнітивних здібностей, але на оволодіння 

навчальним змістом. 

До другої групи психологічних концепцій гри відносяться такі, що 

розглядають її у контексті емоційного розвитку дитини та які беруть свою 

основу у працях засновника психоаналітичної теорії – З. Фрейда. Гра у такому 

аспекті розуміється відображенням стадій розвитку глибинних мотиваційних 

структур (інстинктів) та їх зштовхування з протилежними вимогами 

суспільства; у процесі гри, з одного боку, дитина переносить свої власні 

переживання на інших та на предмети, а з іншого, - розігрує та повторює 

складні життєві ситуації, щоб уникнути їх та керувати ними, тобто гра є 

природнім механізмом захисту психіки. 

Гра як діяльність, що забезпечується функціональним задоволенням та 

заради якого вона здійснюється, розглядається у працях К. Бюлера.  

Базові уявлення про гру З. Фрейда були розвинені у концепції гри 

А. Фрейд [158], в якій дослідниця охарактеризувала стадії розвитку гри у двох 

лініях: 1) від індивідуальної до спільної (від егоцентричної до дружби), що 

відбувається за чотирма відповідними стадіями та 2) від гри з власним тілом 

та іграшкою до продуктивної діяльності. Пізніше А. Фрейд робить акцент саме 

на розвивальних функціях гри для дитини, що впливає на всі психічні 

структури, у тому числі – опанування нового досвіду.  

У працях видатного психолога Е. Еріксона [120] гра визначається 

здоровою активністю дитини, що відображає її особистісні особливості. 

До третьої групи концепцій належать учення про гру у контексті 

соціального розвитку дитини через призму соціального змісту гри та ігрової 
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взаємодії дітей (соціальної гри). Цей підхід започаткований у теорії гри 

Д. Міда [120], в якій учений визначив її як модель соціальної взаємодії та засіб 

засвоєння соціальних установок, що є обов’язковим для соціалізації людини. 

На думку Д. Міда, первинно соціальні установки виявляються у вільній 

рольовій грі дитини та мають пряму, безпосередню форму ігрової ролі. Надалі 

більш складні, генералізовані установки виникають в іграх за правилами, що і 

забезпечують формування у дитини соціального досвіду. 

Дослідження Д. Міда зумовили зростання наукового інтересу до 

соціального аспекту гри, а також ігрової взаємодії дітей, у тому числі в 

гендерному та кроскультурному аспектах. Важливим у цьому напрямі 

досліджень гри є те, що вона розглядається як форма навчання конкретній 

соціальній поведінці та механізмом соціалізації дитини в цілому, вона має 

принципове значення для розвитку людини.  

На сьогодні, повертаючись до питання досліджень гри, на нашу думку, 

можна стверджувати про четвертий період інтенсифікації досліджень гри, 

пов'язаний з декількома процесами на різних рівнях.  

По-перше, на соціальному рівні - це усвідомлення можливого 

фактичного знищення сучасним суспільством дитячої гри як такої, що стає 

однією з найактуальніших проблем світової науки та практики 21 сторіччя.  

З 2013 року до статті 31 Декларації про права дитини прийнятий 

Загальний Коментар, що проголошує право дитини на гру [187]. За 

результатами досліджень Міжнародної асоціації гри, сучасне суспільство у 

повній мірі не усвідомлює важливість гри, не розуміє природу гри та не 

враховує її значення для здоров’я і благополуччя дитини. Гра все більше 

витісняється з життя дошкільних закладів освіти та шкіл під тиском 

пріоритету освітніх досягнень і навчальних занять, а також теоретичних 

наукових знань; на дитячих заходах, змаганнях переважає дух нездорової 

змагальності, успіху та перемоги будь-якою ціною. Відбувається редукція 

культурних традицій, маркетизація та комерціалізація дитинства [187]. У той 

же час у багатьох країнах світу є відсутніми та недоступними освітні 
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програми, спрямовані на розвиток батьківської та педагогічної компетентності 

щодо супроводу дитячої гри; не здійснюється відповідна підготовка дітей до 

життя в умовах швидкозмінного суспільства [187]. 

По-друге, на науковому рівні – переосмислення феномену дитячої гри у 

сучасних наукових дослідженнях, підґрунтям яких стали як вищезазначені 

зарубіжні концепції, так і психологічні теорії гри Л. Виготського [19], 

Д. Ельконіна [173], а також сучасні українські педагогічні концепції ігрової 

діяльності Л. Артемової [5], А. Богуш [12], К. Щербакової [170], а саме такі їх 

положення. 

1. У теорії гри Л. Виготського про те, що: 

 - гра – це джерело розвитку, вона створює зону найближчого розвитку: 

дії в уявленому просторі, створення довільного наміру, утворення життєвого 

плану, вольових мотивів – все це виникає у грі та ставить її на вищий рівень 

розвитку [19]; 

 - існують два парадокси гри. Перший парадокс гри – те, що дитина 

оперує відірваним значенням, але в реальній ситуації. Другий парадокс 

полягає у тому, що дитина діє в грі по лінії найменшого супротиву, тобто вона 

робить те, що їй більше всього хочеться, так як гра пов’язана із задоволенням. 

У той же час, вчиться діяти по лінії найбільшого супротиву: підкорюючись 

правилам, діти відмовляються від того, чого їм хочеться, так як підкорення 

правилам та відмова від дії під безпосереднім імпульсом у грі є шляхом до 

максимального задоволення. Отже, воля народжується та розвивається з гри з 

правилами, яке стає афектом [19]; 

- у шкільному віці гра не вмирає, а проникає у ставлення до дійсності; 

вона має внутрішнє продовження у шкільному навчанні та у праці; у грі 

створюється нове співвідношення між смисловим полем (ситуацією у думці) 

та реальною ситуацією.  

Гра переходить до внутрішніх процесів у шкільному віці, до внутрішньої 

мови, логічної пам’яті, абстрактного мислення [19]; 
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 - гра є причиною таких змін у поведінці дитини: вона вчиться 

усвідомлювати свої власні дії, усвідомлювати, що кожна річь має своє 

значення; вона призводить до розвитку абстрактного мислення; до можливості 

розділити гру та працю, що зустрічається у шкільному віці [19]. 

2. У теорії гри Д. Ельконіна про те, що: 

 - гра є своєрідною формою діяльності, предметом якої є людина, її 

діяльність та система стосунків з іншими людьми; у грі є більш глибоке 

проникнення в різні елементи реальності. У грі немає уходу, втечі від дійсності 

(як думають деякі педагоги), у ній реальність відтворюється та проєктується 

дитиною. Гра створює не тільки модель світу, але і включає дитину та людину 

в цілому в цей світ; 

- одиницею гри є роль та пов’язані з нею дії; у грі у нерозривній єдності 

виявляються афективно-мотиваційна та операційно-технічна сторони 

діяльності [173]; 

- чим більш узагальнені та скорочені ігрові дії, тим глибше 

відображений смисл, завдання та система відносин людської діяльності; чим 

більш конкретніші та розгорнуті ігрові дії, тим більше виступає конкретно-

предметний зміст відтворюваної діяльності [173]; 

 - у грі відбувається перехід від малоусвідомлених, афективних, 

безпосередніх мотивів (бажань) до свідомих намірів; відбувається розвиток 

загальних механізмів інтелектуальної діяльності; гра є школою довільної 

поведінки, а також школою моралі не в уявленні, а в дії; гра має значення для 

формування дитячого колективу, для формування позитивного ставлення до 

праці, для виправлення відхилень у поведінці дітей; гра цілісно та системно 

впливає на психічний розвиток дитини, на її особистісне становлення [173]. 

3. У вітчизняних педагогічних концепціях гри:  

 - Л. Артемової про те, що виховання суспільно значущих якостей 

дитини забезпечується її ігровою діяльністю, у ході якої вона активно і творчо 

засвоює правила й норми поведінки, опановує навколишнє життя [5];  
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 - К. Щербакової про розвивальний та виховний результат ігрової 

діяльності дитини, педагогічне керівництво дитячою грою, а також значний 

вплив сюжетно-рольових ігор із будівельним матеріалом на соціалізацію дітей 

[170]; 

 - А. Богуш про наступність дошкільної та початкової освіти як 

успадкування школою системи взаємовідносин між дитиною та педагогом 

дошкільного закладу в їх діяльнісному та комунікативному аспектах, що 

передбачає: збереження унікальної провідної діяльності дошкільника - гри, з 

поступовим її ускладненням і літичним переходом до нової, більш складної 

навчальної діяльності, яка вимагає від дитини довільності всіх психічних 

процесів; збереження на перших етапах навчання особистісно інтимного 

спілкування вчителя з учнями – лагідно-довірливого, гуманного ставлення до 

дитини [12]. 

Важливим є усвідомлення того, що у сучасних соціально-гуманітарних 

та медичних науках (психології, соціології, психіатрії, психотерапії, терапії) 

гра не розглядається притаманною лише дитячому віку. Як зауважував 

Д. Віннікотт [17], гра – універсальна, вона – ознака здоров’я; гра полегшує 

дорослішання, вона залучає у групові стосунки. Посилаючись на Д. Віннікотта 

можна стверджувати, що як і психолог, який не здатний грати з дітьми, не 

придатний до цієї діяльності [17], так і педагог, який не може грати, не зможе 

бути успішним у педагогічній діяльності. 

Також, у теорії гри сучасної дослідниці Н. Мак-Вільямс [75], здатність 

до гри як можливість використовувати метафори, гумор, символізувати 

власний досвід та отримувати від цього задоволення, є одним з 16 елементів 

психічного та емоційного здоров’я людини.  

Отже, сучасна наука стверджує про те, що гра не є притаманною лише 

дошкільному дитинству, але охоплює всі періоди життя людини, вона не є 

віковою ознакою [139, с. 191], а важливою формою життєдіяльності людини. 

З грою, як зауважує О. Савченко, людина не розлучається все життя, 
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змінюються лише її мотиви, форми проведення, ступінь вияву почуттів та 

емоцій. 

По-третє, доцільність відокремлення четвертого періоду 

інтенсифікації досліджень гри виявляється і на рівні освітніх реформ – 

запровадження нових стандартів, критеріїв освіти в цілому та загальної 

середньої і початкової освіти зокрема, що зумовлюють гостру необхідність 

використання вчителем ресурсу гри, ігрових методів навчання. 

Здійснений аналіз наукових досліджень за останні роки свідчить про те, 

що проблема вивчення ігрових методів навчання, впливу гри на розвиток 

дитини у початковій школі стає все більше актуальною. Більшість учених та 

практиків наполягають на тому, що гра забезпечує не тільки формування у 

дітей необхідних знань у межах навчальної програми, але і сприяє розвитку їх 

соціальних умінь, компетентностей та навчальних установок, мотивації 

(А. Богуш [11], О. Савченко [139], E. Wood and J. Attfield [227] та ін.).  

У сучасній педагогічній науці, відповідно до Енциклопедії освіти [35], 

гра розуміється видом креативної діяльності людини, у процесі якої в уявній 

формі відтворюються способи дій з предметами, стосунки між людьми, норми 

соціального життя та культурні надбання людства, які характеризують 

історично досягнутий рівень розвитку суспільства [35, с. 139]. Поняття «гра» 

розглядається як родове до термінологічного сполучення «ігрова діяльність», 

що, у свою чергу, є складним системним утворенням, структура якого 

охоплює мотиваційно-цільовий, змістовий, процесуально-операційний, 

контрольно-оцінний та результативний компоненти. 

Гра у педагогіці розглядається у контексті навчання, як засіб не тільки 

фізичного, розумового та морального розвитку дітей, але і їх навчання. Як 

зазначає Г. Селевко, гра є видом діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на 

відтворення та засвоєння суспільного досвіду, в якому складається та 

вдосконалюється самоуправління поведінкою [142]. За І. Підласим, 

дидактична гра – це спеціально створені ситуації, що моделюють реальність, 

із яких учням пропонується знайти вихід [109]. 
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Як зазначає Н. Кудикіна [64], ігрова діяльність є багатофункціональною. 

Її найзначущими функціями є такі: 1) формування базових засад особистості 

(формування самосвідомості дитини, її довільної поведінки, статево-рольова 

ідентифікація, національно-культурне самоусвідомлення, розвиток 

креативності, набуття досвіду соціальної взаємодії, формування 

комунікативних умінь тощо); 2) збагачення емоційно-почуттєвої сфери; 

3) адаптаційна – входження дитини в нові умови життєдіяльності; 

4) мотиваційна; 5) розвивальна; 5) виховна; 6) дидактична; 7) коригувальна; 

8) здоров’язбережувальна; 9) компенсаторна. 

Усі зазначені функції забезпечуються тим, що гра завжди, на нашу 

думку, виступає водночас у трьох часових вимірах у:  

 - теперішньому (дарує актуальні емоції, задовольняє актуальні 

потреби);  

 - минулому (відтворюються минулі ситуації, враження, почуття, 

поведінка та ін.); 

 - майбутньому (модулюються майбутні ситуації, проєктується 

поведінка). 

Характерною особливістю гри, що детермінує її всебічний та цілісний 

розвивальний ефект є те, що з одного боку, людина, яка грає, виконує реальну 

діяльність, здійснення якої вимагає виконання дій з вирішення конкретних, 

часто нестандартних завдань. А з іншого, - аспекти цієї діяльності мають 

умовний характер, що дає змогу відволіктися від реальної ситуації з її 

відповідальністю та багатодетермінованістю [120, с. 128]. 

У сучасній педагогічній науці ігрові методи (або ігрові технології) 

навчання визначаються особливою формою організації навчального процесу, 

виховання і розвитку особистості, яка здійснюється педагогом на основі 

цілеспрямовано організованої діяльності учнів за спеціально розробленим 

ігровим сценарієм, спираючись на максимальну самоорганізацію учнів при 

моделюванні досвіду людської діяльності [41, с. 34]. Підґрунтям для 

розуміння ігрових методів навчання у педагогіці є визначення гри як 
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особливого виду діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення та 

засвоєння суспільного досвіду, в якому складається та вдосконалюється 

самоуправління поведінкою [41, с. 20]. 

У дидактичних іграх ігрова діяльність спеціально планується і 

пристосовується для навчальних цілей [139]. Головними ознаками 

дидактичної гри, що відрізняють цей метод від інших, науковцями 

визначаються: моделювання ситуацій навчально-виховного процесу та 

прийняття навчально-педагогічних рішень; розподіл ролей між учасниками 

гри; різноманітність рольових цілей при виробленні рішення; взаємодія 

учасників гри, які виконують ті чи ті ролі; наявність спільної мети учасників 

гри; колективне вироблення рішень; багатоальтернативність рішень; наявність 

системи індивідуального чи групового оцінювання діяльності учасників гри 

[171]. 

Ґрунтуючись на класифікації дидактичних ігор, презентованій 

Г. Селевком [142], а також враховуючи сучасні вимоги до початкової освіти 

(Концепція «Нова українська школа» (далі - НУШ)) основними видами гри 

(ігрової діяльності) молодших школярів в освітньому процесі, на нашу думку, 

є такі:  

1) за спрямуванням діяльності – фізичні, інтелектуальні, трудові, 

психологічні, соціальні;  

2) за характером педагогічного процесу: а) навчальні, тренінгові, 

контролюючі, узагальнюючі; б) пізнавальні, виховні, розвиваючі; 

в) репродуктивні, продуктивні, творчі; г) комунікативні, діагностичні, 

профорієнтаційні, психотехнічні;  

3) за ігровою методикою: предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, 

драматизаційні;  

4) за освітньою галуззю: математичні, природничі, технологічні, 

інформатичні, мовно-літературні, іншомовні, громадянські та історичні, 

мистецькі, фізкультурні; 
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5) за видом ігрового середовища: а) без предметів, з предметами; 

б) настільні, кімнатні, вуличні, на місцевості; в) цифрові; г) технічні, із 

засобами пересування;  

6) за навчальною метою: імітаційні, операційні, рольові, сюжетні, ігри-

змагання;  

7) за формою роботи: індивідуальні, парні, групові (командні), 

фронтальні; 

8) за місцем у навчальному процесі: під час заняття, уроку; під час 

навчальної екскурсії; під час перерви; під час самоосвітньої підготовки та ін.; 

9) за тривалістю: цілісна - на все заняття, урок; як структурний елемент 

заняття, уроку; епізодична – з повторюваністю протягом заняття, уроку; 

10) за включеністю вчителя: вільна гра (гра без правил, 

нерегламентована, некерована), напівструктурована або напівкерована гра 

(слабкорегламентована гра: є правила, проте перебіг гри може бути різним), 

структурована або керована гра (гра за правилами із регламентованою 

структурою, етапами). 

Важливо відмітити, що у традиційному педагогічному підході вільна гра 

(в якій ігрова діяльність є самоціллю) протиставляється дидактичним іграм, 

які вважаються спеціально спланованими та адаптованими до навчальних 

цілей, іграми за правилами (О.Я. Савченко [139, c. 191]).  

На думку Н. Кудикіної, у молодшому шкільному віці ігри 

розподіляються на дві системоутворювальні групи: 1) творчі ігри, що є виявом 

креативної діяльності дітей, яка розгортається за їх власною ініціативою; вони 

є неоднорідними та розподіляються на: сюжетно-рольові, конструктивно-

будівельні, ігри-драматизації та театралізації, ігри з елементами праці, ігри-

фантазування; 2) ігри за готовими правилами, що передбачають реалізацію 

дітьми попередньо створеної дорослими змістової і процесуальної основи, до 

яких складу входять: дидактичні, пізнавальні, рухливі, спортивні, хороводні, 

народні, інтелектуальні, комп’ютерні, ігри-розваги [64]. 
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Дидактичні ігри мають сталу структуру, що походить із структури 

розгорнутої ігрової діяльності: 1) спонукальний компонент як система потреб, 

мотивів, інтересів, прагнень, які визначають бажання дитини брати участь у 

грі; 2) орієнтувальний компонент – вибір засобів та способів ігрової 

діяльності; 3) виконавський компонент - дії, операції, що дають змогу досягти 

ігрової мети; 4) контрольно-оцінний компонент – корекція та подальше 

стимулювання ігрової активності. 

Структурними компонентами ігрових методів навчання, що 

відповідають процесуальним характеристикам гри, її перебігу як особливої 

діяльності, є:  

 - дидактичне ігрове завдання, які висуваються відповідно до вимог 

Державного стандарту початкової освіти, з урахуванням вікових особливостей 

дітей;  

 - ігровий задум – замасковане дидактичне завдання, що презентується 

для дітей як цікавинка, що мотивує, активізує пізнавальну діяльність та 

ігровий початок, метою якого є зосередження уваги дітей, їх введення в ігрову 

ситуацію;  

 - ігрові правила – умови, що підтримують ігровий задум та спрямовують 

розгортання ігрових дій, певний спосіб виконання ігрових дій;  

 - ігрові дії – засіб ігрової діяльності, виконання дидактичного ігрового 

завдання;  

 - ігрове обладнання – предмети та матеріали, що забезпечують 

розгортання ігрової діяльності;  

 - результат гри – підбиття підсумків дидактичної гри, здійснення 

аналізу отриманих результатів (підрахунок балів, визначення команди 

переможців, нагородження та ін.). 

На думку О. Стахової, виступаючи потужним інструментом учителя 

початкових класів, гра в поєднанні з навчанням дозволяє уникнути перш за все 

низки труднощів, пов’язаних зі складним переходом від дошкільного 

дитинства до шкільного життя. Дидактичні ігри забезпечують створення 
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атмосфери природності, розкутості, ненав’язливості, безпосередності, 

творчості, піднімають робочий настрій дітей, роблять процес навчання 

цікавим, дають змогу швидко привернути увагу та тривалий час підтримувати 

в учнів інтерес до тих важливих і складних предметів, явищ, на яких у 

звичайних умовах зосередитися не завжди вдається [152]. 

Як зауважує О. Савченко, у початковій школі дидактичні ігри, 

виконують різні функції - вони активізують інтерес та увагу дітей, розвивають 

пізнавальні здібності, кмітливість, уяву, закріплюють знання, вміння і 

навички, тренують сенсорні вміння, навички тощо. Правильно побудована 

цікава дидактична гра збагачує процес мислення індивідуальними почуттями, 

розвиває саморегуляцію, тренує вольові якості дитини [140]. Українська 

дослідниця підкреслює, що не варто оцінювати дидактичну гру лише з позицій 

навченості дитини, її цінність передусім у тому, що вона виконує роль 

емоційної розрядки, запобігає втомі дітей, знижує гіподинамію [140]. 

Здійснений аналіз науково-педагогічних джерел дає змогу визначити 

такі особливості ігрових методів навчання, а саме: природній діяльнісний 

характер; органічна включеність в освітній процес; спрямування як на 

досягнення дидактичних цілей, так і на забезпечення цілісного (фізичного, 

психічного, психологічного та соціального) розвитку дитини - 

поліфункціональність; рольовий характер ігрового процесу; відносна 

усталеність структури; природня емоційність ігрового процесу; 

інтегративність в аспекті галузевого освітнього спрямування; 

різноспрямованість ігрового освітнього середовища; наскрізність; переважно 

колективний (командний) характер прийняття рішень; представленість змісту 

гри у трьох часових (минулому, теперішньому, майбутньому) та двох 

просторових вимірах (реальному та умовному); домінування 

самоорганізаційної діяльності учасників; багатоальтернативність рішень; 

наявність системи індивідуального чи групового оцінювання діяльності 

учасників гри; психогігієнічність; різнорівнева включеність учителя. 
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Головними умовами ефективності застосування ігрових методів 

навчання науковцями (О. Савченко та ін.), і з чим ми повністю погоджуємось, 

є такі їх властивості як: адекватність віку та індивідуальним можливостям 

учнів; наявність природних ігрових елементів; наявність правил, порушення 

яких визначається обов’язковими санкціями; новизна дидактичної гри; 

емоційність ігрового задуму; час проведення впродовж заняття; 

характеристики ігрового обладнання та ін. Проте головним чинником, що 

зумовлює ефективність застосування ігрових методів навчання є відповідна 

професійна підготовка педагога. Якщо педагог є психологічно та методично 

непідготовленим до використання ігрових методів навчання, їх використання 

може бути неефективним та навіть шкідливим [176; 202; 203; 227; 228]. Гра не 

дає належних результатів, якщо використовується фрагментарно та 

епізодично [140]. 

Як стверджує О. Смирнова, хоча, з одного боку, гра – це вільна, 

самостійна діяльність дітей, що не передбачає втручання дорослого, а з 

іншого, - сюжетна гра, з характерним для неї розходженням уявної та реальної 

ситуації, не виникає спонтанно і саме педагог є головною умовою формування 

повноцінної гри. Від його позиції до гри, від його ігрової компетентності 

залежить рівень розвитку дитячої гри, бажання дітей грати, а значить і 

розвиток особистості дитини [148]. 

Особливі вимоги до педагогів в аспекті застосування ними ігрових 

методів, здійснення педагогічного керівництва ігровою діяльністю та її 

супроводу досліджувались у працях Л. Артемової [5], А. Богуш [11], 

В. Букатова [14], В. Дубровського [33], Н. Кудикіної [63; 64], В. Кукушина 

[66], О. Савченко [140], О. Смирнової [149], К. Щербаковою [170] та ін. У 

зазначених працях наголошується на рівноправній рольовій позиції педагога, 

позиції партнера, а не керівника та «вчителя гри»; участь дорослого у грі має 

бути недирективною, непомітною, недидактичною [148]. 

Ігрова компетентність педагога як готовність педагогів до супроводу 

ігрової діяльності дитини, як свідчить О. Смирнова [149], виявляється в їх: 
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активному орієнтуванні у нових професійних ситуаціях, пов’язаних із 

взаємодією з дитиною; усвідомленості власної діяльності, власного ігрового 

досвіду; ініціативності, самостійному цілепокладанні, плануванні та 

передбаченні ігрової діяльності; включеності в ігрову діяльність, 

інтенсивності зусиль, що прикладаються; постійному прагненні до 

саморозвитку, виходу за власні межі; вмінні усвідомлювати власні помилки, 

аналізувати власний професійний та ігровий досвід. 

Для здійснення педагогічного керівництва ігровою діяльністю 

молодших школярів важливим є вміння вчителя застосовувати опосередковані 

прийоми педагогічного впливу (для керівництва творчими іграми) та вміння 

заохочувати дітей до виконання правил конкретної гри та контроль за їх 

дотриманням (для керівництва іграми за правилами) [64].  

Визначальними професійними уміннями вчителів у цьому аспекті є 

уміння підтримувати емоційно комфортне самопочуття дитини шляхом 

реалізації особистісно орієнтованого підходу до неї, забезпечувати активне 

функціонування багатокомпонентної структури ігрової діяльності і її зв’язок з 

навчанням [64]. 

На думку В. Дубровського, для ефективної організації і проведення 

дидактичної гри вчитель початкових класів має мати знання про дидактичні 

ігри, уміння для їх проведення (організувати гру за етапами, здійснювати 

контроль за дотримання правил, дотримуватися відповідного темпу і ритму 

введення гри); бути включеним у гру, оптимально поєднувати цікавість і 

навчання; розглядати гру як не самоціль, а як шлях, що веде до виконання 

дидактичних завдань; використовувати в дидактичній грі просту, доступну й 

ємну наочність; проявляти максимум уваги, такту, доброзичливості до дітей  

[33]. 

Вимоги до вчителя початкової школи, що забезпечують йому успішне 

використання ігрових методів навчання закладені, на нашу думку, й у 

Монтессорі-педагогіці. Адже реалізація таких її принципів як: вільне 

виховання, яке забезпечується вірою у природу дитини, її природню 
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активність, самостійність; індивідуальне виховання, що базується на 

розумінні сентизивності і спонтанності розвитку, єдності індивідуального і 

соціального; виховання, що ґрунтується на даних спостережень за дитиною; 

виховання, що здійснюється завдяки створенню особливого середовища з 

особливим дидактичним матеріалом, в якому сконцентрована людська 

культура, може забезпечуватися лише тим вчителем, який: вірить, що дитина 

відкриває себе у діяльності, бачить звичайну дитину та розуміє психологію 

дитини; нічого не робить за дитину, а допомагає досягти всього самостійно; 

багато спостерігає, поводиться як дослідник; прискіпливо ставиться до свого 

зовнішнього вигляду; має розвинуту уяву. Перший корок, який має зробити 

Монтессорі-вчитель – це підготувати себе [100]. Монтессорі-вчитель має 

усвідомлювати закони функціонування мозку та розуміти, що фізична, 

практична активність забезпечує нейропсихологічний розвиток дитини. Як 

стверджує С. Хьюз [193], М. Монтессорі нібито знала про існування окремих 

ділянок мозку та принципів їх взаємодії, що підтверджено наявністю в її 

педагогіці таких важливих елементів, які має застосовувати вчитель, а саме: 

повторення однотипних дій, що допомагає мозку краще функціонувати; 

виразний зв’язок мозку та руки; структурування діяльності, що стимулює 

розвиток нейронних зв’язків мозку, які дитина буде використовувати в 

подальшому житті для вирішення повсякденних завдань. Насичене реальними 

об’єктами спеціальне Монтессорі-середовище збагачує сенсорний досвід 

дитини, розвиває її сенсомоторні системи, формує нейронну мережу, 

створюючи таким чином базу для формування вищих психічних функцій. 

Таким чином, Монтессорі-педагогіка дає змогу мозку дитини формуватися 

оптимально [126].  

Дослідження сутності готовності вчителя початкових класів до 

реалізації ігрових методів навчання вимагає виокремлення двох наукових 

підходів, що визначають, на нашу думку, її зміст, а саме – діяльнісного підходу 

та підходу «навчання через гру».  
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У зв’язку з упровадженням Концепції НУШ серед нових методів 

навчання для вітчизняних учителів початкових класів, що мають бути 

обов’язково ними реалізовані в освітньому процесі, є і методи створення 

психологічно безпечного освітнього середовища, залучення учнів до спільної 

діяльності, і методи інтегрованого навчання, і методи формувального 

оцінювання та ін. Саме на цих методах наголошується у порадниках для 

вчителів [90; 91], саме вони представлені у змісті типової освітньої програми 

організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладами післядипломної педагогічної освіти, затвердженої МОН України 

[1113]. У зазначених нормативно-правових та науково-методичних джерелах 

зазначається і про важливість діяльнісного підходу в освіті, який майже не 

характеризується, а подається лише у контексті розвитку критичного 

мислення дітей [90, с. 73] та ротаційних моделей «Щоденні 5» (читання і 

письмо) і «Щоденні 3» (математика) [90, с. 86].  

Головною причиною того, що самостійної уваги діяльнісному підходу у 

підготовці вчителів до роботи в умовах НУШ не приділяється, на нашу думку, 

є розуміння його певної «класичності» для вітчизняної педагогічної науки та 

практики. Адже це один з тих наукових підходів, який був народжений 

вітчизняною педагогічною психологією та протягом останніх 50 років входив 

до змісту освітніх програм підготовки та підвищення кваліфікації учителів 

початкових класів. Отже, логічним є припущення того, що переважна 

більшість педагогів не тільки усвідомлюють його сутність, але і реалізують 

його принципи у власній педагогічній діяльності. 

Виходячи з того, що в цілому гра та зокрема дидактична гра є 

діяльнісною за своєю сутністю, то важливим є виокремлення у змісті 

готовності вчителів до реалізації ігрових методів навчання вимог до його 

викладання з позиції діяльнісного підходу в освіті. 

Передусім зазначимо, що головними положеннями діяльнісного підходу 

в освіті є такі: 1) процес навчання є завжди навчанням діяльності – або 

предметно-практичним діям, або розумовим діям; навчати діяльності – це 
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значить робити навчання вмотивованим, а відтак, - вчити дитину самостійно 

ставити перед собою цілі, знаходити шляхи їх досягнення, допомагати 

сформувати у себе вміння контролю та самоконтролю, оцінки та самооцінки; 

2) навчання передбачає розкриття перед дитиною всього спектру можливостей 

та створення установки на вільний, але відповідальний та обґрунтований вибір 

– установки на творчість; метою навчання є забезпечення самостійної творчої 

діяльності кожної дитини; 3) навчання діяльності на першому своєму етапі 

передбачає спільну навчально-пізнавальну діяльність групи дітей під 

керівництвом вчителя, така спільна діяльність забезпечує зв'язок між зоною 

найближчого розвитку дитини та тим, що вона може здійснити самостійно (за 

Л. Виготським) [19].  

Базовими класичними принципами діяльнісного підходу в освіті є: 

принцип діяльності (здобуття дитиною знань у самостійному пошуку); 

принцип неперервності (наступності етапів навчання згідно з віковими та 

психологічними особливостями розвитку); принцип цілісності (формування 

цілісної картини світу у дитини та свого місця у ньому); принцип мінімакса 

(надання можливості максимального освоєння програми); принцип 

психологічного комфорту; принцип варіативності (розвитку варіативності 

мислення, здатності до адекватного прийняття рішень у різноманітних 

ситуаціях вибору); принцип творчості (максимальної орієнтації на творчу 

діяльність дитини).  

Крім того, дуже важливим для усвідомлення вчителем і власне реалізації 

ним діяльнісного підходу є те, що педагогічна та навчальна діяльності мають 

ґрунтуватися на положеннях теорії поетапного формування розумових дій 

П. Гальперіна [20], в якій головною метою навчального процесу є формування 

дій як певних способів виконання певного класу завдань-проблем.  

Відтак, учителем початкових класів мають бути створені такі умови як: 

1) умови, що забезпечують побудову та коректне виконання учнем нового 

способу дій: знайомство учнів з об’єктивною структурою матеріалу та дії, 

виокремлення в матеріалі орієнтирів, а в дії – систему окремих елементів 
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відповідно до структури діяльності, тобто – створення схеми орієнтувальної 

основи дії; 2) умови, завдяки яким відбувається відпрацювання необхідних 

властивостей способу дій; 3) умови, які забезпечують впевнений та 

повноцінний перенос виконання дій із зовнішньо предметної форми у 

розумовий план. А педагогічна діяльність має виходити з таких шести етапів 

інтеріоризації дії (за П. Гальперіним) (причому не заняття в цілому, а саме дії): 

1) створення мотиваційної основи дії, формування ставлення учня до мети та 

завдань дії, до матеріалу, на якому воно відпрацьовується; 2) створення схеми 

орієнтувальної основи дії, яка перевіряється та уточнюється, причому 

важливим у сьогоднішньому контексті є те, що ця схема має бути знайдена та 

побудована учнем самостійно, у процесі самостійного пошуку, а не надана 

вчителем у готовому вигляді; 3) формування дії у матеріалізованій формі, коли 

орієнтування та виконання дії здійснюється з опорою на зовнішньо подані 

компоненти схеми; 4) загальномовний – перетворення дії замість опори на 

зовнішньо подані засоби на описові значення цих дій у зовнішній мові; 

5) подальше перетворення дії – скорочення зовнішньої, звукової мови та 

розгортання внутрішньої мови, у розумову площину; 6) здійснення дії у 

внутрішньому плані.  

Виходячи із загальних етапів структури діяльності та етапів вирішення 

будь-якої проблеми (предметно-діяльнісної або мисленнєвої), метою 

діяльності вчителя початкових класів є: розвиток пізнавальної активності 

молодших школярів; формування умінь ставити перед собою цілі, знаходити 

варіанти вирішення завдання/проблеми та приймати рішення, самостійно 

долати труднощі, коректувати свої дії; діяти відповідно до схеми 

орієнтувальної основи; здійснювати рефлексивну оцінку власних дій, їх 

результатів, власної діяльності тощо. Дуже важливим для вчителя у контексті 

діяльнісного підходу у навчанні молодших школярів є врахування таксономії 

Блума щодо визначення та впорядкування цілей навчання, а також піраміди 

методів Дейла та найуспішніших методів навчання Р. Марзано, які також 

віддзеркалюють сутність діяльнісного підходу в освіті.  
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Підкреслюють актуальність фундаментальних положень діяльнісного 

підходу в освіті, на нашу думку, результати метакогнітивного аналізу 

Дж. Хетті, який зазначив, що успішним навчання стає лише при таких умовах, 

а саме: наявність доцільних та чітких навчальних інтенцій (спрямувань, 

мотивів), зрозумілих для учнів вимог та критеріїв; широке та адекватне 

використання різнорідних стратегій викладання з акцентом на зворотному 

зв’язку, спрямовану на відповідний етап навчання (теоретичний чи 

практичний); погляд на процеси навчання та викладання з точки зору учнів; 

ознайомлення учнів з навчальними стратегіями, сприяння формування у дітей 

загальнонавчальних умінь [189]. Як стверджував Дж. Хетті, школярі мають 

усвідомлювати яка мета їхніх дій, мати достатній арсенал навчальних 

стратегій та вміти визначати, що досягли мети. 

Отже, підсумовуючи усе вищезазначене, діяльнісний підхід передусім 

вимагає від учителя початкових класів усвідомлення змісту навчальної 

діяльності молодших школярів, її закономірностей, механізмів розгортання та 

етапів становлення, а також етапів формування навчальних дій як її складових. 

Крім того, - усвідомлення власної професійної діяльності та її проєктування, 

вибудовування відповідно до організації, забезпечення та активізації 

навчальної діяльності учнів. Те, що має відрізняти актуальний етап 

професійної підготовки вчителів до роботи в умовах НУШ від існуючого 

попереднього досвіду, - це практичне відпрацювання вчителем діяльнісних 

методів навчання, перетворення знаннєво зорієнтованих завдань на 

компетентнісні завдання, що може відбуватися, на нашу думку, лише у 

діяльнісній – тренінговій формі роботи. 

Із запровадженням Концепції НУШ та підписанням Меморандуму про 

взаєморозуміння між Міністерством освіти та науки України і фондом The 

LEGO Foundation, у професійну діяльність вчителів початкової школи увійшла 

нова освітня стратегія, що ґрунтується на інтегративному підході «навчання 

через гру», який поєднує зорієнтоване на дитину, супроводжувальне та 

зорієнтоване на вчителя навчання відповідно до характеристик ігрового 
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навчального досвіду [207] та поєднує в собі активне навчання, 

експериментальне та навчання керованих відкриттів, навчання за запитами, 

проблемне навчання, проєктне навчання, Монтессорі педагогіка [207]. Саме у 

своїй єдності за допомогою ресурсу гри вони забезпечують створення 

навчального досвіду школяра, що є значущим, активним, стійким, соціальним 

та радісним; сприяють успішному розвитку у молодших школярів 

когнітивних, творчих, емоційних, фізичних та соціальних умінь [207]. 

Одним з найважливіших положень підходу «навчання через гру» є 

необхідність створення учителем так званої учнівської агенції – забезпечення 

активної, суб’єктної участі школяра в освітньому процесі, його дійсне 

залучення в освітній смисловий простір, що досягається завдяки: наданню 

можливості здійснювати власний вибір, ставити запитання вчителям та 

пропонувати свої думки, активно взаємодіяти з іншими; свободі руху для 

пошуку ресурсів; постійній підтримці з боку вчителя та інших учнів, команди 

[207]. Континуум навчання завдяки грі, що поєднує вільну гру, керовану гру, 

побутову гру, спільну гру, фізичну та цифрову гру, тощо, забезпечує 

створення та розбудову такої учнівської агенції [228]. 

Відтак, для ефективного застосування ігрових методів навчання у 

початковій школі, підходу «навчання через гру», учителі мають: знати як 

впроваджувати інтегровані педагогіки та суб-стратегії, що лежать в основі їх 

ефективності; зберігати позитивні погляди та знати переваги інтегративної 

педагогіки; знати, що ігрові методи не є «некерованими»; володіти достатніми 

знаннями для вивчення предметів; знати як здійснювати формувальне та 

підсумкове оцінювання; мати доступ до наукових досліджень та професійного 

навчання з інтегративної педагогіки для підтримки або вдосконалення 

практики [206; 207; 227; 228]. 

Отже, здійснений аналіз та узагальнення основних положень 

діяльнісного підходу та підходу «навчання через гру» дають змогу 

стверджувати, що для успішної реалізації вчителем початкових класів ігрових 

методів навчання він має: внутрішньо приймати цінності освіти, що 
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зорієнтована на формування у дітей ключових компетентностей та м’яких 

умінь, бути мотивованим до професійного та особистісного саморозвитку; 

усвідомлювати сутність ігрових методів навчання та їх значення для 

фізичного, інтелектуального, емоційного, особистісного та соціального 

розвитку людини; характеризуватися особливою професійною поведінкою, 

яка передбачає не тільки володіння уміннями використовувати гру у 

навчальному процесі, але й особливими вербальними здібностями, гнучкістю, 

активністю, демократичним стилем взаємодії з учнями тощо. 

Хоча інтегративний підхід «навчання через гру» акцентує увагу 

передусім на використанні вчителем будь-яких предметів та матеріалів з 

навколишнього середовища для створення ігрової ситуації, проте базовим 

засобом, завдяки якому ігрові методи здобувають своїх особливих освітніх та 

розвивальних можливостей є цеглинки LEGO. 

Зупинимося на загальній характеристиці ресурсів цеглинок LEGO для 

всебічного розвитку дитини. 

Отже, головними фізичними, психологічними та соціальними 

властивостями цеглинок LEGO, які створюють необмежені ресурси для 

розвитку людини, на думку дослідників (E.D. Ackermann [176], D. Gauntlett 

[186], S. Giddings [188], L. Landay [202], C. Weckstrom [226] та ін.), і з чим ми 

повністю погоджуємось, є такі:  

- легкість з’єднання будь яких цеглинок LEGO: поєднання здійснюються 

легко, а іноді й несподівано; 

- доступність – «легкий старт»: низькі вимоги для початкового рівня 

роботи, що дають змогу працювати всім, незважаючи на первинний 

рівень розвитку навичок та досвіду; 

- універсальність та динамічність: з розвитком рівня навичок 

конструювання функції ускладняються – LEGO використовується для 

створення дуже простих і дуже складних конструкцій; 
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- відкритість системи з нескінченними можливостями: вона може 

зростати у всіх напрямках, і частини можуть бути об'єднані в безмежні 

способи; 

- проективність та спонтанність: уява поєднана з відсутністю 

необхідності в підготовці та плануванні; 

- віра в потенціал дітей та дорослих, їх природню уяву: кожен може 

робити і висловлювати все, що хоче; 

- віра в цінність творчої гри: повага до гри як потужного засобу навчання 

та досліджень; 

- підтримка навколишнього середовища: різні ідеї можуть бути 

змодельовані і випробувані;  

- система LEGO зростає з людиною: від наймолодшої дитини до 

дорослого користувача; 

- цеглинки LEGO є соціальним інструментом, що сприяє встановленню 

соціальних зв’язків та співпраці [187].  

Розглядаючи властивості цеглинок LEGO як інструмента розвитку та 

навчання дитини необхідно зосередитися на таких ресурсах: 

 - розвиток дрібної моторики: збирання, поєднання та розбирання 

цеглинок різних розмірів і форм забезпечує стимуляцію кінцівок пальців, 

долоней та кисті руки; відбувається оволодіння вмінням працювати з 

диференціальним тиском;  

 - розвиток відчуттів та сприйняття: відбувається активізація зорових, 

тактильних та слухових відчуттів завдяки роботі з цеглинками різних розмірів, 

форм, кольорів; у процесі роботи з цеглинками відчуття поєднуються в цілісне 

сприйняття створеного образу, який має необмежені можливості щодо 

спроєктованих явищ; робота з цеглинками LEGO забезпечує ефективний 

розвиток просторового сприйняття, умінь орієнтуватися в просторі, розширює 

межі локусу зорового сприйняття; 
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 - розвиток пам’яті: відбувається активізація усіх видів мнемічних 

процесів: довготривалої, оперативної та короткотривалої пам’яті; зорової, 

тактильної та рухової; асоціативної; 

 - розвиток мислення: відбувається активний розвиток усіх видів 

мислення, починаючи з наочно-дієвого й образного та закінчуючи словесно-

логічним; особливого значення робота з цеглинками LEGO набуває як 

інструмент розвитку таких метамисленнєвих процесів як цілепокладання, 

антиципація, прийняття рішення, проєктування, планування та 

програмування; конструювання різних образів сприяє розвитку гнучкості, 

системності, децентрованості, рефлексивності мисленнєвих процесів; 

 - розвиток уваги: відбувається активізація як недовільної, так і довільної 

уваги у процесі пошуку потрібної цеглинки, утримання уваги при створенні 

моделі, причому внутрішня вмотиваність людини у роботі з LEGO щодо 

створення своєї моделі забезпечує довільність уваги; 

 - розвиток уяви: цеглинки LEGO мають необмежені можливості щодо 

розвитку продуктивної уяви, фантазування; цеглинки LEGO Duplo® 

активізують репродуктивну та творчу уяву дитини; різні за формами цеглинки 

LEGO® System забезпечують розвиток як предметної, так і абстрактної уяви у 

ситуації можливого доопрацювання власного продукту, корегування його та 

поєднання з іншими; 

 - розвиток мовленнєвих умінь: у процесі конструювання відбувається 

активізація базових мовленнєвих механізмів як проговорення «про себе» та 

вголос, презентація створеного образу іншим через активне зовнішнє 

мовлення; здійснюється розвиток як розуміючих (слухання), так і розмовних 

мовленнєвих умінь; 

 - розвиток особистісних якостей: робота з цеглинками LEGO® у 

ситуації підтримки та прийняття є інструментом розвитку усієї сукупності 

особистісних якостей людини (спрямованості, когнітивних, емотивних, 

регулятивних, рефлексивних). Конструювання забезпечує розвиток 

позитивної самооцінки та образу Я, зниження рівня особистісної тривожності, 
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формування впевненості в собі, подолання страху зробити помилку та ін. 

завдяки можливості зупинити гру, розпочати її заново, відкорегувати створену 

модель; 

 - розвиток соціальних навичок, умінь командної роботи: робота з 

цеглинками LEGO® сприяє формуванню адекватної соціальної поведінки, 

вміння займати різні соціальні позиції через програвання різних соціальних та 

психологічних ролей у ситуації конструювання. Дослідження показали, що 

групова робота з використанням цеглинок LEGO® забезпечує розвиток умінь 

працювати у команді, приймати спільне рішення, здійснювати групову 

рефлексію, взаємодіяти вербально та невербально у процесі спільного 

вирішення проблем, приймати управлінські рішення та організовувати 

командну роботу [227; 228]. 

Отже, повертаючись до розглянутих нами у попередньому підрозділі 

особливостей розвитку дитини молодшого шкільного віку та відповідних 

вимог до педагогічної діяльності вчителів, важливо підкреслити високий 

рівень ресурсності вправ з цеглинками LEGO® щодо активізації усіх сфер 

розвитку молодшого школяра. 

Важливим є те, що зазначені ресурси цеглинок LEGO® є системними, 

інтегрувальними та психогігієнічними. На відміну від використання інших 

розвивальних інструментів/засобів розвитку (наприклад, робота з піском, 

глиною, малювання тощо), взаємодія з цеглинками LEGO® одночасно 

забезпечує активізацію та розвиток усіх сфер дитини у процесі індивідуальної 

та групової роботи, в комфортних психологічних умовах, в ситуації 

підтримки, безумовного прийняття та безоцінного ставлення.  

Результати досліджень учених свідчать (D. Gauntlett [187]), що робота з 

цеглинками LEGO® є більш ефективною для розвитку різних психічних 

функцій, адже вона дає змогу створити не «разовий», а довготривалий продукт 

– модель - образ за допомогою цеглинок, доробляти та корегувати його 

протягом тривалого часу, презентувати його, поєднувати зі створеними 

образами інших.  
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Отже, обґрунтовані сучасної наукою ресурси взаємодії, гри з 

цеглинками LEGO® у цілісному розвитку людини та розглянуті вище 

закономірності фізичного, психічного та соціально-психологічного розвитку 

молодших школярів, визначають розвивальні й освітні можливості ігрових 

методів навчання засобами LEGO® у початковій школі. 

Ґрунтуючись на результатах здійсненого дослідження змісту готовності 

педагога до професійної діяльності, сучасних вимог до викладання та 

професійної компетентності вчителя початкових класів, а також особливостей 

ігрової діяльності дітей молодшого шкільного віку, дидактичних методів 

навчання та їх застосування, а крім того, - врахування положень діяльнісного 

підходу та інтегративного підходу «навчання через гру» дає підстави під 

професійною підготовкою вчителів початкової школи 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 та 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®. 

Під готовністю вчителя початкової школи до реалізації ігрових методів 

навчання розуміємо 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®. 

Базуючись на Рекомендаціях ради Європи щодо ключових 

компетентностей для освіти впродовж життя, в яких визначаються 

трикомпонентна структура компетентностей як поєднання знань, навичок і 

ставлень, де: 1) знання складаються з фактів і цифр, понять, ідей та теорій, які 

вже існують та допомагають покращити розуміння певної сфери або предмету; 

2) навички визначаються як спроможність здійснювати процеси та 
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використовувати наявні знання для досягнення результатів; 3) ставлення – це 

налаштованість та спосіб мислення, що визначають дії або реакцію на ідеї, 

людей чи ситуації [149]. 

Готовність вчителя початкової школи до реалізації ігрових методів 

навчання засобами LEGO® забезпечується, на нашу думку, єдністю таких 

трьох компонентів, що взаємопов’язані за детермінують один одного - 

ціннісного, когнітивного та конструктивного. Перед тим, як надати 

характеристику кожному із зазначених компонентів важливим є виокремлення 

тих ролей, які має виконувати сучасний учитель початкової школи при 

реалізації ігрових методів навчання.  

Здійснений нами аналіз наукових підходів до розуміння сутності 

готовності вчителів до реалізації ігрових методів навчання, базових положень 

діяльнісного підходу та підходу «навчання через гру», а також власний 

професійний досвід, дають підстави виокремити такі базові ролі вчителя 

початкової школи, а саме: 

1) роль методиста – педагога, спеціаліста, який розробляє методику 

застосування гри у навчально-виховному процесі, на заняттях з різних 

навчальних предметів, «вбудовує» гру у структуру заняття з метою досягнення 

найкращих освітніх результатів. У цій ролі вчитель є ініціатором гри, він є тим, 

хто керує ігровим процесом: створює ігрове дидактичне завдання відповідно 

до Державного стандарту початкової освіти; уводить молодших школярів в 

ігрову ситуацію; розподіляє ігрові ролі або створює ситуацію для 

самостійного вибору дітьми ігрових ролей; встановлює правила та норми гри; 

надає або активізує пошук засобів ігрової діяльності, пропонує ігрове 

обладнання або його створення; оцінює результат гри, здійснює його аналіз, 

забезпечує активізацію механізмів рефлексії учнів щодо їх навчальної 

діяльності.  

Ця роль учителя початкових класів передбачає його максимальну 

включеність в ігрову діяльність, метою якої є передусім академічні досягнення 
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школярів, вона забезпечує розгортання структурованої (гри за правилами) та 

напівструктурованої гри; 

2) роль фасилітатора (від facilitator - той, хто сприяє, полегшує, 

допомагає), тобто того, хто супроводжує ігрову діяльність дитини: створює 

умови для гри дитини – проєктує ігрове освітнє середовище, сприяє 

розгортанню гри в освітньому процесі; об’єднує дітей у їх ігровій взаємодії 

завдяки ресурсам освітнього середовища. Ця роль максимально забезпечує 

розгортання вільної гри молодшого школяра – вільної активності дитини, що 

не керується, не контролюється дорослим; учитель не втручається у гру, він не 

може перервати її, а може лише спостерігати або допомагати за проханням 

дітей. Учитель у цій ролі не оцінює результати гри, адже діти отримують 

задоволення від самого ігрового процесу. Він проєктує ігрове середовище для 

спонтанного, активного опробування дітьми предметів гри, імпровізації ними, 

що забезпечує розвиток їх творчих здібностей, креативності; 

3) роль 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 та результати для себе; усвідомлює її 

важливість для власного особистісного та професійного розвитку. 

Таким чином, складові компонентів готовності вчителів початкових 

класів до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

детермінуються змістом вищезазначених ролей, а сама готовність стає 

метарівневою –виходить на рівень понад дидактичними методами та долає ті 

протиріччя «уходу гри» - підміни гри ігровими методами та формами 

навчання, що, на думку О. Смирнової [149], закладені у сучасній освіті в 

цілому та педагогіці зокрема.  

Відтак, ціннісний компонент готовності вчителів початкових класів до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® є 

системоутворювальним, інтегрувальним, він включає в себе: прийняття 

педагогом цінності дитинства та гри як провідної діяльності дитини і людини 

в цілому; позитивне ставлення до гри та різних своїх професійних ролей у неї, 
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до ігрових освітніх методів, у тому числі засобами LEGO®; прийняття 

власного ігрового досвіду; позитивну мотивацію педагогічної та ігрової 

діяльності, а також мотивацію професійного розвитку – позитивне ставлення 

до необхідності зміни власної педагогічної діяльності, застосування нових 

навчальних стратегій. 

Когнітивний компонент складається з комплексних, системних, дієвих 

та наукових знань щодо: сутності та особливостей ігрової діяльності дитини, 

її функцій у цілісному розвитку дитини, молодшого школяра та його 

навчальній діяльності; сутності ігрових та діяльнісних методів навчання, 

усвідомлення їх переваг, особливостей розгортання різних видів гри (у тому 

числі вільної, напівструктурової та структурованої, керованої), методів 

активізації ігрової діяльності у навчанні; вимог до вчителя початкової школи 

в аспекті застосування ігрових методів навчання засобами LEGO®; сутності 

ігрових методів навчання засобами LEGO®, характеристик та ресурсів 

цеглинок LEGO® щодо цілісного розвитку дитини та людини в цілому; вимог 

до ігрового освітнього середовища, етапів його розбудови; технології 

проєктування та супроводу ігрової діяльності дітей на занятті, поза його 

межами, а також у закладі освіти в цілому; 

А також усвідомлення: сутності гри як провідної діяльності людини, 

чинника її професійного розвитку, фізичного, психічного та соціального 

здоров’я; супроводжувальних ефектів ігрової діяльності (шум, рух тощо); 

ресурсів гри для власного професійного розвитку; власного ігрового досвіду. 

Характеристиками професійних знань учителів початкових класів, що 

відображають його когнітивний компонент готовності до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® є: 1) усвідомленість: розуміння зв’язків 

між окремими теоріями гри та навчання у педагогічній та психологічній науці, 

закономірностями та принципами; наявність оціночних, відрефлексованих 

знань, прагнення поповнити знання; 2) комплексність та системність: 

здатність синтезувати знання з різних галузей науки та практики, 

перетворювати їх у особистісний інструмент педагогічної діяльності та 
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професійного розвитку, що виявляється сформованості професійних знань на 

методологічному (знання закономірностей розвитку загально філософського 

порядку, зумовленість цілей виховання і навчання та ін.); теоретичному 

(закони, принципи та закономірності наукового знання, наукової діяльності, її 

педагогічних та психологічних основ тощо); методичному (рівень 

конструювання освітнього процесу, взаємодії з учнями) та технологічному 

(рівень вирішення практичних завдань організації ігрової та навчальної 

діяльності школярів) рівнях (за І. Зязюном); 3) дієвість - здатність переводити 

знання в практичну діяльність; 4) власне науковість, тобто відповідність 

науковим закономірностям, а не побутовим уявленням. 

Конструктивний компонент складається з професійних умінь як 

засвоєних фахівцем комплексних способів успішного виконання складної 

професійної дії – реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®. 

Головними властивостями відповідних професійних умінь вчителів 

початкової школи є їх: адекватність педагогічній ситуації; осмисленість; 

гнучкість, успішність при зміні умов; достатній темп; надійність (тобто 

непорушність, стійкість до впливу перешкод).  

Виходячи із багатофункціональності педагогічної діяльності, 

враховуючи Державний стандарт початкової освіти, Професійний стандарт 

«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» та ін. 

нормативно-правові документи, що регламентують діяльність сучасного 

вчителя початкової школи, професійні вміння вчителів початкових класів з 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® класифіковані та 

згрупованими нами у 8 груп: 1) гностичні вміння: аналізувати педагогічну 

ситуацію в аспекті доцільності використання ігрових методів навчання, у тому 

числі засобами LEGO®; формулювати педагогічну мету і завдання 

застосування ігрових методів; формулювати ігрове дидактичне завдання 

відповідно до Державного стандарту початкової освіти; 2) проєктувальні 

вміння: планувати застосування ігрових методів навчання, проєктувати 

заняття; проєктувати ігрову діяльність дитини; передбачати наслідки 
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педагогічних дій; проєктувати ігрове освітнє середовище; проєктувати власну 

педагогічну діяльність, ігрову діяльність; 3) конструктивні вміння: 

створювати ігрове дидактичне завдання; обирати та поєднувати різні за 

формою ігрові завдання; перебудовувати, трансформувати, переводити 

навчальне завдання у компетентнісну, проблемну, дослідницьку та ігрову 

форму; вбудовувати гру в дидактичний та виховний процес; реалізовувати 

ігрові методи на різних навчальних предметах, у позаурочній час тощо; в 

ігровому завданні знаходити та підтримувати баланс між ініціативою 

дорослого та дитини; 4) комунікативні вміння: встановлювати партнерські, 

недирективні стосунки з дітьми; виходити на позицію дитини у навчальній та 

ігровій взаємодії; активізувати парну та командну взаємодію дітей, 

заохочувати до командної співпраці, обміну думками; використовувати 

відкриті запитання; виявляти повагу до думки дитини; використовувати 

механізми надання зворотного зв’язку; змінювати когнітивну позицію 

відповідно до провідної ролі в організації та супроводі ігрової діяльності 

молодшого школяра (методиста, партнера, фасилітатора); 5) дослідницькі 

вміння: застосовувати дослідницькі методи, здійснювати самостійний пошук 

необхідної інформації та активізувати дослідницьку діяльність молодших 

школярів засобами LEGO®; 6) організаційні вміння: використовувати різні 

методи активізації самоорганізаційних механізмів розвитку молодшого 

школяра; використовувати ресурси освітнього середовища для реалізації 

принципу «дисципліна у свободі»; створювати психологічну атмосферу 

підтримки, ситуації успіху; забезпечувати розвиток ігрової динаміки (від 

задуму до його реалізації); здійснювати взаємозв’язок ігрової та неігрової 

діяльності; 7) фасилітативні вміння: супроводжувати та підтримувати ігрову 

діяльність дитини; активізувати командну взаємодію учнів у процесі ігрової 

діяльності; створювати емоційно-позитивний фон ігрової взаємодії; 

8) рефлексивні вміння: здійснювати рефлексивний аналіз власної професійної 

діяльності та професійного розвитку; активізувати механізми рефлексії учнів 

у процесі застосування ігрових методів навчання; здійснювати рефлексивний 
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аналіз власного ігрового досвіду; оцінювати міру власної активності у грі; дати 

рефлексивну оцінку своєї позиції у грі; усвідомлено збагачувати власний 

ігровий досвід. 

Структура готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® презентована на рис. 1.1.  

Отже, формування та розвиток готовності вчителя початкових класів до 

реалізації ігрових методів навчання має відбуватися ще на етапі його 

професійного навчання, проте цей процес має тривати протягом усього 

професійного шляху педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усвідомлення сутності ігрової 
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Рис. 1.1. Структура готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® 
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В умовах реформування вітчизняної початкової освіти, коли зміни в 

освітній діяльності відбуваються «революційним» шляхом, завдання щодо 

підготовки вчителів початкової школи до реалізації нових форм та методів 

навчання, організації освітнього середовища на підставі нових цінностей 

освіти постає саме перед системою післядипломної педагогічної освіти.  

Вирішення цього завдання вимагає запровадження системи 

різнорівневих заходів, реалізацію спеціально спроєктованої та реалізованої 

освітньої діяльності. 

 

1.3. Вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки вчителів 

початкової школи у системі післядипломної освіти до реалізації ігрових 

методів навчання 

 

Взагалі зазначимо, що сучасна післядипломна педагогічна освіти в 

Україні знаходиться на шляху свого суттєвого реформування, що зумовлено 

прийняттям низки нормотворчих документів, а саме: Закон України «Про 

освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту». 

На сьогодні післядипломна освіта, згідно із ст. 18 Закону України «Про 

освіту», разом із професійним навчанням працівників, курсами 

перепідготовки та/або підвищення кваліфікації та безперервним професійним 

розвитком, є складником освіти дорослих, що у свою чергу є складовою освіти 

впродовж життя, яка спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої 

особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, 

пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки [38]. Вона передбачає 

набуття нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі 

здобутої вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої 

освіти та практичного досвіду, та включає до себе: 1) спеціалізацію - 

профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності 

виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах 

спеціальності; 2) перепідготовку - освіту дорослих, спрямовану на професійне 
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навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями); 

3) підвищення кваліфікації - набуття особою нових та/або вдосконалення 

раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі 

знань; та стажування - набуття особою практичного досвіду виконання завдань 

та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань [38]. 

Так, згідно із ст. 59 Закону України «Про освіту», професійний розвиток 

педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах 

підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного 

зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні працівники мають 

сприяти їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації. А саме 

підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за 

освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, 

тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-

тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, 

дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо) [38]. Згідно із нормами 

Закону України «Про повну загальну середню освіту» кожен педагог 

зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію.  

Загальні напрями та тенденції розвитку сучасної післядипломної 

педагогічної освіти в Україні досліджувалися такими науковцями як Н. Клясен 

[48], А. Кузьмінський [65], В. Олійник [93], Н. Протасова [11], В. Семиченко 

[142], Т. Сорочан [150], та ін. Специфіка післядипломної освіти вчителів 

початкових класів розглядалась у працях В. Примакової [113] та ін.  

Здійснений аналіз вищезазначених наукових праць дає змогу 

стверджувати, що за часів незалежності України в системі післядипломної 

педагогічної освіти в цілому та вчителів початкової школи зокрема відбулися 

структурні, функціональні, змістові, кадрові, технологічні зміни, які 

дозволили закладам післядипломної педагогічної освіти підвищити якість 

науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців відповідно 

до соціальних запитів.  
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Головними чинниками, що впливають на тенденції розвитку вітчизняної 

системи післядипломної педагогічної освіти, як зауважує В. Олійник [93], є 

стандартизація, інформатизація (сьогодні вже можна стверджувати про 

цифровізацію) та технологізація, що відбуваються на рівні усіх процесів 

життєдіяльності суспільства.  

Стандартизація передбачає створення нових освітніх стандартів 

післядипломної освіти педагогічних працівників та керівників закладів освіти. 

Якщо розглядати питання стандартизації післядипломної освіти вчителів 

початкових класів, то вони мають відповідати вимогам як національної 

системи освіти, так і європейським стандартам, що засновані на методології 

компетентнісного та діяльнісного підходів. Відтак, за своїм змістом програми 

підвищення кваліфікації вчителів початкової школи повинні забезпечувати 

формування готовності педагогів працювати за принципами Концепції НУШ, 

використовувати новітні педагогічні методи, що є засобом їх реалізації. А крім 

того, - відповідати сучасним європейським програмам професійного розвитку. 

Важливим є те, що програми підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи мають, що є на нашу думку принциповим, задовольняти і освітні 

потреби самих педагогів, забезпечувати їх індивідуальну траєкторію 

професійного розвитку. 

Щодо цифровізації, то в умовах уже не інформаційного, а цифрового 

суспільства, післядипломна освіта має забезпечити вчителю можливість 

отримати досвід використання сучасних цифрових технологій, що 

підвищують якість освітньої діяльності – нової цифрової педагогіки [162]; 

створить умови для розвитку професійних умінь з пошуку, аналізу, 

систематизації інформації, цифрових ресурсів.  

Технологізація післядипломної педагогічної освіти в цілому та вчителів 

початкової школи зокрема передбачає створення умов для опанування 

педагогами інноваційними педагогічними технологіями: фаховими, 

предметними, комунікативними та ін. - тими, ефективність та 
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результативність яких доведена найсучаснішими світовими науковими 

дослідженнями та освітніми практиками. 

Зміни системи післядипломної освіти вчителів початкової школи 

відбудуться лише за умов відмови від репродуктивної педагогіки та активного 

засвоєння сучасних способів діяльнісної педагогіки [8]. 

Основними функціями сучасної післядипломної освіти вчителів 

початкової школи, як зазначає В. Примакова, є: мотиваційно-стимулювальна 

(усвідомлення значущості професії та стимуляція пізнавальної діяльності), 

інформаційно-аналітична (оновлення знань, усунення прогалин, критичний 

аналіз інформації, творче її використання), інноваційно-розвивальна (розвиток 

пізнавальної, духовно-моральної, інтелектуальної, емоційно-вольової, творчої 

сфер особистості з використанням інновацій), акмеологічна (стимулювання 

прагнення досягнення вершин професійного та особистісного розвитку й 

удосконалення), інтегративно-прогностича (здатність до аналізу, рефлексії, 

корекції професійного досвіду фахівця на засадах інтеграції новостворених 

уявлень у наявний досвід та прогнозування подальшої діяльності) [112]. 

Останні роки до функцій педагогічної діяльності вчителів початкової школи 

доєднано і функцію збереження, охорони дитинства, що полягає у 

забезпеченні умов для природнього розвитку дитини, в якому вільна гра має 

дуже важливе, первинне значення [149].  

Здійснення аналізу вітчизняного досвіду підготовки вчителів початкової 

школи у системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання 

вимагало вивчення освітніх програм курсів підвищення кваліфікації 

зазначеної категорії педагогічних працівників у відповідних закладах освіти. 

Так, з цією метою було проаналізовано освітні програми (плани курсів) 

підвищення кваліфікації учителів початкової школи 10 обласних закладів 

післядипломної педагогічної освіти за 2016-2017 роки (Миколаївський 

ОІППО, Полтавський ОІППО, Луганський ОІППО, Київський ОІППО, 

Львівський ОІППО, Івано-Франківський ОІППО, Закарпатський ОІППО, 

Запорізький ОІППО, Дніпровська академія неперервної освіти, Херсонська 
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академія неперервної освіти). Результати здійсненого аналізу засвідчили про 

те, що серед тем різних модулів програм підвищення кваліфікації зазначеної 

категорії педагогів не має тих тем, які б забезпечили їх підготовку до 

супроводу ігрової діяльності дитини, формування та розвиток їх умінь із 

реалізації ігрових методів навчання (Додаток А). Так само відсутня зазначена 

проблематика і серед семінарів, майстер-класів та тренінгів, які проводяться 

для вчителів початкової школи у міжкурсовий період їх професійного 

розвитку. Проте окремі спецкурси та науково-методичні семінари із цього 

тематичного напряму проводяться для вихователів та методистів закладів 

дошкільної освіти, що є природнім, традиційним та ще раз підтверджують 

професійну установку щодо приналежності ігрової діяльності саме 

дошкільному віку. 

Відтак, можна констатувати про відсутність у системі вітчизняної 

післядипломної педагогічної освіти цілеспрямованої, системної підготовки 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання. 

Знаходження ефективних шляхів такої підготовки вчителів початкової 

школи можливе завдяки аналізу існуючого на даний час її зарубіжного 

досвіду. Це і зумовило спрямування нашого подальшого наукового пошуку. 

Передусім зазначимо, що здійснений аналіз наукових джерел, а також 

освітніх програм післядипломної освіти вчителів початкової школи різних 

країн світу дає змогу констатувати, що переважна більшість зарубіжних 

систем освіти в цілому та післядипломної педагогічної освіти зокрема 

знаходиться ще на перших, початкових етапах свого становлення у цьому 

аспекті. Освітні програми та силлабуси (навчальні програми дисциплін, яка 

включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні 

модулі та найменування тем занять тощо) навчальних дисциплін підготовки 

вчителів початкової школи у різних вишах проаналізованих нами країн світу, 

на жаль, не віддзеркалюють цілеспрямованої роботи з формування готовності 

педагогів до організації та супроводу ігрової діяльності дітей в освітньому 

процесі. Крім того, як нами вже було зазначено, недовірливе ставлення 
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вчителів до гри у навчальному процесі виявляється у багатьох країнах, проте 

останні 5 років відбуваються значні зрушення у цьому аспекті професійної 

свідомості педагогів, пов’язані з переосмисленням цінностей освіти, її 

спрямування на цілісний, природній розвиток дитини. Тож розглянемо окремі 

актуальні аспекти підготовки вчителів до реалізації ігрових методів навчання 

у різних країнах світу. 

Розглядаючи зарубіжний досвід підготовки вчителів початкової школи 

до застосування ігрових методів навчання передусім потрібно наголосити на 

тому, що у більшості зарубіжних країн існують дві основні традиційні форми 

післядипломної совіти педагогів: 1) курсова модель (course model) – на базі 

університетів, інститутів професійного розвитку та 2) шкільна модель (school-

based in-service model) – розвиток професійної компетентності вчителів 

безпосередньо в закладі освіти.  

Саме інтеграція цих двох форм і створення нової моделі завдяки 

консорціумам освітніх і наукових закладів, діяльність яких спрямовується на 

опанування вчителем необхідних професійних умінь і навичок, розвиток 

здатності до самоменеджменту, особистісних якостей, що забезпечується 

реалізацією різноманітних методів і визначається на сьогодні пріоритетом 

розвитку їх систем післядипломної освіти.  

Найбільш гостро питання впровадження активних методів навчання у 

початковій школі Великобританії було поставлено на початку 2000 рр. - про 

перехід від більш традиційних методів шкільної педагогіки, спрямованих на 

досягнення передусім академічних результатів, на педагогіку підтримки, в 

якій природня активність дитини, у тому числі в ігровій формі, є головною. Це 

питання було зафіксоване Scottish Executive у 2004 році та передбачало 

значущі зміни у діяльності вчителів початкової школи – зміни їх методології 

викладання та мислення щодо активного навчання [202].  

Підготовка британських вчителів початкової школи до активних, 

ігрових методів навчання відбувається у межах різноманітних Програм 

уведення в професію («Ранній професійний розвиток (Early Professional 
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Development – EPD)» та ін.), які тривають перші два-три роки їх педагогічної 

діяльності та передбачають: спостереження за діяльністю видатних учителів 

(Observation of excellent practice) (Британська рада спонсорує візити вчителів 

у різні школи в різноманітних країнах із метою проведення такого 

спостереження і подальшого обміну досвідом); цілеспрямований розвиток 

професійних умінь і навичок (Skills development model), елементами якого є: 

опанування новими теоріями та концепціями за допомогою лекцій, обговорень 

та читання; демонстрації професійних умінь з опорою на відео та тренінги; 

моделювання педагогічної діяльності та ін.; застосування рефлексивних 

методів, що передбачають обов’язкове заповнення щоденника рефлексії, 

участь учителя в рефлексивних тренінгах з обговоренням результатів першого 

досвіду реалізації ігрових стратегій навчання; складання портфолію та ін. 

[205]. Так, наприклад, програма післядипломного курсу для вчителів 

Едінбургського університету (http://www.drps.ed.ac.uk/) за модулем «Розвиток 

вчительського професіоналізму» (обсягом 60 кредитів) включає опанування 

педагогами ігровими педагогічними методами у процесі тренінгової роботи з 

відпрацюванням власної ігрової методології. За модулем «Діти та Підлітки» 

тієї ж програми (обсягом 15 кредитів) учителі «проживають» особливості 

особистісного становлення їх учнів у змодельованих умовах, вчяться грати і 

бути партнерами у грі. Проте, як зазначають [206] запровадження ігрових 

методів навчання на ранніх стадіях формальної освіти представляє виклик для 

деяких вчителів, оскільки це вимагає від них створення відповідного 

контексту навчання, який дозволяє їм слідувати інтересам дітей та спиратися 

на попередні знання. Цей тип підходу представляє труднощі для тих 

викладачів, які звикли до більш жорсткої структури навчальних програм і які 

мають занепокоєння щодо формальних результатів навчання. 

Система післядипломної педагогічної освіти в США ґрунтується на 

таких теоретичних підходах як: - поведінковий (формування професійної 

поведінки вчителів через засвоєння ефективних навчальних технологій); - 

персонологічний (акцентування на особистісному розвитку вчителя, 
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розкриття його індивідуальності у професії); - когнітивний (забезпечення 

розвитку когнітивних властивостей вчителя, збагачення його професійного 

інтелекту); - соціально-психологічний (розвиток комунікативної культури, 

педагогічного спілкування, етики); - андрагогічний (врахування психології 

дорослого) [164]. 

Для вчителів початкової школи основними формами підвищення 

кваліфікації є короткотермінові та довготермінові курси (літні, вечірні, курси 

вихідного дня) при університетах, коледжах, науково-дослідних інституціях. 

Важливим є те, що зазначені курси проходять у формі професійно-

моделюючих тренінгів, серед яких є тренінги ігрових стратегій навчання. 

Цікавою формою підвищення кваліфікації учителів початкової школи є літні 

курси, які відбуваються за двома етапами: перший – літні заняття з вивчення 

фахового предмета; другий – професійна підготовка впродовж навчального 

року. Означені курси працюють у липні-серпні упродовж шести-восьми 

тижнів. Заняття проводяться щоденно, практикуються різні форми лекцій, 

семінарів, практичних занять, пропонується самостійна робота. Головне 

завдання таких курсів – ознайомлення педагогів зі змістом нових програм, 

підручників і навчальних посібників [214]. 

У системі післядипломної педагогічної освіти США значне місце 

займають Школи професійного розвитку, що є універсальною формою 

підвищення кваліфікації вчителів початкової школи [214]. Ця форма 

передбачає систематичні зустрічі фахівців, під час яких здійснюється 

обговорення нагальних питань педагогічної діяльності; розробка програм 

спільного викладання шкільних та університетських курсів; підготовка 

навчальних матеріалів та інструментарію оцінювання; міжпредметне 

навчання в командах; розробка презентацій для конференцій; проведення 

навчально-методичних семінарів; досліджень у галузі професійної 

педагогічної діяльності; розробка та організація різноманітних видів он-лайн 

діяльності (групові дискусії, міжпредметні об’єднання, конференції та ін.) 
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[214]. Під час роботи шкіл професійного розвитку розглядаються і нові ігрові 

стратегії навчання.  

Для американських учителів початкової школи різні професійні 

організації та асоціації проводять одноденні семінари та конференції з нових 

ігрових методів навчання. На цих заходах відбувається обмін досвідом та 

психологічна підтримка вчителів. 

Особливістю післядипломної освіти вчителів початкової школи у 

Німеччини, як і всієї педагогічної освіти, є те, що відзначається відсутністю 

загальнодержавної системи і кожен регіон (земля) має свою структуру 

навчальних закладів, де діють власні правила щодо термінів підготовки 

вчителів, вимог до змісту освіти, педагогічної компетентності та кваліфікації, 

яка присвоюється вчителям [48].  

Навчання у початковій школі (Grundschule) у Німеччині починається у 

шестирічному віці і триває упродовж чотирьох-шести років (базисна школа – 

перша ступінь шкільної системи освіти). У перших двох класах відсутня 

дисциплінарна структуризація – базові знання з математики, німецької мови, 

краєзнавства, музики і релігії викладаються комплексно, в рамках одного 

навчально-виховного курсу. Як правило, початкові класи існують в рамках 

структури середньої школи (Allgemeineschule), де учні, які одержали 

початкову освіту, продовжують навчальний курс, власне, у середній школі (з 

10-12 до 16 років) і середній профільній школі (з 16 до 19 років) – другий 

ступінь шкільної освіти [99].  

Серед форм післядипломної освіти вчителів у Німеччині можна 

виокремити: літні студії для випускників середніх шкіл; літні студії для 2- 

річних випускників вчителевих студій, а також вчителів з середнім навчанням 

(ліцензіат); літні студії для І ступеня (циклу) навчання для випускників 3-

річних студій в університетах і вищих педагогічних школах, а також для 

випускників колегій; спеціальні студій, що призводять до здобуття 

кваліфікації з другого навчального предмета і нового факультативного 

зайняття; студії та іспити екстернату та індивідуальні заняття [59]. 
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Курси підвищення кваліфікації учителів початкової школи здійснюють: 

університети; міські інститути удосконалення вчителів; інститути 

удосконалення вчителів, приватні загальнорегіональні інститути 

удосконалення вчителів; регіональні інститути удосконалення вчителів і 

шкільних програм; Німецький інститут кореспондентських курсів [59]. 

Особливостями післядипломної освіти вчителів початкової школи 

Німеччини є: практикозорієнтованість, компетентнісний підхід, 

неперервність, регіональна підпорядкованість, різнорівневість (міжземельний, 

земельний та шкільний рівні), міждисціплінарність (обов’язковим поряд зі 

спеціально-предметним та предметно-дидактичним модулями є модуль 

«Науки про освіту», який охоплює теми з психології, соціології, забезпечує 

педагогічну професіоналізацію і розвиток педагогічної ідентичності) [34]. 

Відбувається перехід від моделі оновлення знань до моделі професійного 

розвитку. У процесі опанування новітніми методами навчання, що 

забезпечують збереження здоров’я дитини та її успішну соціалізацію, а крім 

того, - оптимізують процес здобуття освітніх компетенцій, педагоги 

опановують уміннями із застосування гри у навчанні, що здійснюється в 

умовах активного, тренінгового формату [34]. 

Найпотужніший досвід професійної підготовки вчителів початкової 

школи до реалізації ігрових методів навчання має система педагогічної освіти 

Королівства Данія.  

Базовим принципом організації освітньої системи Королівства Данії є 

орієнтація на забезпечення на державному рівні реалізації права на свободу 

вибору для всіх людей виду (типу) освіти, а метою початкової освіти є 

створення максимально сприятливих умов для всебічного розвитку 

інтелектуального потенціалу учнів й для ефективної орієнтації всього 

навчального процесу на рівень його найповнішої адаптації до фізичних та 

інших індивідуальних особливостей кожного учня. 

Саме в Данії сформована цілісна система професійної підготовки 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання, що поєднує 
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рівень вищої та післядипломної освіти. Програма післядипломної освіти 

вчителів початкової школи спрямована на розвиток практичних навичок 

педагогів щодо використання різноманітних педагогічних стратегій та 

підходів. Окрема увага приділяється ігровим методам, а саме – особливостям 

педагогічної діяльності з підтримки не тільки керованої, але і вільної гри 

школярів.  

Так, в Університетському Коледжі Копенгагена (University College 

Copenhagen) [222] освітня програма підготовки педагогів початкової школи 

поряд з такими модулями як: Інтегративний аналіз; Систематичний аналіз, 

Планування та дії; Управління та диференціація класу; Спільне навчання; 

Нарощування потенціалу / PLC та Міжпрофесійне співробітництво, містить 

такий модуль як Діяльнісне навчання, що у свою чергу включає окремий 

підмодуль з підготовки вчителів до супроводу ігрової діяльності молодших 

школярів, використання ігрових методів навчання та створення ігрового 

освітнього середовища. 

Важливим є те, що опанування ігровими методами навчання 

відбувається, у тому числі, у Future Classroom Lab – спеціальній лабораторії, в 

якій створений сучасний ігровий простір дитини, а вчителі у процесі власної 

ігрової діяльності вчаться супроводжувати ігрову активність дитини та 

поєднувати її з навчанням, будувати навчання за допомогою ресурсів як 

керованої, так і, у першу чергу, вільної гри (рис 1.2). 

Як і майбутні вчителі початкових класів, так і працюючі педагоги 

проходять практичну підготовку/стажування в одному з найуспішніших 

закладів початкової освіти Данії з упровадження ігрових методів навчання - 

Інтернаціональній школі Біллунда (International School of Billund), в якій у 

повній мірі вчителі проходять глибинну професійну підготовку з цього 

напряму. Адже саме ця школа знаходиться у світовій столиці LEGO® – місті 

Біллунд і саме в ній апробуються новітні ігрові стратегії, розроблені вченими 

та практиками The LEGO Foundation.  
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У процесі практикування в Інтернаціональній школі Біллунда вчителі 

знайомляться із її базовими принципами, а саме:  

1) грати з освітнім призначенням: ігрове навчання зумовлюється 

освітніми цілями, змістом та діяльністю, як і життям та інтересами учнів, їх 

потребами та запитами; 

2) учні керують своїм власним навчанням: досягнення серйозних цілей 

завдяки ігровим методам (playful learning) передбачає відповідальність учнів 

за своє навчання; 

3) переживання вибору, здивування та захоплення: учні отримують 

досвід переживання ситуацій вибору, відкриттів, захоплення у навчання через 

гру, взаємодіють з людьми, ідеями, матеріалами та простором; 

4) поєднання життя всередині та ззовні класу: ігрові методи дають змогу 

забезпечити трансфер знань та досвіду дитини, отриманих у школі та за її 

межами; 

Рис.1.2. Future Classroom Lab Університетського Коледжу Копенгагена 
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5) учні рефлексують отриманий ігровий досвід: рефлексія здійснюється 

протягом усього процесу навчання через гру – до, протягом та після; 

6) культивування культури навчання через гру у дорослих – 

першочерговим є підготовка вчителів до діяльності у межах підходу 

«навчання через гру», розвиток в них здатності бачити неординарне в 

ординарних речах; 

7) укріплення довіри та домовленостей: довіра на всіх рівнях 

(адміністрації, вчителів, учнів, батьків) та готовність домовлятися та 

дотримуватися правил з метою удосконалення педагогіки гри; 

8) колективне дослідження парадоксів гри та навчання, що виявляються 

у таких твердженнях:  

 - гра не має часових меж, а школа функціонує за розкладом; 

 - гра має бути хаотичною, невпорядкованою, шумною, а школа – це 

місце порядку; 

 - гра передбачає ризик, а в школі діти мають бути у безпеці; 

 - ініціаторами гри є діти, а шкільна організація здійснюється дорослими; 

 - у грі діти створюють культуру, а школа є місцем, в якому культура 

передається [222]. 

Школа є своєрідним простором навчання через гру (рис. 1.3), що 

забезпечує можливість учителям початкових класів зануритись в ігрові методи 

навчання, отримати власний новий досвід як викладацької, так й ігрової 

діяльності. 

Цікавим є досвід підготовки вчителів початкової школи в Австралії, 

освітня система якої дуже активно запроваджує ігрові підходи до навчання 

учнів. Тісно співпрацюючи із The LEGO Foundation, у цій країні здійснюються 

різнорівневі дослідження впливу гри на академічні досягнення школярів, а 

ігрові методи стали традиційними у забезпеченні професійного розвитку 

австралійських педагогів, увійшли до курикулуму програм їх підвищення 

кваліфікації. Досвід впровадження підходу «навчання через гру» активно 
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обговорюється та осмислюється у професійних освітянських спільнотах, 

презентується на різноманітних навчальних семінарах [198]. 

 

   

  

  

 

 

Отже, здійснений аналіз зарубіжного досвіду підготовки вчителів 

початкових класів до реалізації ігрових методів навчання дає змогу 

виокремити такі її характеристики.  

Рис.1.3. Освітній простір Інтернаціональної школи Біллунда 
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По-перше, - запровадження такої підготовки педагогів детермінується 

інтерпарадигмальністю світового освітнього простору, визнанням пріоритету 

природовідповідності та компетентнісного підходу в освіті, практико 

зорієнтованістю сучасної шкільної освіти, а також усвідомленням гострої 

необхідності у збереженні дитячої гри як провідного чинника цілісного 

розвитку дитини. 

По-друге, - у різних країнах досвід підготовки вчителів початкових 

класів до реалізації ігрових методів навчання, у тому числі засобами LEGO®, 

є нерівнозначним, різнорівневим за своєю структурою та особливостями. 

По-третє, - незважаючи на детермінованість національними 

стандартами, що визначають вимоги до вчителів початкових класів у різних 

країнах, єдиною є спрямованість системи післядипломної освіти на їх 

підготовку до діяльнісних та ігрових методів навчання, що забезпечується 

формальною представленістю у змісті освіти та спеціально створеному 

освітньому ігровому середовищу.  

Зазначене вимагає переосмислення змісту та форм і методів вітчизняної 

післядипломної освіти вчителів початкової школи, її спрямування на 

підготовку педагогів до реалізації ігрових методів навчання, у тому числі 

засобами LEGO®. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Узагальнення науково-теоретичних основ дослідження підготовки 

вчителів початкової школи у системі післядипломної освіти до реалізації 

ігрових методів навчання засобами LEGO® дає змогу зробити такі висновки 

за розділом. 

1. Здійснений аналіз сучасної нормативно-правової бази щодо вимог до 

професійної діяльності сучасного вчителя початкової школи в Україні (Закони 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Професійний 

стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 



 

 

100 

Державний стандарт початкової освіти, Концепція Нової української школи); 

наукових підходів щодо сутності готовності особистості до педагогічної 

діяльності зокрема, сучасних концепцій гри як провідної діяльності людини, а 

також наукових праць, присвячених дослідженню ігрових методів навчання, у 

тому числі у контексті діяльнісного підходу в освіті та підходу «навчання 

через гру», дали підстави під професійною підготовкою вчителів початкової 

школи 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 та 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®. 

Під готовністю вчителя початкової школи до реалізації ігрових методів 

навчання визначене 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®. 

2. Структуру готовності вчителя початкової школи до реалізації ігрових 

методів засобами LEGO® складають ціннісний, когнітивний та 

конструктивний компоненти, які детермінуються трьома ролями педагога:  

1) методиста – педагога, спеціаліста, який розробляє методику 

застосування гри у навчально-виховному процесі, на заняттях з різних 

навчальних предметів, «вбудовує» гру у структуру заняття з метою досягнення 

найкращих освітніх результатів;  

2) фасилітатора - того, хто супроводжує ігрову діяльність дитини: 

створює умови для гри дитини – проєктує ігрове освітнє середовище, сприяє 

розгортанню гри в освітньому процесі; об’єднує дітей у їх ігровій взаємодії 

завдяки ресурсам освітнього середовища;  
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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 та результати для себе; усвідомлює її 

важливість для власного особистісного та професійного розвитку. 

Ціннісний компонент готовності вчителів початкових класів до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® є 

системоутворювальним, інтегрувальним, він включає до себе: прийняття 

педагогом цінності дитинства та гри як провідної діяльності дитини і людини 

в цілому; позитивне ставлення до гри та різних своїх професійних ролей у неї, 

до ігрових освітніх методів, у тому числі засобами LEGO®; прийняття 

власного ігрового досвіду; позитивну мотивацію педагогічної та ігрової 

діяльності, а також мотивацію професійного розвитку – позитивне ставлення 

до необхідності зміни власної педагогічної діяльності, застосування нових 

освітніх стратегій. 

Когнітивний компонент складається з комплексних, системних, дієвих 

та наукових знань щодо: сутності та особливостей ігрової діяльності дитини, 

її функцій у цілісному розвитку дитини, молодшого школяра та його 

навчальній діяльності; сутності ігрових та діяльнісних методів навчання, 

усвідомлення їх переваг, особливостей розгортання різних видів гри (у тому 

числі вільної, напівструктурової та структурованої, керованої), методів 

активізації ігрової діяльності у навчанні; вимог до вчителя початкової школи 

в аспекті застосування ігрових методів навчання засобами LEGO®; сутності 

ігрових методів навчання засобами LEGO®, характеристик та ресурсів 

цеглинок LEGO® щодо цілісного розвитку дитини та людини в цілому; вимог 

до ігрового освітнього середовища, етапів його розбудови; технології 

проєктування та супроводу ігрової діяльності дітей на занятті, поза його 

межами, а також у закладі освіти в цілому; 

Конструктивний компонент складається з гностичних, проєктувальних, 

конструктивних, комунікативних, дослідницьких, організаційних, 

фасилітативних та рефлексивних професійних умінь учителів. 
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Формування та розвиток готовності 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. Відтак, підготовка вчителів 

початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

має здійснювати у системі післядипломної освіти, що вимагає запровадження 

спеціально розроблених організаційних та педагогічних заходів, реалізацію 

спеціально спроєктованої та реалізованої освітньої діяльності. 

3. Вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду підготовки вчителів 

початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

засвідчило про її: розбудову у зарубіжних країнах відповідно до національних 

стандартів, що визначають вимоги до педагогів; формальну представленість у 

змісті освіти (сертифікаційні програми, тренінги, семінари тощо); 

зорієнтованість на формування ігрового досвіду педагогів, опанування ними 

вміннями супроводжувати ігрову діяльність дитини в процесі практичної 

підготовки, стажування; та недостатню представленість в освітніх програмах 

підвищення кваліфікації вітчизняних закладів післядипломної педагогічної 

освіти. 
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РОЗДІЛ 2. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  

ЗАСОБАМИ LEGO® 

 

2.1. Структурно-функціональна модель підготовки вчителів 

початкової школи у системі післядипломної освіти до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® 

 

Наукове дослідження підготовки вчителів початкової школи у системі 

післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO® вимагає побудови теоретичної моделі цього процесу. Як у будь-якому 

науковому дослідженні, у педагогічній науці спочатку на основі наявних 

теоретичних положень та конкретних даних формулюється гіпотеза, що 

вимагає перевірки. У відповідності до неї будується ідеальна модель, що є 

нормативною, прескриптивною [74, с. 56]; у ній відображається не те, що 

відбувається, коли розгортається процес, а те, що має відбуватися, якщо 

приймаються певні вихідні положення. Відтак, перед тим як презентувати 

модель підготовки вчителів початкової школи у системі післядипломної 

освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, розглянемо 

вихідні теоретичні положення – методологічні підходи та принципи, що 

визначають її створення. 

Базуючись на різнорівневій будові методологічного знання (за 

С. Гончаренко [22]), на першому рівні - рівні філософської методології 

вихідними є положення:  

а) діалектичного матеріалізму про первинність об’єктивного світу перед 

суб’єктивним, причинну зумовленість та взаємозв’язок психічного та 

соціального середовища; про динамічність, нестабільність предметів та явищ; 

про багатодетермінованість професійного розвитку людини та його 
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зумовленість зовнішніми (освітніми, соціальними та ін.) та внутрішніми 

(фізіологічними, психічними, соціально-психологічними) чинниками; про 

єдність особистості та діяльності, розвиток психічного у діяльності;  

б) прагматизму, що засвідчує про домінувальну практичну 

спрямованість освіти, її зорієнтованість на життєві потреби людини; 

формування життєвого (а значить - ігрового) досвіду дитини та дорослої 

людини як пріоритету освітнього процесу; про пріоритетність практичних 

методів навчання, перенесення теоретично засвоєних моделей професійної 

поведінки у реальну професійну діяльність. 

На другому рівні - рівні загальнонаукової методології, базовими є 

положення системного, синергетичного та інформаційного підходів. 

Так, згідно з системним підходом (С. Гончаренко [22], Б. Ломов [74] та 

ін.), підготовка вчителів початкової школи у системі післядипломної освіти до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® як процес та відповідна 

готовність як її результат є системними, цілісними; вони є якісними 

одиницями, що мають свої специфічні особливості. А самий процес 

підготовки має особливі закономірності. Крім того, процес підготовки є 

складовою цілісної системи післядипломної освіти педагогів, їх професійного 

розвитку та підкоряється їх законам як макроструктурам. Готовність вчителів 

початкової школи у системі післядипломної освіти до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® як мікроструктура є складовою їх цілісної 

професійної компетентності в умовах запровадження Концепції НУШ. 

Системоутворювальним компонентом самої структури готовності є її 

ціннісний компонент, що поєднує в єдину цілісну функціонально-динамічну 

систему різні компоненти та механізми.  

Важливим для дослідження підготовки вчителів початкової школи у 

системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO® за положеннями системного підходу є також інтеграція 

знань з різних його галузей, передусім андрагогіки, психології, 

нейропсихології, математики, соціології, кібернетики тощо. 
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Згідно з синергетичним підходом (В. Бранський та ін.), підготовка 

вчителів початкової школи у системі післядипломної освіти до реалізації 

ігрових методів навчання засобами LEGO® не є лінійним, прямовисхідним, а 

є нелінійним, біфуркаційним процесом, що прагне до самоорганізації, а його 

наслідок не є результатом закономірного поступового розвитку, а є наслідком 

одного з можливих варіантів під впливом різних чинників, індивідуальних та 

колективних взаємодій. Базовим для нашого дослідження є положення 

синергетичного підходу про те, що успішність формування готовності 

вчителів детермінується у першу чергу їх мотивацією до особистісного та 

професійного саморозвитку, мотивацією їх педагогічної діяльності, ціннісним 

ставленням до гри та ігрових методів навчання, до професійних завдань. 

Відтак, найбільш значущим є формування у вчителів початкової школи 

ціннісного ставлення до гри в освітньому процесі, до їх власної ігрової 

активності та відрефлексованого її досвіду. 

Відповідно до інформаційного (а сьогодні вже частіше – цифрового) 

підходу (В. Мартін та ін.), в якому інформація розуміється головним чинником 

усіх процесів у природі та суспільстві, що надає нові орієнтири дослідженню 

явищ та процесів у педагогічній науці, підготовка вчителів початкової школи 

у системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO® має ґрунтуватися на опануванні педагогами професійними 

вміннями з пошуку, аналізу та систематизації професійної інформації, оцінки 

її науковості, механізмів актуалізації критичності як властивості їх 

професійного мислення. 

На третьому рівні - спеціальної методології - для дослідження 

підготовки вчителів початкової школи у системі післядипломної освіти до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® є базовими положення 

діяльнісного, особистісного, компетентнісного, контекстного, 

андрагогічного та середовищного підходів, а також методології ігрової 

діяльності. 
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Щодо діяльнісного підходу (О. Леонтьєв [70] та ін.), то він вже був 

охарактеризований нами у попередньому розділі. Його методологічними 

положеннями для дослідження підготовки вчителів є такі: 1) формування 

готовності має відбуватися цілеспрямовано, усвідомлено її суб’єктами – 

педагогами, у процесі їх активної практичної професійної діяльності; 2) самий 

процес підготовки здійснюється за етапами діяльності, а відтак, має мету, 

завдання, умови, принципи, методи та засоби, етапи, критерії та показники; 

3) професійна підготовка по суті є процесом оволодіння вчителями способами 

професійних дій, що ґрунтуються на сформованій орієнтовній основі – 

відповідних професійних знаннях. 

Особистісний (І. Бех [10], С. Максименко [76], О. Савченко [140] та ін.) 

підхід створює підґрунтя для розуміння підготовки вчителів початкової школи 

у системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO® як такого процесу, що має відбуватися на засадах всебічного 

врахування індивідуальних потреб і можливостей педагогів, ставлення до них 

як до суб’єктів власного професійного розвитку та професійного навчання, 

активних та відповідальних. Серед ознак такої підготовки мають бути 

визначальними: 1) суб’єкт-суб’єктне співробітництво вчителів та викладачів-

тренерів; 2) діагностично-стимулювальний спосіб організації освітнього 

процесу; 3) діяльнісно-комунікативна активність, проєктування викладачами 

та вчителями індивідуальної траєкторії професійного розвитку; 4) спеціальна 

підготовка викладачів-тренерів до роботи з вчителями, формування в них 

нового ігрового досвіду. 

Компететнісний підхід [26; 52; 157] вимагає такої побудови освітнього 

процесу, що забезпечить: розвиток як складових цілісної професійної 

педагогічної компетентності, так і ключових компетентностей, «soft skills» 

учителів початкової школи завдяки пріоритету компетентнісних, 

практикозорієнтованих форм і методів, партнерських стосунків усіх його 

учасників. 
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Вимогами контекстного підходу в професійній підготовці вчителів 

(А. Вербицький [16], А. Хуторський [161] та ін.) є врахування специфічних 

особливостей педагогічної діяльності у початковій школі, подолання 

штучного характеру освітнього процесу завдяки застосуванню 

квазіпрофесійних завдань, проблемних ситуацій, інтеграції реального 

професійного досвіду вчителів, а також перенесенням отриманого досвіду у 

змодельованих ситуаціях (у ході тренінгів та спецкурсів) на реальну 

професійну діяльність. 

Дуже важливим для нашого дослідження є врахування положень 

середовищного підходу (Ю. Мануйлов [77], В. Панов, В. Ясвін [102] та ін.), 

адже як і освітнє середовище, так і ігрове середовище є головними чинниками 

підготовки вчителів до реалізації ігрових методів навчання. Отже, відповідно 

до положень середовищного підходу, головним завданням є цілеспрямоване 

та усвідомлене здійснення таких дій, що перетворюють освітнє середовище в 

засіб діагностики, проєктування та продукування освітнього результату. Саме 

цей підхід дає розуміння того, що акценти діяльності педагога мають бути 

зміщені з активного впливу на дитину на сферу побудови особливого 

освітнього ігрового середовища як сукупності умов та можливостей, 

особливих ресурсів, що містяться у просторово-предметному, дидактичному 

та соціокультурному оточенні.  

З позиції середовищного підходу первинним для успішної підготовки 

вчителів до реалізації ігрових методів навчання є створення особливого 

освітнього середовища в закладі післядипломної освіти, яке б забезпечило 

активізацію їх самоосвітньої, пізнавальної та ігрової діяльності, мотивувало на 

професійний саморозвиток. 

Успішна підготовка вчителів у системі післядипломної педагогічної 

освіти не може здійснюватися поза принципами сучасної андрагогіки. Отже, 

андрагогічний підхід (П. Джарвіс, М. Ноулз та ін.) зумовлює такі вимоги до 

неї: 1) урахування того, що вчитель як доросла людина усвідомлює себе 

самостійною, самокеровоною: має великий життєвий досвід, що є важливим 
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та корисним джерелом навчання як його самого, так і його колег;  2) мотивація 

процесу підготовки залежить напряму від вирішенням вчителем своїх життєво 

важливих проблем та досягнення цілей; 3) вона має передбачати негайну 

реалізацію отриманих знань та умінь, реалізацію нової професійної поведінки 

в умовах реальної професійної діяльності; 4) вона напряму залежить від 

часових, побутових та соціальних факторів, що мають бути врахованими в 

освітньому процесі; 5) вона за своєю суттю є спільною діяльністю викладачів 

та вчителів, які проходять цю підготовку, на всіх її етапах – від планування до 

отримання результату та його коригування при необхідності; 6) має 

ґрунтуватися на недирективних методах; 7) вона передбачає створення 

особливих, комфортних умов фізичного середовища (зручні меблі, освітлення, 

вентиляція, температура повітря та ін.). 

Ґрунтуючись на працях О. Новікова [92], до спеціальної методології, на 

нашу думку, необхідно віднести і методологію ігрової діяльності, яка 

презентує сучасні теорії гри, розглянуті нами у попередньому розділі. Серед 

загальних положень методології цього рівня важливим для нас є такі: 1) ігрова 

діяльність є вільною діяльністю, вона не може здійснюватися за наказом; 

2) вона притаманна людині на всіх етапах її онтогенезу, а не тільки дитині; 

3) гра не є повсякденним життям, вона є виходом за межі життя у тимчасову 

сферу діяльності, вона є метадіяльнісною за свою суттю; 4) гра 

відокремлюється від реального життя місцем та тривалістю, вона має свій 

простір та час, її перебіг заключений у самій собі; ігровий простір є особливим, 

він є системним на відміну від хаотичного життя; 5) грі властива емоційна та 

вольова напруга, вона породжує почуття задоволення, щастя; 6) правила гри 

навіть у вільній грі, яка здійснюється за особистісними, внутрішніми 

правилами того, хто грає, не задані ззовні; 7) виключність та відокремленість 

гри виявляється у її таємничості, незвичності; 8) вона об’єднує людей завдяки 

спільному почуттю залученості в ігровий процес, і це почуття залишається і за 

межами ігрової діяльності. 
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На четвертому рівні методології - методики та техніки дослідження – 

визначальними є базові положення щодо застосування різних форм і способів 

використання методів пізнання педагогічних явищ та процесів [22, с. 72], 

передусім, педагогічного експерименту за констатувальним, формувальним та 

контрольними етапами, які у своїй послідовності та єдності забезпечують 

об’єктивність і достовірність результатів наукового пошуку. 

Отже, зазначені методологічні положення створили підґрунтя для 

моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи у системі 

післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO®. Створена її структурно-функціональна модель складається з трьох 

блоків, відповідно до етапів діяльності та функцій кожного з них: 1) цільового, 

2) змістово-технологічного та 3) результативного (рис. 2.1). 

При створенні моделі ми виходили з таких вимог, що сьогодні 

висуваються перед прагматичними моделями (відображають поки не існуюче 

у педагогічній практиці, але бажане та здійснене у майбутньому [92, с. 231]), 

а саме: 1) інгерентність – достатня ступінь погодженості моделі з 

середовищем, в якій їй належить функціонувати; 2) простота – в ній 

фіксуються головні властивості та ситуації прояву; 3) адекватність – 

можливість досягнення поставленої мети проєкту, її повнота, точність та 

істинність. 

Цільовий блок моделі висвітлює мету та завдання післядипломної 

педагогічної освіти, що зумовлена соціальним замовленням на таку початкову 

освіту в Україні, яка б забезпечила різнобічний розвиток дитини відповідно до 

її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування в 

неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і 

предметних компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що 

забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі, життя 

у демократичному суспільстві [90, с. 13].  
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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 
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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 мол.школярів 

вміннєвий 
сформованість гностичних, 

проєктувальних, конструктивних, 
комунікативних, дослідницьких, 

організаційних, фасилітативних та 

рефлексивних професійних умінь 
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Рис. 2.1. 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 
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ЗАВДАННЯ 
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Отже, метою післядипломної педагогічної освіти є підготовка вчителів 

початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO, що 

досягається завдяки вирішенню таких завдань відповідно до структури 

готовності як її результату: 1) розвиток ціннісного компонента готовності як 

ціннісного, вмотивованого ставлення до ігрової діяльності та ігрових методів 

навчання; 2) формування когнітивного компонента готовності як системи 

комплексних, дієвих та наукових знань; 3) формування конструктивного 

компонента готовності як системи гностичних, проєктувальних, 

конструктивних, дослідницьких, комунікативних, фасилітативних, 

організаційних та рефлексивних умінь. 

Змістово-технологічний блок моделі презентує базові принципи, умови, 

етапи, форми і методи підготовки вчителів початкової школи до реалізації 

ігрових методів навчання засобами LEGO®. 

Основні вихідні вимоги до організації процесу такої підготовки вчителів 

відображені у принципах, що нами систематизовані у такі групи: 

1) загальнопедагогічні – базові положення, вихідні вимоги до організації 

освітнього процесу в цілому на сучасному етапі розвитку освіти та науки. До 

них ми відносимо такі, як: системності та послідовності; доступності та 

високого рівня трудності навчання; науковості змісту та методів навчання; 

свідомості, активності та вмотивованості; диференційованого та 

індивідуального підходу; комплексності та єдності навчання та виховання; 

наочності; 

2) андрагогічні – базові вимоги до організації навчання дорослих, а саме: 

практичної спрямованості навчання; пріоритету самостійності навчання; 

спільної діяльності; базуванні на професійному та особистісному досвіді тих, 

хто навчається; індивідуалізації навчання; системності навчання; невідкладної 

актуалізації результатів навчання; елективності (надання свободи вибору); 

розвитку освітніх потреб; усвідомленості (осмислення усього процесу 

підготовки); 
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3) спеціальні – базові вимоги, що детерміновані особливостями 

предмету професійної підготовки, а саме: 

 - принцип єдності формування та розвитку усіх компонентів готовності 

вчителів до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, тобто 

врахування комплексності дії усіх окремих компонентів готовності, 

неможливість вилучення будь-якого з них з підготовки та оцінки її результату; 

 - принцип послідовності формування та розвитку усіх компонентів 

готовності, який передбачає поетапну підготовку вчителів, починаючи з 

формування та розвитку їх ціннісних установок щодо ігрової діяльності та 

ігрових методів навчання, забезпечення створення інформаційної основи дій 

та надалі – формування та розвиток відповідних професійних умінь, їх 

інтеграція в особистий професійний досвід; 

 - принцип систематичності та логічності методів, що передбачає 

врахування поетапності підготовки вчителів до реалізації ігрових методів 

навчання в цілому та засобами LEGO® зокрема, врахування принципу 

«легкого старту», що є базовим для взаємодії дитини з цеглинками LEGO®, 

а також і для взаємодії з ними педагога; 

 - принцип метапредметності, який полягає у застосуванні знань з 

різних його галузей для обґрунтування значущості ігрової діяльності людини 

в цілому та молодшого школяра зокрема, визначення функцій гри; 

 - принцип інтеграції, що передбачає доцільне поєднання різних форм 

активності (фізичної, інтелектуальної, соціальної), ігрової діяльності (за 

видами гри), пізнавальної діяльності педагогів та етапів їх мисленнєвого 

пошуку і предметної діяльності у процесі виконання вправ з цеглинками 

LEGO®; 

 - принцип метакогнітивного спрямування процесу підготовки, що 

передбачає орієнтацію освітнього процесу на розвиток метакогнітивних умінь 

учителів початкових класів, які є підґрунтям, основою розвитку їх 

професійних умінь з реалізації ігрових методів навчання; 
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 - принцип занурення в ігрову діяльність, що передбачає цілеспрямоване 

формування ігрового досвіду вчителів завдяки створенню ігрового освітнього 

середовища; 

 - принцип рольового проживання, який забезпечує усвідомлення 

вчителями різних рольових позицій (методиста, фасилітатора та партнера по 

грі) у процесі реалізації ігрових методів навчання, супроводі ігрової діяльності 

молодших школярів;  

 - принцип емоційної підтримки та супроводу, що вимагає створення 

ситуацій психологічної підтримки вчителів, ситуації психологічного 

комфорту для пом’якшення можливих емоційних труднощів, пов’язаних з 

подоланням професійних стереотипів, традиційних моделей професійної 

поведінки; 

 - принцип активізації рефлексивної діяльності, який передбачає 

наскрізне використання у професійній підготовці рефлексивних методів, що 

забезпечують актуалізацію рефлексивних механізмів як головних чинників 

розвитку професійного мислення та професійної поведінки вчителів 

початкових класів. 

Отже, зазначена сукупність загальнопедагогічних, андрагогічних та 

спеціальних принципів визначають перебіг процесу підготовки вчителів 

початкової школи до реалізації ігрових методів навчання, а їх реалізованість – 

його успішність. 

Успішність підготовки вчителів початкової школи до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® забезпечується і створенням відповідних 

умов – комплексу заходів, що є результатом цілеспрямованого відбору, 

конструювання та застосування елементів змісту педагогічного процесу, 

методів та організаційних форм для забезпечення успішного досягнення 

освітньої мети.  

Умова у загальнонауковому смислі – це явище, яке формує причину або 

створює можливість її дії, і цей зв'язок з наслідком обумовлений [147]. 
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Погоджуючись з майже традиційним у сучасній науці підходом до 

визначення сутності організаційно-педагогічних умов як сукупності факторів, 

що забезпечують регулювання, взаємодію об’єктів й явищ педагогічного 

процесу для вирішення конкретних дидактичних, виховних та розвивальних 

завдань, сприяють активізації пізнавальної та навчальної діяльності учнів 

(студентів, слухачів), під організаційно-педагогічними умовами розуміємо 

комплекс цілеспрямовано створених (спроєктованих, сконструйованих) та 

реалізованих організаційно-педагогічних заходів у післядипломній 

педагогічній освіті для успішної підготовки вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®. 

Відповідно до вимог наукового пошуку (С. Гончаренко [22]), важливим 

етапом дослідницької роботи є вивчення існуючого досвіду визначення та 

обґрунтування таких умов. 

Розглядаючи особливості професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів у закладах вищої освіти дослідниками пропонувалась 

реалізація педагогічних умов, що передбачали спрямування змісту навчання 

на формування відповідних знань та вмінь у межах окремих навчальних 

дисциплін. Так, вивчаючи особливості підготовки майбутнього вчителя до 

організації ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової 

школи Т. Васютіна до її педагогічних умов відносить: включення у зміст 

програми інформації про методику організації та проведення ігор у початковій 

школі; використання на лабораторно-практичних заняттях педагогічної гри із 

застосуванням отриманих знань і відпрацюванням відповідних умінь і 

навичок; створення комплектів ігор і впровадження їх у педагогічну практику 

[15]. 

Підготовка студентів до застосування навчально-ігрових технологій за 

думкою М. Марко передбачає дотримання таких педагогічних умов, а саме: 

трансформація змісту психолого-педагогічних і методичних дисциплін в 

контексті виявлення та посилення гуманістичного потенціалу дидактичної 

гри, інтеграції психолого-педагогічної та методичної інформації щодо 
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навчально-ігрових технологій; модернізація ігрових технологій навчання 

молодших школярів залежно від суб’єктивних й об’єктивних чинників 

(індивідуальні особливості, рівень підготовленості школярів, психологічна 

атмосфера класі тощо); застосування спецкурсу із зазначеної тематики; 

використання суб’єктивного досвіду проєктування та організації ігрової 

діяльності, отриманого студентами під час аудиторних, позааудиторних 

занять і педагогічної практики [79].  

Щодо створення умов для підготовки працюючих учителів до 

використання потенціалу гри у навчальному процесі, науковцями визначались 

такі умови як: інтеграція розвивального та академічного підходів у методології 

діяльності вчителів, затвердження нових академічних стандартів на основі 

педагогіки гри (E. Danniels, A. Pyle [181]); підвищення знань учителів щодо 

ігрового контексту навчання дітей та розвиток інтеракційних умінь педагогів 

(J. Martlew, C. Stephen, J. Ellis [202]). 

Ґрунтуючись на результатах здійсненого аналізу існуючого досвіду 

підготовки вчителів до реалізації ігрових методів навчання, а також базуючись 

на презентованому розумінні сутності відповідної готовності, її змісту та 

структури, нами визначені такі організаційно-педагогічні умови, що 

забезпечують успішну підготовку вчителів початкової школи 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 у початковій школі. 

Підготовка вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів 

навчання засобами LEGO®, ґрунтуючись на положеннях вищезазначених 

методологічних підходів та принципів, відбувається поетапно, що у свою 
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чергу, відповідає логіці розгортання діяльнісних форм. Відтак, вона 

передбачає рух впродовж таких трьох етапів як: 

1) настановно-мотиваційного, який зумовлює здійснення заходів з: 

залучення педагогів до проблемного тематичного простору, м’яке їх 

входження до нього, а також активізації особистісних та професійних 

ресурсів, мотивації професійного та особистісного розвитку. Він, у першу 

чергу, спрямовується на переоцінку вчителями ставлення до ігрової діяльності 

та ігрових методів навчання, «розхитування» професійних стереотипів щодо 

гри в освітньому процесі завдяки механізмам емоційного та когнітивного 

включення і підкріплення; 

2) змістово-операційного, що спрямовується на формування та розвиток 

усіх складових готовності і передбачає розгортання усіх спеціальних 

організаційно-педагогічних заходів; 

3) контрольно-рефлексивного, який спрямовується на здійснення 

аналізу результатів формувальних дій, рефлексивного аналізу проведеної 

підготовки, створення умов для подовження формувального ефекту та 

розповсюдження, генералізації його результатів. 

Реалізація визначених організаційно-педагогічних умов забезпечується, 

у свою чергу, комплексом форм (навчання та його організації) і методів. 

Так, базуючись на загальнонауковому розумінні («форма» з лат. – 

зовнішній вигляд, контур), під формою розуміємо зовнішню сторону 

організації процесу підготовки вчителів початкової школи в системі 

післядипломної освіти, що пов’язана з їх кількістю, часом та місцем, а також 

порядком його здійснення [118, с. 190].  

Отже, виходячи з кількості вчителів у процесі підготовки, його 

успішність забезпечується використанням різних форм – індивідуальної, 

парної, групової (командної) та колективної (фронтальної). Важливим є те, що 

підготовка педагогів до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

тяжіє до командної форми, оскільки саме вона є найбільш малозастосовною 
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вчителями початкових класів порівняно з більш традиційними – 

індивідуальною, парною та колективною. 

За місцем здійснення підготовки реалізуються у своїй єдності й 

аудиторна, й позааудиторна форми, причому використовуються усі 

просторові ресурси освітнього середовища закладу післядипломної освіти 

(коворкінги, коридори, майданчик на вулиці, різні інші приміщення), яке 

вибудовується як ігровий освітній простір, без меж та обмежень. А також як 

очно, так і в умовах дистанційного (опосередкованого) навчання та 

спілкування. 

За часом здійснення підготовки реалізується як курсова форма (у процесі 

підвищення кваліфікації учителів, протягом проходження ними відповідних 

курсів), так і міжкурсова форма (у процесі професійного розвитку педагогів за 

межами освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації).  

Серед організаційних форм підготовки вчителів, класифікація яких 

здійснюється за ознакою провідної дидактичної мети на такі, що спрямовані 

переважно на: 1) теоретичний аспект підготовки, теоретичну підготовку; 

2) практичний аспект підготовки, практичну підготовку та 3) контроль знань 

та умінь [118, с. 192], використовуються передусім практико зорієнтовані 

форми. Серед них, - тренінг, майстер-клас, креатив-лабораторія, проєктна 

робота, практичні заняття у межах фахового спецкурсу, освітній марафон та 

ін. Саме зазначені практико-орієнтовані організаційні форми, на відміну від 

лекційних занять та семінарів, дають змогу змінити професійні установки 

вчителів щодо ролі гри в освітньому процесі та забезпечити формування в них 

відповідних професійних умінь та досвіду ігрової діяльності.  

Щодо методів реалізації визначених організаційно-педагогічних умов 

підготовки вчителів початкової школи, то необхідно зазначити, що вони 

розуміються нами особливою системою усвідомлення поступових дій, які 

призводять до досягнення результату  відповідно до поставленої мети [73]; 

впорядкованим способом діяльності для досягнення освітньої мети [60, 

с. 493], основними ознаками якого є такі: спосіб отримання вчителями 
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інформації та оволодіння вміннями у процесі їх підготовки; спосіб спільної 

діяльності вчителів та викладачів-тренерів; спосіб і форма руху навчального 

матеріалу за правилами індуктивної чи дедуктивної логіки його розгортання; 

спосіб і рівень пізнавальної активності вчителів, спосіб мотивації і 

стимулювання навчальної діяльності, спосіб емоційних переживань, 

формування оцінних суджень. 

При виборі методів підготовки вчителів початкової школи до реалізації 

ігрових методів навчання засобами LEGO® ми виходили з таких позицій. 

По-перше, вони мають бути проблемними – стимулювати педагогів до 

виявлення, усвідомлення та вирішення педагогічних проблем у самостійному 

пошуці. 

По-друге, вони мають бути ситуативними, тобто конкретними, 

прив’язаними до конкретних умов, обставин педагогічної діяльності, що 

вимагають оригінального рішення, індивідуального підходу, актуалізації 

особистого та професійного досвіду. 

По-третє, вони мають бути діалогічними, передбачати паритет, 

партнерські стосунки між вчителями (слухачами) та викладачами як колег, які 

мають свій унікальний професійний досвід, який цінується, поважається. 

По-четверте, вони мають бути рефлексивними, активізувати механізми 

рефлексивної діяльності вчителів, забезпечувати їх рефлексивну оцінку 

власної педагогічної та ігрової діяльності. 

По-п’яте, вони мають бути ігровими, тобто відображати елементи ігрової 

діяльності та/чи бути побудованими за її етапами розгортання. 

По-шосте, вони мають бути проєктними – будуватися за етапами 

проєктної діяльності, включати етап моделювання та презентації створеної 

моделі. 

По-сьоме, вони мають бути активними та психогігієнічними, тобто 

стимулювати фізичну активність педагога як запоруку його успішної 

мисленнєвої діяльності, передбачати можливість змінити домінанту 

навчальної діяльності на фізичну, ігрову. Крім того, вони мають забезпечувати 
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збереження та розвиток психічного здоров’я вчителів, підвищувати рівень їх 

психологічного самопочуття, приносити емоційне задоволення; 

По-восьме, вони мають передбачати реалізацію різних рольових позицій 

педагога, а саме: як методиста, партнера по грі та фасилітатора ігрової 

діяльності молодших школярів. 

По-дев’яте, вони мають ґрунтуватися на засадах методу відкритих 

запитань, тобто тих, що не мають єдиного вірного варіанту відповіді, 

актуалізують креативність, самостійність мислення, активізують рефлексію. 

Отже, організаційними формами та методами підготовки вчителів 

початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® є: 

 - у межах курсів підвищення кваліфікації: 

1) фаховий спецкурс у тренінговій формі «Навчання через гру» (16 год.), 

метою якого є: формування у вчителів ціннісного ставлення до гри, її 

розвивальних, навчальних та виховних можливостей; створення умов для 

усвідомлення вчителями сутності гри, ігрових освітніх технологій, свідомого 

використання ігрових та діяльнісних методів навчання; опанування різними 

формами рольової поведінки; розвиток системоутворювальних професійних 

умінь та якостей; формування позитивного досвіду навчання через гру тощо. 

 - у межах міжкурсового періоду підвищення кваліфікації: 

2) запровадження модулю «Гра по-новому, навчання по-іншому з 

LEGO» (12 год.) у межах Типової освітньої програми організації і проведення 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної 

педагогічної освіти (Наказ МОН України №36від 15.01.2018), що була власне 

і реалізована для цілеспрямованої підготовки вчителів Нової української 

школи до реалізації освітньої політики держави шляхом опанування новітніми 

практиками, технологіями, методиками, формами, методами професійної 

діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів з урахуванням потреб 

педагогів, держави та глобалізованого світу [88]. За своїм змістом модуль 

передбачав чотири взаємопов’язані лінії, а саме – педагогіка гри, освітній 
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потенціал гри з LEGO®, методика компетентнісного навчання «Шість 

цеглинок» та проєктна діяльність; 

3) проведення майстер-класів, освітніх марафонів, креатив-лабораторій 

для вчителів початкових класів у межах всеукраїнських та регіональних 

науково-педагогічних та педагогічних освітянських заходів (педагогічних 

виставок, конференцій, форумів, літніх шкіл); 

4) проведення супровідних тренінгів для вчителів початкових класів 

«Навчання через гру 2.0» (Лист МОН України 1/9-645 від 15.10.2019); 

5) проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і 

натхнення PlayFest, який надає можливість педагогічній спільноті (учителям 

початкових класів, директорам шкіл, методистам, керівникам та вихователям 

закладів дошкільної освіти), дітям та їх батькам поєднати гру та навчання, 

усвідомити, що навчання має бути цікавим, емоційним та мотивувальним за 

допомогою гри; 

6) забезпечення управлінського супроводу реалізації ігрових методів 

навчання завдяки цілеспрямованій підготовці керівників закладів загальної 

середньої освіти у формі спецкурсу «Навчання через гру» (8 год.) у межах 

Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа» (Наказ МОН України № 1392 від 

13.12.2018); 

7) забезпечення наскрізного, цілісного, неперервного науково-

методичного психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку 

вчителів у цифровому форматі, що здійснюється завдяки функціонуванню 

блогу проєкту «Сприяння освіті» та професійних спільнот «Гра по-новому, 

навчання по-іншому», «Learning through Play Lab», «PlayFest» та ін. у 

соціальних мережах та месенджерах (Facebook, Viber). 

Таким чином, у своїй єдності вони забезпечують цілісну підготовку 

вчителів початкової школи у системі післядипломної освіти до реалізації 

ігрових методів навчання засобами LEGO®. 
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Результативний блок авторської моделі відображає критерії, показники 

та рівні отриманого результату – готовності вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®. Він за своєю суттю є 

рефлексивною фазою проєктування. 

Виходячи з того, що критерій у сучасній педагогіці розуміється як 

сукупність ознак, на основі яких складається оцінка умов, процесу та 

результату освітньої діяльності, що відповідають її цілям [35, с. 434], а 

показники й є цими ознаками – конкретними та діагностованими 

характеристиками.  

Відтак, відповідно до структури готовності вчителів початкової школи у 

системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO®, критеріями її сформованості є такі: 

1) ціннісно-мотиваційний, що відображає: ставлення вчителів до ігрової 

діяльності, ігрових методів навчання в цілому та засобами LEGO® зокрема, а 

також мотивацію їх професійного розвитку (мотиваційну готовність до змін 

своєї професійної поведінки відповідно новим умовам), мотивацію ігрової 

діяльності, використання її ресурсу в навчальному процесі; 

2) знаннєвий, показниками якого є наукові, усвідомлені 

(відрефлексовані), системні та дієві знання про сутність: ігрової діяльності 

дитини, її функції у цілісному розвитку дитини, молодшого школяра та його 

навчальній діяльності; ігрових та діяльнісних методів навчання, усвідомлення 

їх переваг, особливостей розгортання різних видів гри (у тому числі вільної, 

напівструктуровано та структурованої), методів активізації ігрової діяльності 

у навчанні; вимог до вчителя початкової школи в аспекті застосування ігрових 

методів навчання засобами LEGO®; ігрових методів навчання засобами 

LEGO®, характеристик та ресурсів цеглинок LEGO® щодо цілісного розвитку 

дитини та людини в цілому; вимог до ігрового освітнього середовища, етапів 

його розбудови; технології проєктування та супроводу ігрової діяльності дітей 

на занятті, поза його межами, а також у закладі освіти в цілому; гри як 

провідної діяльності людини, чинника її професійного розвитку, фізичного, 
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психічного та соціального здоров’я; супроводжувальних ефектів ігрової 

діяльності (шум, рух тощо); ресурсів гри для власного професійного розвитку; 

власного ігрового досвіду.  

3) діяльнісний, який визначається сформованістю усіх груп професійних 

умінь: гностичних, проєктувальних, конструктивних, комунікативних, 

дослідницьких, організаційних, фасилітативних, рефлексивних; їх 

усвідомленість, стійкість, ефективність, згорнутість, гнучкість, 

відтворюваність у нестандартних ситуаціях. 

Сформованість готовності вчителів початкової школи до застосування 

ігрових методів навчання засобами LEGO® як результат їх підготовки у 

системі післядипломної освіти виявляється на трьох рівнях: 

1) початковому, який виявляється в: негативному або амбівалентному 

ставленні педагогів до ігрової діяльності, ігрових методів навчання в цілому 

та засобами LEGO® зокрема; неприйнятті цінностей дитинства та гри; 

нестійкої чи негативної мотивації професійного розвитку, низькому рівні 

мотиваційної готовності до змін своєї професійної поведінки відповідно 

новим умовам; негативної мотивації до ігрової діяльності, використання її 

ресурсу в навчальному процесі; неусвідомленості: сутності ігрової діяльності 

дитини, її функцій у цілісному розвитку дитини, молодшого школяра та його 

навчальній діяльності; ігрових методів навчання засобами LEGO®, 

характеристик та ресурсів цеглинок LEGO® щодо цілісного розвитку дитини 

та людини в цілому; ресурсів гри для власного професійного розвитку; 

власного ігрового досвіду; неусвідомленості, нестійкості та неповторюваності 

усіх груп професійних умінь з реалізації ігрових методів навчання, нездатності 

їх актуалізувати у нових, незвичних, нетипових ситуаціях; 

2) достатньому, що характеризується: позитивним ставленням 

педагогів до ігрової діяльності, ігрових методів навчання в цілому та засобами 

LEGO® зокрема; прийняттям цінностей дитинства та гри; позитивної 

мотивації професійного розвитку, достатньому рівні мотиваційної готовності 

до змін своєї професійної поведінки відповідно новим умовам; зовнішньою 
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позитивною мотивацією ігрової діяльності, використання її ресурсу в 

навчальному процесі; частковою усвідомленістю: сутності ігрової діяльності 

дитини, її функцій у цілісному розвитку дитини, молодшого школяра та його 

навчальній діяльності; ігрових методів навчання засобами LEGO®, 

характеристик та ресурсів цеглинок LEGO® щодо цілісного розвитку дитини 

та людини в цілому; ресурсів гри для власного професійного розвитку; 

власного ігрового досвіду; відносна стійкість та повторюваність усіх груп 

професійних умінь з реалізації ігрових методів навчання, ускладненість їх 

актуалізації у нових, незвичних, нетипових ситуаціях; 

3) високому, який виявляється у: ціннісному ставленні педагогів до 

ігрової діяльності, ігрових методів навчання в цілому та засобами LEGO® 

зокрема; прийнятті цінностей дитинства та гри; позитивній внутрішній 

мотивації професійного розвитку, високому рівні мотиваційної готовності до 

змін своєї професійної поведінки відповідно до нових умов; позитивній 

мотивації ігрової діяльності, використання її ресурсу в навчальному процесі; 

усвідомленості: сутності ігрової діяльності дитини, її функцій у цілісному 

розвитку дитини, молодшого школяра та його навчальній діяльності; ігрових 

методів навчання засобами LEGO®, характеристик та ресурсів цеглинок 

LEGO® щодо цілісного розвитку дитини та людини в цілому; ресурсів гри для 

власного професійного розвитку; власного ігрового досвіду; усвідомленості, 

стійкості та повторюваності усіх груп професійних умінь з реалізації ігрових 

методів навчання, здатності їх актуалізувати у нових, незвичних, нетипових 

ситуаціях. 

Отже, створена авторська модель та визначені організаційно-педагогічні 

умови мають бути реалізовані у системі післядипломної педагогічної освіти 

для підготовки вчителів початкової школи до використання ігрових методів 

навчання засобами LEGO®. 
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2.2. Формування ціннісного ставлення вчителів початкової школи 

до ігрової діяльності молодших школярів та ігрових методів навчання 

засобами LEGO® 

 

Передусім зазначимо, що у сучасній науці ставлення людини 

розглядається у контексті цілісної системи індивідуальних, усвідомлених 

зв’язків особистості з різними складовими об’єктивної дійсності, в якій 

поєднуються три компоненти: ставлення людини до людей, ставлення до себе 

та ставлення до зовнішнього світу. Ця система зв’язків формує його власні 

ставлення, що визначають його діяльність та життя в цілому [86]. Як зазначав 

методолог теорії ставлення В. М’ясищев, сприйняття людиною дійсності, її 

пам’ять, її мислення, її уява та увага хоча і фіксують завжди особливості 

об’єктивного світу, але на всіх цих його психічних процесах постійно лежить 

печатка ставлення до різних сторін світу, частиною якого він є. Сама по собі 

діяльність – гра, навчання, праця – для формування особистості може бути 

процесом нейтральним, якщо між її учасниками не організовані стосунки, що 

вимагають співтворчості, співпраці, взаємодопомоги, якщо не відбувається 

постійного підкріплення процесу діяльності провокуванням стосунків, що 

мотивують до моральним вчинкам, що ґрунтуються на ціннісному ставленні 

[86]. 

Результати наукових досліджень Л. Божович [122], О. Леонтьєва [69] та 

ін., які стали класикою сучасної педагогічної психології свідчать, що 

успішність навчання та професійної діяльності, інтерес до них невід’ємно 

пов’язані з осмисленістю діяльності, тобто з тим, що об’єктивний смисл 

діяльності отримує для учня та фахівця й суб’єктивний смисл. Ставлення 

людини виявляються в її поведінці, спонукаючи її, постаючи у формі її потреб, 

інтересів, схильностей (О. Бодальов [118]). 

Таким чином, для формування ставлень необхідним є встановлення 

певного смислового зв’язку, що дозволить поєднати внутрішній світ 

особистості з діяльністю, її вимогами, властивостями. А говорячи про ціннісне 
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ставлення важливим є усвідомлення того, що воно походить із змісту категорії 

цінність як: властивості буття, які створює людина; особливої значущості 

речей, явищ, процесів, ідей для життєдіяльності суб’єкта, його потреб і 

інтересів (Л. Виготський [19]); особливої індивідуальної реальності, яка має 

особливу значущість для суб’єкта, котрий її переживає (І. Бех [10]) та ін. 

Ціннісне ставлення, виходячи із вищезазначеного, є найвищим рівнем 

розвиненості ставлення людини, воно є усвідомленим, стійким і виступає 

регулятором як самоцільної взаємодії, так і власної самосвідомості; воно є 

моральною категорією та супроводжується переживанням, освоєнням, 

створенням, реалізацією [35, с. 990].  

Відтак, ґрунтуючись на фундаментальних положеннях теорії ставлень 

В. М’ясищева, а також наукових здобутків І. Беха [10], О. Бодальова [118], 

Л. Божович [122], Д. Леонтьєва [72] та ін., механізмами та етапами 

формування ціннісного ставлення є: 1) переживання потреби суб’єктом 

діяльності; 2) нове освоєння (усвідомлення); 3) створення та реалізація 

об’єктивної цінності; а потім, – 4) трансформування об’єктивної цінності в 

суб’єктивну.  

Отже, для того, щоб учителі початкових класів успішно реалізовували у 

навчальному процесі ігрові методи та супроводжували дитячу гру, найпершим 

завданням є формування у них ціннісного ставлення до гри в цілому та у 

навчальному процесі зокрема. 

Ставлення українських вчителів початкової школи до ігрових методів 

навчання яскраво виявляється у результатах проведеного нами у березні-

травні 2018 року пілотного дослідження, в якому взяли участь 627 фахівців, 

що викладають у 1-4 класах закладів загальної середньої освіти Запорізької 

області (віком від 19 до 69 року та стажем професійної діяльності від 1 до 43 

років).  

Так, близько 36% опитаних учителів уважають гру в цілому та гру з 

цеглинками LEGO® у початковій школі малоефективною для досягнення 
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академічних результатів та оцінюють її доцільність на низькому рівні, 21% - 

нижче середнього, 28% - на середньому та тільки 15% - на високому рівні. 

Це виявляє недовіру учителів до ігрових методів в навчальному процесі, 

не усвідомлення ними функцій гри в дослідницькій, пізнавальній діяльності 

учнів.  

Крім того, у процесі дослідження вчителі заявляли про негативне 

ставлення до гри у навчанні, про необхідність застосування ігрових методів 

тільки у дошкільній освіті, про можливе значне зниження навчальних 

досягнень при застосуванні ігрових методів в освітньому процесі.  

На запитання «Чи вважаєте Ви ігрові методи навчання ефективним 

засобом формування академічних умінь молодших школярів?» 28% вчителів 

відповіли «ні, не вважаю» та аргументували свою відповідь таким чином: «у 

школі потрібно вчитися, а не грати», «грають у дитячому садку», «грають дома 

на комп’ютері та телефоні», «на гру потрібно багато часу, якого не має», «у грі 

не навчиш рахувати, писати та читати», «у радянський час не грали, а освіта 

була найкраща», «граючись не зможеш здати ЗНО» та ін. 

Підсумовуючи усе вищезазначене, важливо відзначити амбівалентне 

ставлення вчителів початкової школи до професійної дійсності, пов’язаної з 

необхідністю застосовувати нові, ігрові методи навчання, у тому числі 

засобами LEGO®. З одного боку, більшість педагогів усвідомлюють 

необхідність спеціальної підготовки до їх реалізації, а з іншого, - не вбачають 

необхідності застосовувати ці методи в освітньому процесі внаслідок недовіри 

до їх дидактичної ефективності. 

Зазначимо, що таке ставлення вчителів до ігрових методів навчання не є 

характерним тільки для українських учителів та вчителів післярадянського 

простору. Схожі ставлення, що виявляють недовіру педагогів до гри у 

начальному процесі, фіксуються за результатами багатьох наукових 

досліджень [192; 196; 198]. Вони ще раз повертають до необхідності 

усвідомлення вчителями Загального Коментарію до статті 31 Декларації про 

права дитини, що проголошує її право на гру, а також результатів досліджень 
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Міжнародної асоціації підтримки гри щодо: 1) байдужості суспільства до 

проблеми гри та нерозуміння її важливості, не усвідомлення природи гри та 

неврахування її значення для здоров’я та благополуччя дитини; 2) пріоритету 

навчальних занять, акценту на теоретичних наукових знаннях; 3) духу 

нездорової змагальності, «перемоги будь-якою ціною», що панує на дитячих 

змаганнях; 4) редукції культурних цінностей, маркетизації та 

комерціоналізації дитинства; 5) відсутності або недоступності освітніх 

програм, спрямованих на підвищення батьківської та педагогічної 

компетентності у питання дитячої гри; 6) невідповідної підготовки дітей для 

адаптації до життя у швидкоплинному суспільстві та ін. [86]. 

Отже, формування ціннісного ставлення до гри та ігрових методів 

навчання у вчителів початкових класів є першочерговим завданням 

збереження дитинства, дійсного переходу на компетентнісне навчання, 

здоров’язбережувальний підхід до освітньої діяльності. 

Цей процес, на нашу думку, має розпочинатися з усвідомлення різниці 

між такими двома понятійними конструктами як «грати» та «гратись», «play» 

та «game» (англ.), «играть» та «играться» (російськ.). 

Адже для переосмислення вчителями суб’єктивного ставлення гри 

принципово важливим є усвідомлене використання у професійному мовленні 

зазначених термінів, що віддзеркалює їх професійну свідомість, професійне 

мислення та проєктує професійну поведінку. 

Вже на початку своєї професійної підготовки до реалізації ігрових 

методів навчання вчителі мають усвідомлено користувалися професійною 

термінологією, відрізняли зміст загальновживаних у повсякденному житті 

термінів від фахових, педагогічних. Саме в такому випадку професійні знання 

стають не «сліпими», а живими (за С. Франком), тобто – такими, що особисто 

переживаються, опосередковується особистим досвідом людини, стають 

особистим досягненням та активно «працюють» з метою забезпечення 

життєдіяльності і саморозвитку суб’єкта; продуктом рефлексії фахівця 

відносно самого себе та свого ставлення до світу; визначають особистісні 
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очікування, наміри, ідеали, норми, цінності, інтереси, мотиви [27]. Саме тоді 

вони стають інструментами, а не «гробиками мислення» [169].  

У цьому контексті важливо розрізняти дві пари термінів: «game» - «play» 

та «гратись» - «грати».  

В англійській мові існують два слова, що позначають гру - «game» та 

«play». Слово «game» означає організовану гру, гру за чіткими правилами, про 

які домовилися учасники між собою та за якими вони слідують. Її цінністю є 

досягнення виграшу та уникнення програшу. Якщо порівнювати внутрішню 

структурованість простору «game» та навколишнього простору, вона, як 

зазначає О. Новіков, є найбільш внутрішньо структурованою, організованою, 

ніж те, що оточує людину, її навколишній світ [92]. Суттєвою ознакою «game» 

є наявність, з одного боку, суперника, якого потрібно побороти, що дає змогу 

отримати певну нагороду, та, з іншого, - чітких правил, серед яких 

виокремлюються: 1) процедурні правила, що описують як відбувається гра: 

2) поведінкові правила, які описують існуючі обмеження поведінки гравців; 

3) цільові правила – описують мету гри та засоби її досягнення; 4) правила 

реакції середовища, що визначають процеси, що відбуваються в ігровому 

середовищі – певній оболонці гри, та 5) поліцейські правила, які описують 

наслідки порушення гравцем правил гри (за Дж. Коулменом). Отже, «game» з 

психологічної точки зору є, передусім, системою заборон, що відрізняє її від 

реальності, протистоїть значно менше організованому навколишньому 

середовищу.  

На відміну від «game» слово «play» означає вільну гру, не фіксовану 

певними чіткими умовами, правилами, у ній можуть долатись обмеження 

реального життя. Отже, вона за своєю суттю є менш урегульованою, суворо 

організованою, ніж навколишній простір та дає можливість людині вийти за 

межі своєї соціальної ролі, типових унормованих форм поведінки, 

стандартного способу мислення тощо. Психологічно «play» забезпечує 

знаходження у собі іншого Я, спробу бути іншим, вихід на понадіснуючий, 

метарівень. Важливим для усвідомлення є те, що вільна гра не є 
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«безшабашною», «безглуздою», «марнотратною», грою без правил, як часто її 

трактують. Адже, як зазначав фундатор психологічної теорії гри 

Л. Виготський, усюди, де є мнима ситуація у грі, усюди є правило. «Не наперед 

сформульовані та змінні протягом гри правила, але правила, що походять із 

самої ситуації; правило є внутрішнім, тобто, як стверджує Ж. Піаже, правилом 

самообмеження, самовизначення, а не таким, якому дитина підкоряється як 

фізичному закону. Дитина сама собі говорить «Я повинна вести себе так і так 

в цій грі». Це зовсім інше, ніж коли дитині говорять, що це можна, а що ні» 

[19]. Вільна гра забезпечує не формування морального реалізму (ототожнення 

моральних правил з фізичними) як гра з обмеженнями, чіткими правилами (за 

Ж. Піаже) - «game», проте забезпечує формування внутрішніх правил, що є 

важливим чинником розвитку найвищого рівня моральної свідомості людини 

на основі принципів її власного сумління - «play». 

Повертаючись до визначення сутності поняття «гра» Міжнародної 

асоціації гри (IPA – International Play Association), діяльність якої спрямована 

на захист та реалізацію права дитини на гру як фундаментального права 

людини, а також підтримку цінності дитячої гри та створення для неї 

сприятливих умов, гра є способом життя та головною формою активності 

дитини (тобто людини до досягнення 18 річного віку). Гра є добровільною 

вільною діяльністю дитини, що передбачає єдність думок та дій, комунікації 

та самовираження, експресії; вона приносить позитивні емоції, переживання 

власних досягнень та впевненості у собі [187]. Гра інтуїтивна та спонтанна, 

вона не може бути запрограмована та керована ззовні, автоматизована [192]. 

Така гра є, безумовно, «play».  

Якщо порівняти слова «грати» та «гратись», то у словниках української 

мови дієслово «грати» тлумачиться у такий спосіб як: виконувати що-небудь 

на музичному інструменті, а також як синонім «гратися», поводитися з яким-

небудь предметом як з іграшкою; забавлятися; займатися чимось несерйозно; 

прикидатися зайнятим чим-небудь [147]. Переважною більшістю педагогів, як 

і українців в цілому, слово «гратись» тлумачиться саме як забавлятись, не чим 
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не займатись, марно витрачати час. Застосовувати ігрові методи навчання як 

його дієві інструменти, реалізовувати положення підходу «навчання через 

гру», розбудовувати нове освітнє середовище – це значить створити умови для 

того, щоб молодші школярі грали (не грались!) у навчанні, щоб гра як 

природня діяльність забезпечувала розвиток їх соціальних, емоційних, 

фізичних, творчих та академічних умінь. А вчитель, ґрунтуючись на ігровому 

досвіді дітей, усвідомлюючи функції та механізми гри (як «play»), проєктував, 

здійснював та вдосконалював свою педагогічну діяльність [27].  

Відтак, переосмислення значення таких термінів як-то «game» - «play» 

та «гратись» - «грати», їх коректне використання («гра - грати») є дуже 

важливим для вчителів початкових класів, оскільки структурує, категорізує їх 

професійне самосвідомість, а також віддзеркалює розуміння та прийняття 

фахівцями цінностей, принципів не тільки сучасної вітчизняної, але і всієї 

світової освіти. 

Для формування ціннісного ставлення у вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® були розроблені та 

запроваджені спеціальні педагогічні заходи, які за своїми змістовими та 

процесуальними характеристиками ґрунтувались на вищезазначених 

механізмах та етапах, а саме: переживання потреби; освоєння (усвідомлення); 

створення та реалізація об’єктивної цінності; трансформування об’єктивної 

цінності в суб’єктивну. 

Відтак, спеціальні педагогічні заходи мають:  

1) емоційно залучати, занурювати педагогів в ігрову діяльність та 

проблему її збереження як глобальну проблему людства; викликати 

здивування, емоційне зараження, захоплення для породження внутрішньої 

потреби і її переживання; 

2) забезпечувати опанування вчителями новими знаннями та 

усвідомлення ними новітніх наукових досягнень щодо: впливу ігрової 

діяльності на різнобічний розвиток людини в цілому та дитини зокрема, а 

також впливу на академічні здобутки школярів, її дидактичних ресурсів; 
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розвивальних властивостей цеглинок LEGO®, методик їх застосування в 

освітньому процесі та життєдіяльності; 

3) забезпечувати практичну дію, «переведення освоєння у вчинок» (за 

В. М’ясищевим [86]) завдяки відпрацюванню певних ігрових вправ, що 

можуть використовуватися у навчальному процесі початкової школи та 

забезпечувати як фізичний, психічний та соціальний розвиток учнів, так і їх 

дидактичні вміння з різних навчальних предметів; 

4) активізувати рефлексивну діяльність вчителів, переосмислення ними 

свого минулого досвіду професійної діяльності, що детермінує 

трансформування об’єктивної цінності в суб’єктивну – остаточно породжує 

ціннісне ставлення. 

Для формування ціннісного ставлення у вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® були розроблені та 

запроваджені такі спеціальні педагогічні заходи. 

По-перше, - майстер-класи та креатив-лабораторії у межах різних 

освітянських заходів, таких як: 

 - обласні педагогічні конференції та виставки, що приурочені до 

початку та кінця навчального року.  

Так, наприклад, у межах традиційних Серпневих студій, що щорічно 

проводяться наприкінці серпня з метою ознайомлення вчителів з новими 

підходами, стратегіями педагогічної діяльності в новому навчальному році, 

формування певної професійної установки, відбувалась презентація основних 

положень підходу «навчання через гру» з використанням окремих емоційно 

насичених, активних, динамічних та креативних вправ з цеглинками LEGO®, 

які презентують як загально розвивальний ресурс для молодшого школяра, так 

і їх дидактичний потенціал на предметах різних освітніх галузей.  

Крім того, використовується формат стендових доповідей, в якому 

проходять обласні освітянські виставки передового педагогічного досвіду з 

вирішення актуальних проблем реформування загальної середньої освіти для 
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зацікавлення вчителів, активізації їх професійного інтересу до оволодіння 

новими педагогічними методами, що базуються на грі; 

 - науково-практичні конференції, Тижні освіти дорослих, Тижні науки 

та ін. науково-практичні заходи, метою яких є об’єднання зусиль учених та 

практиків щодо осмислення досвіду й визначення перспектив розвитку 

вітчизняної системи освіти за різними напрямами, та у межах яких проходять 

різноманітні майстер-класи, освітні марафони. Серед таких практико 

зорієнтованих заходів для вчителів початкових класів були запропоновані 

майстер-класи: «Безмежний світ гри з LEGO», «Освітній потенціал гри з 

LEGO» та ін., що також презентували вчителям ресурси ігрової діяльності в 

цілому та гри з цеглинками LEGO® для розвитку та навчання школярів, а 

також основні положення інтегративного підходу «навчання через гру». 

Важливим завданням зазначених майстер-класів є і презентація ігрових 

методик як засобів збереження здоров’я та професійного розвитку педагогів. 

Так, комплексною вправою, яка емоційно зацікавлює, активізує та 

трансформує об’єктивну цінність в суб’єктивну для вчителів є вправа 

«Полювання на скарби»: педагогам пропонується знайти 6 цеглинок DUPLO 

різних кольорів в аудиторії і скласти їх у башточку. При чому перед цим 

цеглинки розкладаються, ховаються в аудиторії так, щоб для їх знаходження 

педагоги мали дослідити увесь її простір. Після того, як башти складені, 

педагоги мають відповісти на такі запитання: Чи це ваше перше знайомство з 

цеглинкою LEGO®? Що вас здивувало? Чи знаєте ви щось про використання 

цеглинок LEGO® в освітньому процесі/просторі в початковій школі? Що було 

для вас складним у процесі полювання на скарби? та ін.  

Виконання цієї вправи дає можливість вчителям відчути складність 

виконання нетрадиційного пошукового завдання, вивчення нового простору, 

а також соціальних взаємодій, особливостей процесу встановлення 

домовленості та співробітництва (коли потрібно обміняти цеглинки, 

допомогти або відняти тих, що не вистачає в інших). 
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Однією з традиційних вправ з цеглинками LEGO®, що створювала 

позитивну емоційну атмосферу, можливість отримати власний досвід ігрової 

діяльності та породжувала власний смисл і усвідомлення важливості цінувати 

гру як діяльність, що розвиває усі сфери функціонування людини, є вправа 

«LEGO® качечка». Вона полягає у тому, що вчителям пропонується створити 

впродовж 30 секунд з набору однакових для всіх цеглинок LEGO® качечок. 

Після цього вчителям задаються наступні запитання: Скільки варіантів 

качечок вийшло? Чи є серед них однакові? Чому вони всі різні? Після цього 

вчителям дається певний час, щоб придумати ім’я своєму створінню та 

розповісти про нього один одному.  

Обговорення результатів створення качечок дає можливість педагогам 

усвідомити нескінченні можливості комбінування однакових цеглинок 

LEGO® та індивідуальні властивості психічних процесів кожної людини 

(сприйняття, пам’яті, мислення, уяви тощо), що забезпечили унікальність 

створених качечок. Крім того, звертання уваги педагогів на різні академічні 

навички, що забезпечують успішне створення качечки та їх удосконалення, 

вводять фахівців до проблемної теми щодо використання ігрових методів в 

навчальному процесі. А презентація своєї качечки партнерам – механізми 

розвитку соціальних умінь школярів засобами гри з LEGO®. 

Традиційною є у цьому контексті є вправа «23 штирі», що висвітлює 

розвивальні та дидактичні ресурси цеглинок, їх різновікову спрямованість. 

Так, учасникам пропонується скласти шість цеглинок LEGO DUPLO® таким 

чином, щоб відритими залишились 23 штирі. Успішне виконання цієї вправи 

забезпечується як навичками усного рахунку, так і варіативністю, гнучкістю, 

системністю мислення, швидкістю мисленнєвих процесів, їх оперативністю, 

відкритістю, здатністю подолати існуючий стереотип. 

Важливим для переосмислення цінності гри у навчанні є звертання до 

світового досвіду початкової освіти та використання ігрових методів навчання 

вчителями тих зарубіжних країн, які виявляють високі результати академічних 

досягнень учнів, таких як Фінляндія, Естонія, Канада, Швеція, Королівство 
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Данія та ін. Для цього на зазначених заходах були презентовані фото та 

відеоматеріали відповідного змісту, що також розширювали професійні 

орієнтири педагогів. 

Отже, зазначені майстер-класи забезпечували м’яке входження 

педагогів у проблемний простір ігрових методів навчання засобами LEGO®, 

сприяли отриманню вчителями особистого досвіду виконання розвивальних 

та дидактичних вправ, емоційного переживання та переоцінки значення 

ігрової діяльності у житті людини. 

По-друге, - це проведення унікального за своєю ідеєю і концепцією 

щорічного Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення PlayFest, 

який надає можливість педагогічній спільноті (учителям початкових класів, 

директорам шкіл, методистам, керівникам та вихователям закладів дошкільної 

освіти), дітям та їх батькам поєднати гру та навчання, усвідомити, що навчання 

має бути цікавим, емоційним та мотивувальним за допомогою гри.  

Ключовим завданням PlayFest є розкриття освітнього потенціалу гри в 

цілому та гри з LEGO®.  

Під час фестивалю відбувається архітектурна виставка-конкурс з 

презентацією дитячих та учнівських проєктів на різні актуальні для 

суспільства та освіти теми, такі як «Стадіони майбутнього» (2012 р.), «Школа 

майбутнього» (2013 р.), «Космічні технології» (2014 р.), «Моє місто» (2015 р.), 

«Світ пізнання, розваг та відкриттів» (2016 р.), «Столиці світу» (2017 р.), 

«Водний світ» (2018 р.), «Професії майбутнього» (2019 р.), «Успіх» (2020 р.). 

Крім того, для педагогічної спільноти, як і для дітей та їх батьків, проводяться 

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 у НУШ. 

Підготовка до PlayFest є тривалим процесом, що за своєю суттю є 

проєктною діяльністю. Адже для того, щоб презентувати на виставці-конкурсі 

архітектурне рішення із зазначеної теми наприкінці навчального року 

(зазвичай кінець травня-червень), протягом усього навчального року 
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відбувається кропітка робота усієї шкільної спільноти учнів, вчителів та 

адміністрації закладів. Перед початком такої роботи для керівників шкільних 

команд проводяться настановні семінари, метою яких є опанування 

педагогами технологією проєктної діяльності (її розгортання, керування), а 

також забезпечення усвідомлення ними: значущості ігрової діяльності у 

фізичному, психічному, соціально-психологічному розвитку та навчальній 

діяльності школярів, у професійній діяльності та професійному розвитку 

вчителів, функцій зазначеної роботи в організаційному розвитку закладів 

освіти.  

Критеріями оцінки проєктів, які обговорювались на настановних 

семінарах, були:  

1) творчий: ідея (розкриття ідеї, її відповідність темі), дизайн (зовнішній 

та внутрішній вигляд моделі), стиль (гармонійність поєднання окремих 

частин, кольоровість, цілісність тощо) та оживленість проєкту (уміле 

використання додаткових матеріалів та аксесуарів, сюжетне відтворення подій 

з вибраної теми);  

2) технічний: складність, міцність, архітектурна грамотність, 

деталізованість - використання складних архітектурних елементів (складних 

елементів круглої форми сконструйованих з прямокутних чи квадратних 

цеглин, елементів, які згинаються, розгинаються), наявність механізованих 

елементів;  

3) командний дух: презентація проєкту командою учнів (зовнішній 

вигляд команд, наявність засобів ідентифікації; цікавість, живість, насиченість 

презентації; внесок у створення спільноти конкурсу (активність на сторінці 

конкурсу у Facebook, залучення батьків, фахівців); банер та відеоролик 

проєкту.  

Емоційно та інформативно насичена атмосфера PlayFest, - виставки-

конкурсу дитячих проєктів, освітньої сесії за участю провідних фахівців та 

майстер-класів з методик ігрового навчання у початковій школі, зокрема саме 

тих, які впроваджуються у рамках Нової української школи, - забезпечує 
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формування ціннісного ставлення вчителів початкових класів до ігрової 

діяльності, ігрових методів навчання в цілому та засобами LEGO® зокрема, 

надає можливість зрушити професійні стереотипи, традиційну домінанту 

педагогічної діяльності. 

 

2.3. Спрямування змісту післядипломної освіти на оволодіння 

вчителями ігровими методами навчання засобами LEGO® 

 

Здійснений у попередньому розділі аналіз освітніх програм підвищення 

кваліфікації учителів початкової школи обласних закладів післядипломної 

педагогічної освіти України засвідчив про відсутність у системі вітчизняної 

післядипломної педагогічної освіти цілеспрямованої, системної підготовки 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання. Відтак, 

необхідним є внесення змін у традиційний зміст післядипломної освіти 

вчителів початкової школи для формування цілісної їх готовності – 

ціннісного, когнітивного та конструктивного її компонентів. 

Передусім зазначимо, що зміст сучасної післядипломної педагогічної 

освіти має: 1) відповідати вимогам розвитку суспільства, науки, культури та 

особистості; 2) передбачати єдність змістового та процесуального аспектів 

підготовки; 3) бути структурно цілісним; 4) відображати гуманізацію та 

фундаменталізацію освіти; 5) передбачати інтеграцію на різних її рівнях 

(зовнішньо та внутрішньо предметну, інтеграцію форм і методів); 

6) передбачати використання сучасних технологій (цифрових та ін.); 7) бути 

компетентнісним за своєю суттю; 8) відповідати віковим особливостям 

розвитку педагогів як дорослих; 9) бути професійно спрямованим, 

контекстним. 

Виходячи з того, що зміст післядипломної освіти – це структура, зміст і 

обсяг навчальної інформації [35, с. 321], засвоєння якої забезпечує педагогу 

можливість застосовувати ігрові методи навчання засобами LEGO®; це 

педагогічно сформована система знань, умінь і навичок, досвіду творчої 
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діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, засвоєння якої 

забезпечує успішну професійну діяльність учителя в умовах НУШ; він у 

першу чергу відображається в освітніх програмах підвищення кваліфікації 

учителів початкової школи. 

З метою підготовки вчителів початкової школи до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® в освітню програму курсів підвищення 

кваліфікації учителів початкової школи був унесений спецкурс «Навчання 

через гру» (16 год.), який для забезпечення занурення педагогів у проблемну 

тему, посилення розвивального ефекту проводився у два навчальні дні (по 8 

год.). 

Метою зазначеного спецкурсу є формування у вчителів ціннісного 

ставлення до гри, її розвивальних, навчальних та виховних можливостей; 

створення умов для усвідомлення вчителями сутності гри, ігрових освітніх 

технологій, свідомого використання ігрових та діяльнісних методів навчання; 

розвиток системоутворювальних професійних умінь та якостей; формування 

позитивного досвіду навчання через гру тощо. 

Спецкурс розроблено з урахуванням оновлення законодавчої та 

нормативної бази освітньої галузі (Закон України «Про освіту», Концепція 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Державний стандарт 

початкової освіти, Наказ МОН від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження 

Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти», 

Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи» 

та ін.), тенденцій розвитку освіти в Україні, сучасних наукових досліджень у 

галузях педагогіки, психології, освіти дорослих, менеджменту, цифрових 

технологій, які складають основу професійної компетентності вчителя 

початкової школи, а також європейських стандартів підготовки вчителів до 

використання ігрових та діяльнісних методів навчання. 
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Навчально-методичне забезпечення спецкурсу складається із завдань та 

матеріалів для самостійної роботи слухачів за кожною темою (презентації, 

тести, відеоматеріали), списком рекомендованих літературних джерел, 

Інтернет-ресурсів. 

Спецкурс за своїм змістом складається з двох модулів. 

Перший модуль «Психологія та педагогіка гри» містить дві теми: 

 - перша тема «Сучасність: запит на гру» (2 год.), передбачає розгляд 

таких питань як: різні форми ігрової поведінки у сучасному світі; сучасне 

покоління (префігуративна культура, цифрове покоління) та ігровий світ; 

еволюційні витоки гри та її адаптивне значення у світі, де зростає 

невизначеність та нестабільність; роль гри у розвитку сучасної особистості, 

здатної до успішної самореалізації в мінливому світі; гра як шлях до розвитку 

компетентностей XXI століття (soft skills) та творення майбутнього; 

психологічні та педагогічні теорії ігрової діяльності; психологічні та 

педагогічні властивості гри; гра в контексті стратегічних завдань Нової 

української школи; 

 - друга тема «Види, етапи, структура та механізми ігрової діяльності» (2 

год.) спрямована на висвітлення таких питань як: структура гри як виду 

провідної діяльності людини; мотиви ігрової діяльності; види гри; етапи та 

компоненти гри: мета, формат, сюжет, ролі, правила, ігрові дії, елементи 

включення, ігрове використання предметів (атрибути), стосунки між 

граючими, підведення підсумків, вихід з гри, зворотній зв'язок, перенесення з 

ігрового в реальний простір; механізми гри; психолого-педагогічні функції 

іграшки; ігровий простір. 

Другий модуль «Гра як інструмент освітньої діяльності в Новій 

українській школі» містить такі дві теми: 

 - перша тема «Методика організації ігрової діяльності в початковій 

школі» (4 год.) до свого змісту включає: сутність поняття «ігрові методи 

навчання»; компетентнісний потенціал ігрових методів навчання; принципи 

застосування ігрових методів навчання у початковій школі; вимоги до 
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організації ігрового освітнього середовища; особливості різних видів ігор за 

характером педагогічного процесу; класифікація ігрових методів навчання; 

форми організації ігрової діяльності молодших школярів; засоби ігрової 

діяльності; особливості застосування ігрових методів навчання на різних 

навчальних предметах освітніх галузей; педагогічний супровід ігрової 

діяльності молодших школярів; особливості застосування ігрових методів 

навчання на різних етапах засвоєння знань; персоналізація навчання 

молодших школярів засобами ігрової діяльності; особливості використання 

ігрових методів навчання в інклюзивному класі; управління комунікацією в 

процесі ігрової діяльності молодших школярів; взаємодія з батьками щодо 

супроводу ігрової діяльності молодших школярів. 

Крім того, у межах цієї теми вчителі знайомляться з Методикою 

компетентнісного навчання «Шість цеглинок» як дієвою практикою 

розвивального, проєктного, проблемного навчання, реалізації дослідницького 

та інтерактивного підходів в освітній діяльності. 

 - друга тема «Ефективні практики ігрових методів навчання в 

початковій школі» (4 год.) передбачає розгляд таких питань як: психолого-

педагогічні та організаційні чинники ефективного застосування ігрових 

методів навчання у початковій школі; критерії ефективності застосування 

ігрових методів навчання в початковій школі; етапи проєктування гри; 

ефективні практики застосування різних видів гри в освітньому процесі. А 

також: професійний портрет вчителя: 1) партнера по грі, 2) методиста та 

3) фасилітатора; вимоги до проєктування ігрової діяльності молодших 

школярів, конструювання дидактичних ігор; психогігієна гри. 

Навчальні заняття спецкурсу проходять у формі тренінгу. У процесі 

тренінгової роботи використовуються такі методи: інтерактивні (в парній, 

груповій та кооперативній формах) - проєктні, власне ігрові, діяльнісні, 

дослідницькі; розвивальної діагностики - шкали самооцінки, опитувальники, 

спостереження, тестування; рефлексивні тощо.  

Усі вправи спецкурсу відповідають певним вимогам, а саме: 
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1) правило «легкого старту»; 

2) обов’язковості рефлексивного опрацювання завдяки рефлексивним 

запитанням, рефлексивним паузам та ін.; 

3) зміни домінанти діяльності, переключення – зміни провідного виду 

активності задля запобігання втомлення, підтримки працездатності та 

емоційного фокусування; 

4) поєднання рухової, мисленнєвої та соціальної активності; 

5) поєднання індивідуальної, парної та командної форм роботи. 

За своєю структурою спецкурс у тренінговій формі складається з трьох 

основних частин: вступної, основної та заключної. 

Метою вступної частини спецкурсу є введення учителів до 

проблемного простору завдяки нестандартному включенню у роботу, 

активізація їх ресурсів професійного розвитку, а також знайомство учасників 

з викладачем-тренером та один з одним, з’ясування очікувань та вироблення 

спільних правил тощо. 

Так, базовими вправами цієї частини спецкурсу були такі: 

1) «Об’єднання учасників у команди»: при вході у приміщення кожен 

учасник витягує із мішечка зображення геометричної фігури та займає місце 

за столами відповідно до зображення. На столах знаходяться такі ж фігури, 

створені з LEGO System® на площині; 

2) «Креативний бейджик»: з різних предметів кожен учасник має 

зробити свій бейджик, написати своє ім’я та зробити малюнок, який може 

повідомити щось цікаве та особливе про нього. Після того, як створені усі 

бейджики, тренер пропонує учасникам у командах познайомитися один із 

одним і розповісти про зображення на створених бейджах. Тренер обов’язково 

наголошує педагогам, що такі завдання допомагають розвитку креативного 

мислення у дітей; 

3) «Ігрове опитування»: тренер пропонує продовжити знайомитись за 

допомогою ігрового опитування, питаннями якого є такі, наприклад: Підніміть 

праву руку ті учасники, чиє ім’я починається з голосного звуку; Плесніть у 
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долоні стільки разів, скільки складів у вашому прізвищі; Підніміть ліву руку 

ті, чиє ім’я починається на приголосний звук;  

4) «Ігрові досліди»: знайдіть на столі кольорові стікери. Візьміть жовтий 

стікер ті, хто полюбляє чай, а хто каву – блакитний стікер, хто полюбляє інший 

напій – рожевий стікер та створіть діаграму уподобань; тренер пропонує 

провести аналіз діаграм у командах, а обраний спікер представляє результати 

команди. Виконання цього завдання спонукає учасників провести 

дослідження (зібрати дані, проаналізувати їх, обгрунтувати, отримати 

результат);  

5) «Створюємо правила роботи групи»: тренер пропонує учасникам 

подумати про правила, яких важливо дотримуватися під час тренінгу. Кожен 

учасник може назвати лише одне правило, яке вважає найважливішим. Тренер 

пропонує зобразити за допомогою символів, закодувати це правило на аркуші 

паперу та розмістити в просторі («парковка правил»). Запитання до учасників: 

Чому потрібні правила? Хто має встановлювати правила? Коли правила є 

дієвими?; 

6) «Очікування учасників»: тренер пропонує учасникам у власних 

записниках зафіксувати відповідь на запитання: «Чому я сьогодні є учасником 

спецкурсу»? Кожен учасник озвучує свою мету участі, тренер фіксує ключові 

слова, створюючи «хмару слів» за допомогою програм для створення хмари 

слів (menti.com, Word.Art) та ін. 

Основна частина спецкурсу передбачає покрокове досягнення 

поставленої мети та складається з різноманітних практичних прав і 

теоретичних блоків, які спрямовуються на формування у вчителів початкової 

школи ціннісного компоненту та розвитку їх когнітивного і конструктивного 

компонентів готовності до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO®. Усі теоретичні блоки вписуються у систему практичних вправ, 

послідовно розгортають теоретичний зміст та переводять його у практичну 

дію, складають орієнтовну основу діяльності педагога.  
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В основній частині спецкурсу за своїм спрямуванням тематичні блоки та 

вправи, що до них входять, передбачають оволодіння вчителями знаннями та 

вміннями щодо сутності, особливостей здійснення, організації та супроводу 

ігрової діяльності в цілому, використання ігрових методів навчання без будь- 

яких обмежень у просторі та ігрових засобах, та особливостей гри з LEGO®, 

використання ігрових методів навчання засобами LEGO® зокрема. 

Так, наприклад, серед вправ, які забезпечують формування знань 

учителів щодо сутності та особливостей ігрової діяльності дитини, її функцій 

у цілісному розвитку людини в цілому та молодшого школяра зокрема, в його 

навчальній діяльності, а також особливостей розгортання різних видів гри (у 

тому числі вільної, напівструктурованої та структурованої), методів 

активізації ігрової діяльності у навчанні, були такі: 

1) «гра: переосмислення концепту»: кожен з учасників отримує фото 

одного з засновників теорії гри (К. Гроса, В. Штерна, К. Бюлера, З. Фрейда, 

Ж. Піаже, Л. Виготського, Д. Віннікота, Н. Мак-Вільямс), за цим фото учасники 

мають об’єднатися у команди, знайти ПІБ засновника та проаналізувати 

основні положення його теорії гри завдяки заповненню відповідної таблиці. 

Після цього кожна команда має презентувати розуміння сутності гри у певній 

теорії: визначити функції гри, види гри, умови гри, що розвиває та роль 

педагога у грі, вимоги до нього; 

2) «ігровий досвід з дитинства»: тренер пропонує згадати учасникам 

власний ігровий досвід, відповісти на запитання: Що було цікавим для нас у 

дитинстві? Що цікаве сучасним дітям? Далі тренер пропонує вчителям 

повернутися назад у своє дитинство і пограти в класики, «резиночки», 

скакалку, з м’ячем тощо.  

До основної частини спецкурсу входили такі вправи, які давали 

можливість учителям опанувати вміннями застосувати гру з цеглинками 

LEGO® у навчальному процесі, на різних навчальних предметах, входили такі 

як: 
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1) «Пошук скарбів»: учасники мають зібрати у просторі аудиторії 

башточку з 6 цеглинок LEGO® одного кольору та об’єднатися у групи таким 

чином, щоб в команді були башти 6 різних кольорів. Після цього ті учасники, 

у кого цеглинки кольору полуниці роздають цеглинки колегам в обмін на їх 

улюблене хобі; кольору сонця – в обмін на їх улюблену гру з дитинства; 

кольору «green» - на улюблене місце відпочинку; кольору весняного неба – в 

обмін на мрію; не помаранчевого кольору – в обмін на лайфхак; останнього 

кольору - в обмін на побажання на день; 

2) «СМАРТ-зарядка» – система розумних вправ, що дають змогу 

налаштувати роботу усього організму, його психофізіологічну систему 

(центральну нервову систему, головний мозок) на активну пізнавальну, 

мисленнєву роботу, навчальну діяльність. СМАРТ-зарядка проводиться за 

межами аудиторії, як правило, на подвір’ї, що дає змогу закцентувати увагу 

вчителів на важливості використання усього простору закладу освіти для 

розгортання пізнавальної та навчальної діяльності дітей, а також безмежність 

ігрового простору. Тренер запрошує учасників вийти за межі аудиторії (на 

вулицю), взявши із собою набори «Шість цеглинок» для кожного учасника. 

Тренер пропоеує учасникам пригадати свою дату та місяць народження та 

утворити коло, починаючи відлік з учасника, який народився в січні. Після 

цього тренер пропонує учасникам виконувати різні вправи (індивідуально, в 

парі, в трійці та ін.), що актуалізують необхідність довільної регуляції своїх 

фізичних дій та інтелектуальної діяльності, а також спілкування один з іншим: 

привітання, називаючи ім’я колеги в одну сторону плескаючи цеглинками 

різними мовами; привітання цеглинками навхрест називаючи про себе цікавий 

факт (правдивий або ні), щоб інший учасник вгадав; сховати за спину 

цеглинки, пригадати якого кольору цеглинки у колеги; скласти з цеглинок куб 

та крокувати через нього в різні боки залежно від почутого слова (вліво – 

вправо – колір, вверх – вниз – день тижня, та ін.); вправи з м’ячем: кидати м’яч, 

називаючи букву іншому учаснику, той у свою чергу називає наступну букву 

алфавіту (українського,  англійського тощо); кидати м’яч, плескаючи у долоні 
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та ставити коротке запитання іншому учаснику (наприклад, про пори року, або 

про школу, про вчителів тощо) та ін.; 

3) «LEGO® історія»: тренер пропонує учасникам переглянути 

мультфільм-історію виникнення LEGO®. Перед переглядом тренер ставить 

завдання учасникам під час перегляду виділити ключові меседжі, а після 

перегляду у командах поділитися своїми думками стосовно ключових 

меседжів та презентувати їх іншим командам. Важливим є закцентувати 

учасників на тому, що гра з LEGO® не пропонує дітям готових рішень, а 

навпаки, спонукає їх мислити та шукати власні рішення; 

4) «Знайомство з цеглинками»: тренер пропонує учасникам дослідити 

фізичні властивості цеглинок завдяки своєрідному масажу долонь з закритими 

очима, звуку цеглинок, їх кольорів, можливостей з’єднання; розширення 

вертикального та горизонтального поля зору за допомогою цеглинок, що є 

дуже важливим для загального розвитку молодших школярів та успішності їх 

навчальної діяльності; 

5) «Лічильник гри»: тренер пропонує переглянути декілька відео 

фрагментів активності з дітьми. Після перегляду першого відео тренер 

пропонує його проаналізувати. Завдання для учасників - по шкалі від 1 до 10 

визначити скільки у цьому відео навчання; а скільки гри. Тренер наголошує на 

тому, що діяльність, яку пропонує педагог дітям, містить одночасно гру і 

навчання. У такий спосіб педагог реалізує підхід «навчання через гру». Дуже 

важливо, що діти вивчають, важливо, де вони навчаються, але ключовим є – у 

який спосіб діти розвивають вміння і набувають навичок. Після перегляду 

другого відео тренер пропонує його проаналізувати в такий самий спосіб та 

ініціює обговорення щодо побаченого. Після обговорення тренер пропонує 

учасникам проаналізувати останнє відео за схемою аналізу (спочатку 

індивідуально, потім обговорити в командах). Після обговорення кожна 

команда обирає спікера, який висловлює думки команди щодо побаченого 

відео відповідно до схеми аналізу; 
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6) «Веселі цифри»: тренер пропонує учасникам поспілкуватися в 

команді, домовитись і кожному створити 3Д-модель цифри від 1 до 5, далі 

тренер пропонує учасникам запитання, відповіді на які учасники мають надати 

показуючи відповідну цифру (Скільки очей у двох мишенят? Скільки хвостів 

у трьох ведмежат? Скільки вихідних днів у тижні? та ін.). Потім тренер 

запрошує по одному учаснику з команди з моделями та пропонує їм утворити 

числовий ряд від 1 до 5, а також завдання для тих учасників, які залишилися 

на місцях, – «прочитати» числовий ряд таким чином: непарні числа – 

поплескати в долоні відповідну кількість разів; парні числа – потупотіти 

ногами відповідну кількість разів; якщо число пропущене – сказати його назву 

англійською мовою. Далі тренер пропонує завдання для учасників, які вийшли 

з моделями чисел: використовуючи знаки «>», «<», «=», учасники мають 

утворити вирази, розставляючи знаки між цифрами, які тримають у руках 

учасники (рівності й нерівності); використовуючи знаки «+», «-», «=», 

учасники мають утворити вирази, розставляючи знаки між цифрами, які 

тримають у руках, а інші учасники вирішують вираз, що утворився. Тренер 

спонукає учасників проаналізувати роль педагога в цій взаємодії. Тренер 

акцентує увагу на тому, що вирази можна писати і в зошити, але цей метод не 

має стати основним, оскільки не передбачає активного включення дитини. 

Основна частина спецкурсу спрямована також на оволодіння вчителями 

початкових класів вміннями із запровадження методики компетентнісного 

навчання «Шість цеглинок», що є практичним інструментом та дієвим засобом 

реалізації ігрових та діяльнісних методів навчання. Методика була розроблена 

Брентом Хатчесоном, директором південноафриканської освітньої 

організації «Care for Education» та апробована в багатьох країнах світу. 

Ця методика є системою ігор-завдань з шести цеглинок LEGO DUPLO® 

певних кольорів (червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного та 

синього). При чому ігри-завдання не є фіксованим набором завдань та 

інструкцій, а відкритою системою, що стимулює і вчителя і учня до відкриттів, 

пошуків, експериментів тощо. 
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Характерними особливостями ігор-завдань є такі: 

 - вони спрямовані одночасно на розвиток декількох вмінь/груп вмінь; 

 - вони можуть бути адаптовані відповідно до віку, вмінь та потреб 

кожного учня; 

 - кожне завдання створює можливість робити нові спроби, 

вдосконалювати свої вміння, розвивати впевненість у собі; 

 - вони передбачають можливість відкритого закінчення: учень може 

запропонувати свій варіант як виконання завдання, так і здійснення аналізу 

його результатів; 

 - вони можуть інтегруватися у будь-який вид діяльності та форму 

роботи, вони є метапредметними, міждисциплінарними. 

У тренінговому процесі з учителями обговорюються та опрацьовуються 

такі універсальні рекомендації-поради щодо взаємодії з дітьми у процесі 

реалізації вправ-завдань методики «Шість цеглинок»:  

1) дотримуйтесь правила легкого старту – підтримуйте баланс 

можливостей та вимог; 

2) будьте гнучкими у взаємодії з дітьми, не нав’язуйте власних ідей, а 

допоможіть дітям реалізувати свій задум; 

3) давайте час дітям для реалізації власних задумів та насолодитися 

процесом гри; 

4) не акцентуйте увагу на кінцевому продукті, підтримуйте процес; 

5) підтримуйте дітей у процесі долання труднощів; 

6) надавайте перевагу відкритим запитанням замість закритих; 

7) поважайте думку дитини;  

8) заохочуйте оригінальність, гнучкість мислення, самостійність, 

креативність; 

9) будуйте діалог на рівних, партнерських стосунках; 

10) пропонуйте зворотній зв'язок, активізуйте самооцінювання; 

11) заохочуйте дітей до спілкування, взаємодії; 
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12) усвідомлюйте значення шуму діяльності, не вимагайте цілковитої 

тиші. 

У заключній частині спецкурсу здійснюється рефлексивний аналіз 

отриманих результатів завдяки їх порівнянню з очікуваннями, поставленою 

метою; проєктується подальша професійна діяльність та створюється 

траєкторія професійного розвитку вчителів початкових класів в аспекті 

розвитку їх професійних умінь з реалізації ігрових методів навчання.  

До вправ, які забезпечували рефлексивний аналіз власної педагогічної 

діяльності в цілому та діяльності упродовж спецкурсу зокрема, забезпечували 

пролонгований формувальний ефект, були віднесені такі: 

1) «Дизайнери освітнього процесу»: тренер пропонує учасникам 

попрацювати у творчих студіях у командах над створенням власних 

діяльнісних, ігрових вправ, що можуть бути реалізовані (відповідно до 

жеребкування) на ранкових зустрічах, математиці, українській мові (читання), 

українській мові (письмо), інтегрованому курсі «Я досліджую світ»; 

2) «Гра – дитина - педагог - навчання»: тренер пропонує учасникам 

згадати увесь досвід здобутий протягом спецкурсу та в командах протягом 

відведеного часу спробувати дослідити умови успішної реалізації підходу 

«навчання через гру». Для цього учасникам пропонуються картки з 

питаннями-орієнтирами для обговорення: Хто має бути залучений до 

«навчання через гру»? Чому? Наведіть приклад з власного досвіду. Де може 

відбуватися «навчання через гру»? Чому? Наведіть приклад з власного 

досвіду. Коли та скільки має відбуватися «навчання через гру»? Чому? 

Наведіть приклад з власного досвіду. Чи обов’язково потрібні для «навчання 

через гру» додаткові матеріали? Чому? Наведіть приклади з власного досвіду. 

Дайте визначення концепту «педагог-дизайнер». Зазначте ключові 

особливості взаємодії педагога-фасилітатора з дітьми; 

3) «Рефлексивне коло»: тренер пропонує учасникам визначити та 

записати три дії, щодо впровадження підходу «навчання через гру» у власну 

педагогічну практику; після обміну думками у командах тренер пропонує 
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учасникам стати в коло подяки та по черзі, починаючи з учасника, у якого 

найближчим часом день народження, озвучити як вони змінилися упродовж 

спецкурсу, за що вони вдячні даному спецкурсу, передаючи певний 

символічний предмет по колу. 

Важливим чинником успішності запровадженого спецкурсу, як і всіх 

інших педагогічних заходів, є створення відповідного тренінгового простору 

в аудиторії та поза її межами – ігрового освітнього простору, який стимулює, 

активізує, мотивує до ігрової діяльності, ініціює застосування професійних 

умінь. Відтак, спецкурс проводився у навчальній лабораторії НУШ – 

спеціальному освітньому просторі, створеному за вимогами Концепції НУШ. 

А крім того, передбачав виконання окремих вправ у коридорах, вихід на 

вулицю для проведення ранкового кола та SMART-зарядки. 

Крім спецкурсу «Навчання через гру» з метою підготовки вчителів 

початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® у 

межах Типової освітньої програми організації і проведення підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної 

освіти, затвердженої МОН Україні (Наказ від 15.01.2018 №36) було 

розроблено та запроваджено модуль «Гра по-новому, навчання по-іншому з 

LEGO» (12 год.).  

За своїм змістом модуль передбачав чотири взаємопов’язані лінії, а саме: 

1) погляд у майбутнє крізь педагогіку гри; 2) освітній потенціал гри з LEGO®; 

3) методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок»; 4) проєктна 

діяльність.  

Модуль, як і вищеописаний спецкурс, реалізовується у тренінговій 

формі за трьома базовими етапами: вступним, основним та заключним.  

Він проводиться на міжкурсовому етапі післядипломної освіти вчителів 

початкової школи, на території закладів загальної середньої освіти у класних 

приміщеннях, що відповідають вимогам освітнього простору НУШ.  

На відміну від спецкурсу, вправи модулю передбачають більше 

заглиблення педагогів у проблемну тему, зосередження уваги на різних видах 
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гри (виокремленні характерних особливостей вільної та керованої, 

структурованої гри), використанні ігрових методів на різних навчальних 

предметах, на перервах. Окрема увага приділяється аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду використання ігрових методів у навчальному процесі. 

Теоретичні блоки модулю забезпечують розкриття таких проблемних 

тем як: 

1) особливості розвитку сучасних дітей в умовах цифрового суспільства 

та навчальної діяльності молодших школярів зокрема. У цьому блоці 

особливий акцент робиться на відмінностях життєдіяльності покоління 20 

століття від сьогоднішнього цифрового покоління, особливостях фізичного, 

психічного та соціального розвитку дітей та місці і функціях гри у цьому 

аспекті. Крім того, визначаються вимоги до фахівців в умовах цифровізації 

суспільства та освіти; 

2) нові підходи до навчання у світовому освітньому просторі та 

надбання сучасної нейропсихології щодо створення умов для успішного 

функціонування та розвитку головного мозку людини, дитини: розкриваються 

новітні дослідження нейроґенезу та чинників, що впливають на мієлінізацію; 

3) історія виникнення цеглинок LEGO®, генеза діяльності та місія The 

LEGO Foundation у світі та в Україні; 

4) базові положення підходу «навчання через гру»; ролі вчителя як 

методиста, фасилітатора та партнера по грі; а також значення вільної гри в 

освітньому процесі та всебічному розвитку людини, її збереження та 

активізацію, супровід. 

Серед базових вправ модулю, як приклад, є такі: 

 - «Підступна вежа»: тренер пропонує учасникам в різний спосіб звести 

вежу, ставлячи цеглинки вузьким боком до вузького (за 15 секунд, із 

закритими очима, за допомогою олівця, лівою рукою та ін.); після цього – 

обговорюються стратегії виконання завдання, труднощі та їх причини. Далі 

ставиться завдання скласти вежу в парах, використовуючи 12 цеглинок, потім 

– усією командою створити як найвищу стійку вежу. Для порівняння 
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побудованих веж учасникам пропонується знайти різні способи, з 

використанням різних засобів. Важливим є те, що тренер наголошує на тому, 

що немає одного способу проведення вправи/активності. Освітній процес – це 

процес пошуку і створення безмежної кількості можливостей та варіантів. 

Тренер відразу зазначає, що на увазі мається ГРА – не у традиційному 

розумінні як п’ятихвилинка на початку уроку чи фізкультхвилинка, а як спосіб 

взаємодії педагога з дитиною, як спосіб подачі інформації вчителем і спосіб 

пошуку інформації дитиною, як стиль мислення та поведінки педагога і 

головне – як спосіб навчання, взаємодії з іншими; 

 - «Чарівні слова з LEGO System®»: тренер пропонує використовуючи 

цеглинки LEGO System®, викласти на площині слово. Кількість складів у 

слові повинна відповідати певній цифрі та тематиці, запропонованій на 

аркуші: «смугасте слово»; «лісове слово»; «хвостате слово»; «крилате слово»; 

«пухнасте слово»; «швидке слово»; «хиже слово» та ін. 

Окреме місце у змісті модулю займає проєктна робота, яку здійснюють 

учителі-учасники тренінгу за певною темою. Перед початком роботи тренер 

нагадує основні ознаки проєкту, а вчителі діляться власним досвідом 

проєктної діяльності своїх учнів. Після цього команди учасників працюють 

над створенням проєкту одного з тематичних тижнів 1-2 класу НУШ з 

наступною його презентацією. Особлива увага у процесі такої роботи 

приділяється ролі вчителя, який не керує, надає інформацію, корегує, вчить як 

необхідно робити, але підтримує, супроводжує, надихає. 

Важливо підкреслити те, що зазначені педагогічні заходи ґрунтуються 

на інтегративній моделі освітньої діяльності, що передбачає безумовну 

реалізацію принципу інтеграції завдяки:  

1) одночасному поєднанню різних форм активності учасників (фізичної 

– рухові вправи, інтелектуальної – інтелектуальні вправи, соціальної – 

спілкування, взаємодія);  
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2) урізноманітненню форм пізнавальної діяльності (дослідження, 

трансформування, експериментування, моделювання); доцільному поєднанню 

різних змістових компонентів;  

3) поєднанню та логічній послідовності, перетіканню різних форм 

ігрової діяльності, видів гри; 

4) циклічному підході, що детермінується етапами мисленнєвої 

діяльності: від проблематизації, постановки мети та завдань, пошуку варіантів 

вирішення проблемної ситуації та визначенні одного, до його здійснення через 

конструювання, моделювання та ін., та рефлексію, осмислення до 

продовження в іншій формі; 

5) поступовій реалізації та поєднанню різних рольових позицій учителів 

в ігровій діяльності дитини, її організації та супроводу – методиста, партнера 

по грі та фасилітатора; 

6) співпраці, співробітництву учасників та викладачів-тренерів. 

Отже, включення до змісту післядипломної освіти вчителів початкових 

класів спецкурсу «Навчання через гру» на курсах підвищення кваліфікації та 

модулю «Гра по-новому, навчання по-іншому з LEGO» у межах Типової 

освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти (на 

міжкурсовому етапі) забезпечує підготовку педагогів до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO®, а також сприяє розвитку їх цілісної 

професійної компетентності, забезпечує успішність їх діяльності в умовах 

НУШ.  

 

2.4. Забезпечення управлінського та науково-методичного, 

психолого-педагогічного супроводу реалізації ігрових методів навчання у 

початковій школі 

 

Серед труднощів впровадження ігрових методів навчання у початковій 

школі у ході нашого пілотного дослідження, вчителями були визначені саме 
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ті, які у першу чергу залежать від управлінських дій керівництва шкіл: 

відсутність у достатній кількості ігрового матеріалу (60% вчителів початкової 

школи); велика наповненість класу (32%) та відсутність достатньої площі 

приміщень для реалізації різних активностей з дітьми (32%); невідповідність 

існуючим вимогам щодо оцінювання академічних умінь школяра (32%); і, 

нарешті, нерозуміння, не підтримка новацій керівництвом закладу (2%). 

Безумовний вплив керівництва на якість освітньої діяльності закладу та 

безпосередньо успішність професійної діяльності вчителів, а відтак, - 

навчання учнів, доведений за результатами багатьох досліджень. 

За дослідженнями T. Waters, R. Marzano, B. McNulty [225], учні 

демонструють найбільші успіхи у тих школах, директори яких залучають 

педагогів до пошуку та впровадження нових стратегій навчання, ставлять 

амбіційні цілі щодо підвищення академічних результатів, встановлюють 

зворотний зв'язок [225]. Як свідчать сучасні метааналізи, ефективний директор 

має визначати цілі, стимулювати інтерес вчителів до сучасної теорії та 

практики викладання, контролювати ефективність педагогічних методів, що 

використовуються, та їх вплив на навчання, орієнтуватися на передовий 

педагогічний досвід, знати навчальний план, методичні рекомендації та 

інструкції, принципи викладання [189]. Досвід вивчення ефективних шкіл 

Австралії, США, Голландії, Британії дав змогу серед основних чинників їх 

діяльності (незалежно від розміру, розташування або ступеня) визначити 

професійне керівництво, що виявляється у: 1) суворому та цілеспрямованому 

проактивному керуванні, акценті на відборі персоналу, що якнайкраще 

підходить до роботи у школі, узгодженості дій у команді управлінців; 

2) реалізації принципу активної участі – залученні заступників директорів та 

вчителів до процесу прийняття управлінських рішень та планування 

навчальних програм; 3) пріоритету професіоналізму – залученні до та знання 

про навчальний процес, зміст курикулуму, стратегії викладання, здійснення 

моніторингу навчальних досягнень учнів [83; 154; 210]. 
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Отже, для успішної підготовки вчителів до реалізації ігрових методів 

навчання LEGO® та власне ефективного використання ними зазначених 

методів важливим, на нашу думку, є здійснення відповідного управлінського 

супроводу. Адже нерозуміння директором школи та заступником директора з 

початкової школи значущості ігрових методів навчання молодших школярів, 

не сприйняття цінності вільної гри та не усвідомлення ними особливостей 

організації освітнього середовища для супроводу ігрової діяльності учнів, не 

може забезпечити пролонгацію формувального впливу вищеописаних 

педагогічних заходів. А в найбільш негативному варіанті – зруйнувати або 

уповільнити їх дію. 

Відтак, з метою з’ясування особливостей готовності керівництва 

закладів загальної середньої освіти до здійснення управлінського супроводу 

впровадження новітніх методів навчання (у тому числі ігрових методів 

навчання засобами LEGO®) у початковій школі було проведено опитування, 

в якому взяли участь 114 керівників шкіл Запорізького регіону (58% жінок та 

42% чоловіків віком від 25 до 68 років, зі стажем педагогічної діяльності від 2 

до 43 років та стажем управлінської діяльності від 1 до 33 років). Серед них – 

78% директорів шкіл та 22% - заступників директорів з питань початкової 

освіти.  

Опитування здійснювалось завдяки авторському опитувальнику 

(Додаток Б), що був спрямований на визначення ступеня: усвідомленості 

керівниками значущості спеціальної підготовки вчителів до використання 

ігрових методів навчання у початковій школі та їх власної підготовки як 

керівників; усвідомленості значення гри у цілісному розвитку та академічних 

досягненнях молодшого школяра; самооцінки готовності до зміни власної 

професійної діяльності (застосування нових форм і методів управління, 

взаємодії з педагогами, батьками, учнями, до організації нового освітнього 

середовища), а також до використання ігрових методів у своїй управлінській 

діяльності; усвідомленості головних професійних якостей, якими має володіти 

вчитель початкової школи для успішного застосування в освітньому процесі 
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ігрових методів навчання; усвідомлення основних труднощів ефективної 

реалізації учителями ігрових методів навчання та першочергових заходів з 

підготовки вчителів та супроводу їх професійної діяльності у цьому контексті; 

За результатами проведеного опитування отримані дані, що свідчать про 

таке. По-перше, - більшість з опитаних керівників закладів загальної середньої 

освіти усвідомлюють необхідність спеціальної підготовки педагогів до 

використання ігрових методів навчання, у тому числі засобами LEGO® у 

початковій школі (95% фахівців), проте значно менше керівників 

усвідомлюють необхідність такої власної підготовки як керівника (69% 

опитаних) (рис. 2.2).  

 

 

 

 

При цьому, за думкою керівників закладів, ігрові методи мають високий 

потенційний рівень розвивальних можливостей для цілісного розвитку 

молодшого школяра. Про це зазначили 94% фахівців. І тільки 6% опитаних 

керівників визначили середній рівень розвивальних можливостей гри. 

Дидактичні можливості ігрових методів навчання у початковій школі 

усвідомлюються директорами шкіл та їх заступниками також переважно на 

високому рівні (89% фахівців), про середній рівень дидактичних можливостей 

зазначили 11% опитаних. 
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Рис.2.2. Ставлення керівників закладів освіти до ігрових методів навчання та 

підготовки фахівців до їх реалізації 
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Що стосується готовності керівників до використання ігрових методів у 

власній професійній діяльності, то її рівень як високий оцінили 35% фахівців, 

як середній та низький 45% і 20% відповідно. Про високий рівень готовності 

до зміни власної професійної діяльності (застосування нових форм і методів 

управління, взаємодії з педагогами, батьками, учнями, до організації нового 

освітнього середовища) зазначили 76% опитаних керівників, проте 7% 

оцінили свою готовність на низькому рівні. 

Серед головних професійних якостей, якими має володіти вчитель 

початкової школи для успішного застосування в освітньому процесі ігрових 

методів навчання керівниками шкіл визначені (за частотою): 

1) комунікабельність; 2) креативність; 3) готовність змінити себе, здатність 

навчатися протягом життя, відкритість до нового; 4) толерантність; 

5) організованість, наполегливість, стриманість; 5) бажання працювати; 

6) загальна ерудованість. Близько 15% фахівців як головну професійну якість 

відзначили «компетентність», що може свідчити про недостатню 

усвідомленість керівниками особливостей професійної діяльності вчителів в 

умовах Нової української школи та її вимог до фахівців. 

Основними труднощами ефективної реалізації учителями ігрових 

методів навчання опитані керівники закладів освіти пов’язують з (за 

частотою): 1) браком часу; 2) низькою вмотивованістю вчителів; 3) пенсійним 

віком учителів; 4) сталими професійними переконаннями, консерватизмом, 

авторитарним стилем викладання; 5) недостатньою матеріальною базою, в 

тому числі – обмеженим простором класних приміщень для гри; 6) страхом 

учителів перед новим (рис. 2.3.). 

Також керівниками шкіл акцентовано увагу на: недостатній 

розробленості нових методик навчання, у тому числі ігрових та діяльнісних; 

недієвості існуючої системи мотивування вчителів початкових класів (її 

декларування без реальної реалізації у школах).  
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Ефективними спеціально організованими заходами з підготовки 

вчителів до використання ігрових методів навчання засобами LEGO® у 

початковій школі керівники вважають: тренінги зі спеціалістами (87% 

керівників); курси підвищення кваліфікації з презентацією нових методів 

навчання (67% фахівців); організація самоосвітньої діяльності вчителів (54% 

осіб); майстер-класи та педагогічні майстерні успішних в цьому питанні 

вчителів-практиків (34% фахівців); вирішення нормативно-правових питань з 

надання реальної автономії закладам освіти, можливості прийняття рішення 

керівником закладів щодо працевлаштування педагогів (27% керівників).  

Отримані результати дають підстави стверджувати про те, що 

підготовка керівників закладів загальної середньої освіти до управлінського 

супроводу реформування початкової освіти в цілому та впровадження ігрових 

методів навчання засобами LEGO® зокрема у першу чергу має передбачати:  

1) проведення спеціально організованих заходів, спрямованих на 

опанування фахівцями ігрових стратегій управлінської діяльності, їх 

«занурення» в ігрові форми та методи професійної взаємодії, що забезпечить 

усвідомлення провідної ролі гри не тільки в індивідуальному розвитку людини 

протягом життя, психофізіологічному та соціально-психологічному розвитку 
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Рис.2.3. Основні труднощі впровадження ігрових методів навчання засобами 
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та навчанні молодшого школяра, але і місця гри в управлінні закладом освіти, 

розвитку педагогічного колективу;  

2) залучення керівників до участі у спеціалізованих тренінгах 

«занурення» в освітній процес Нової української початкової школи, 

побудований за всіма її принципами; отримання ними особистого досвіду 

перебування в ігровому освітньому середовищі; проведення спеціальних 

тренінгів за тематикою «навчання через гру», що дає змогу усвідомити 

значення впровадження вчителем ігрових методів навчання молодших 

школярів засобами LEGO®.  

З цією метою у Типову освітню програму організації і проведення 

підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти 

відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (Наказ МОН Україні 

№ 1392 від 13 грудня 2018 року) [88], метою якою є модернізація 

управлінських компетентностей керівних кадрів закладів загальної освіти для 

ефективного управління відповідно до вимог Концепції «Нова українська 

школа» з урахуванням державної політики у галузі освіти, її європейського 

вектору розвитку, особливостей соціально-економічного розвитку територій в 

процесі децентрації влади в Україні [84], був у варіативну частину внесений 

спецкурс «Навчання через гру» (8 год.).  

Метою зазначеного спецкурсу у тренінговій формі є розвиток 

професійної компетентності керівників закладів освіти щодо управлінського 

супроводу впровадження ігрових методів навчання у початковій школі в 

умовах освітніх змін. За своєю структурою він містив такі змістові блоки, а 

саме: 1) погляд у майбутнє крізь педагогіку гри; 2) освітній потенціал гри з 

LEGO®; 3) методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок»; 

4) управлінський супровід впровадження ігрових методів навчання засобами 

LEGO® в умовах нової української початкової школи. 

Перші три блоки спецкурсу за своїм змістом є близькими до змістових 

ліній модулю «Гра по-новому, навчання по-іншому з LEGO» у межах Типової 
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освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти.  

Так, перший спрямовується на формування ціннісного ставлення 

керівників до ігрової діяльності, їх мотивації до впровадження в навчальному 

процесі початкової школи ігрових методів навчання в цілому та засобами 

LEGO® зокрема, а також мотивації до здійснення управлінського супроводу 

зазначеного процесу. Це відбувається, у тому числі, й завдяки зануренню 

керівників у світ сучасних вимог до фахівців, у чинники успіху людини у 

майбутні 10-20 років, що презентуються за результатами світових досліджень. 

Другий блок спрямовується на розкриття освітнього потенціалу гри з 

LEGO®, властивостей цеглинок, основних принципів та етапів ігрової 

діяльності, що здійснюється у контексті висвітлення глобальних проблем 

збереження дитячої гри, її функцій у розвитку людини та ролі дорослих, 

педагогів у ній.  

Третій забезпечує розкриття основних принципів, етапів та методів 

методики компетентнісного навчання «Шість цеглинок», особливостей її 

застосування в навчальному процесі початкової школи.  

Четвертий блок є особливим, він присвячений управлінському 

супроводу впровадження ігрових методів навчання засобами LEGO® в умовах 

нової української початкової школи та презентує мету, завдання, принципи, 

основні етапи та механізми діяльності керівників закладів загальної середньої 

освіти щодо організаційного забезпечення, підтримки процесу реалізації 

учителями початкової школи ігрових методів навчання засобами LEGO®.  

Ефективність зазначеного спецкурсу забезпечується включенням, 

проживанням керівниками шкіл ігрового процесу, власним досвідом 

порівнянням традиційних завдань з підручників для початкової школи з 

компетентнісними, діяльнісними завданнями, сконструйованими ними 

завдяки вправам методики «Шість цеглинок».  

Директори шкіл у процесі тренінгової роботи фактично «проживають» 

один день навчання в новій українській початковій школі: починаючи з 
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ритуального входження в тренінгову аудиторію - Лабораторію НУШ (в 

інституті післядипломної освіти) або клас НУШ (в закладі освіти), 

креативного, неочікуваного способу вибору «робочого місця», ранкового 

кола, SMART-зарядки, крізь різні навчальні предмети та до рефлексії дня, 

завершення ігрового та навчального процесу.  

Отже, впровадження зазначеного спецкурсу забезпечує усвідомлене 

ставлення керівників до власної діяльності щодо здійснення управлінського 

супроводу реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® у початковій 

школі. Це, у свою чергу, забезпечує актуалізацію відповідної готовності 

вчителів в освітньому процесу, є інструментом підкріплення та пролонгації 

формувального впливу педагогічних заходів, проведених у межах 

дисертаційного дослідження. 

Окрім управлінського супроводу впровадження методів навчання 

засобами LEGO® у початковій школі важливим є здійснення наскрізного, 

цілісного, неперервного науково-методичного супроводу професійної 

діяльності вчителів початкових класів.  

З метою здійснення такого супроводу через певний час (орієнтовно 6 

місяців) важливим є проведення супровідних тренінгів для вчителів 

початкових класів «Навчання через гру 2.0» (обсягом 6 год.), що мають на меті 

посилення формувального впливу, підтримку вчителів у процесі їх реальної 

професійної діяльності, відпрацювання проблемних аспектів використання 

ігрових методів у навчальному процесі. Супровідний тренінг спрямовуються 

на рефлексування існуючого досвіду реалізації учителями початкової школи 

ігрових методів засобами LEGO®, поглиблення їх професійних знань і умінь 

та проєктування подальшої діяльності, визначення шляхів професійного 

саморозвитку у цьому контексті. 

Супровідний тренінг «Навчання через гру 2.0» складається з 3 модулів: 

метою першого модулю є актуалізація відповідних професійних знань та умінь 

учителів початкової школи; другий модуль зорієнтований на розкриття 

ресурсів гри з цеглинками LEGO® за новими вправами в ускладнених, 
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полімодальних умовах, а також відпрацювання умінь вчителів переводити 

навчальні завдання з різних предметів у компетентнісні, діяльнісні, ігрові за 

допомогою різних ігрових предметів, тобто здійснення виходу за межи гри з 

цеглинками LEGO®, застосування будь яких предметів навколишнього 

середовища для організації та супроводу ігрової діяльності молодших 

школярів; третій модуль присвячений відрефлексуванню вчителями власного 

досвіду реалізації ігрових методів навчання та власного ігрового досвіду. Для 

цього використовується як метод рефлексивного аналізу фрагментів занять, 

проведених учителями початкової школи з використанням ресурсу гри з 

цеглинками LEGO® та без них, так й ігрові вправи з моделювання власної 

професійної діяльності та ігрової активності. 

Науково-методичний супровід професійної діяльності вчителів 

початкових класів з реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® має 

реалізовуватися не тільки в очному форматі, але й у цифровому форматі, що 

забезпечить його доступність, оперативність, неперервність, цілісність та 

гнучкість. 

Він здійснюється і завдяки функціонуванню цифрових ресурсів - блогу 

проєкту «Сприяння освіті» та професійних спільнот «Гра по-іншому, навчання 

по-новому» (https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/), «Learning 

through Play Lab», «PlayFest» та ін. у соціальних мережах та месенджерах 

(Facebook, Viber).  

Їх завданнями є презентація кращого досвіду впровадження ігрових та 

діяльнісних методів навчання у початковій школі; ознайомлення з новітніми 

ігровими стратегіями та техніками в НУШ (як приклад – ранкове коло); 

активізація мотиваційних ресурсів вчительської спільноти та залучення 

педагогів до різноманітних професійних проєктів (челенжів), online-

марафонів, а також надання постійної, своєчасної професійної допомоги і 

підтримки. Зазначені ресурси містять багато методичних матеріалів, 

авторських розробок учителів, презентацій кращого досвіду з впровадження 
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ігрових методів навчання засобами LEGO®, а також відео-матеріалів усіх 

проведених майстер-класів, вебінарів, PlayFest різних років тощо.  

Завдяки зазначеним ресурсам вчителі можуть отримати оперативну 

відповідь на поставлені запитання, вчасно отримати консультації експертів, 

досвідчених педагогів, тренерів The LEGO Foundation.  

Професійна спільнота «Гра по-іншому, навчання по-новому» 

функціонує як своєрідна балінтовська група – група професійної 

взаємодопомоги, завдяки якої кожен учитель може отримати психологічну 

підтримку у складних професійних ситуаціях, отримати рекомендації колег та 

професійних психологів, знайти інформаційні ресурси для самоосвітньої 

діяльності. 

Отже, вищезазначені заходи забезпечують реалізацію управлінського та 

науково-методичного, психолого-педагогічного супроводу професійної 

діяльності вчителів із впровадження ігрових методів навчання засобами 

LEGO® в початковій школі. 

 

 Висновки до другого розділу 

 

Здійснений аналіз науково-методичних засад підготовки вчителів 

початкової школи у системі післядипломної освіти до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® дає підстави зробити такі висновки за 

розділом. 

1. Ґрунтуючись на: положеннях діалектичного матеріалізму та 

прагматизму як філософської методології педагогічного дослідження; 

положеннях системного, синергетичного та інформаційного підходів, що є 

загальнонауковими методологіями; принципах діяльнісного, особистісного, 

компетентнісного, контекстного, андрагогічного і середовищного підходів та 

методології ігрової діяльності, які є спеціально методологічними засадами, а 

також враховуючи авторську структуру готовності вчителів початкової школи 

до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, створена та 
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обґрунтована відповідна структурно-функціональна модель з трьох блоків, 

відповідно до етапів діяльності та функцій кожного з них: 1) цільового, що 

презентує мету та завдання підготовки вчителів початкової школи; 

2) змістовно-технологічного, який визначає принципи (загальнопедагогічні, 

андрагогічні та спеціальні), організаційно-педагогічні умови, етапи, форми і 

методи підготовки та 3) результативного, що висвітлює її критерії, показники 

та рівні.  

2. Реалізація визначених організаційно-педагогічних умов підготовки 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO® забезпечується комплексом педагогічних заходів, а саме: 

1) формування ціннісного ставлення вчителів початкової школи до 

ігрової діяльності молодших школярів та ігрових методів навчання засобами 

LEGO® здійснюється завдяки проведенню: майстер-класів, креатив-

лабораторій у межах обласних педагогічних конференцій та виставок, 

приурочених до початку та кінця навчального року; майстер-класів, освітніх 

марафонів у межах науково-практичних конференцій, Тижнів освіти 

дорослих, Тижнів науки; щорічного Всеукраїнського фестивалю гри, навчання 

і натхнення PlayFest; 

2) спрямування змісту післядипломної освіти на оволодіння вчителями 

ігровими методами навчання засобами LEGO® завдяки: а) у межах курсового 

періоду післядипломної освіти - введенню в освітню програму курсів 

підвищення кваліфікації учителів початкової школи спецкурс «Навчання 

через гру»; б) у межах міжкурсовго періоду – включенню модулю «Гра по-

новому, навчання по-іншому з LEGO» у Типову освітню програму організації 

і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 

післядипломної педагогічної освіти; 

3) забезпечення управлінського та науково-методичного, психолого-

педагогічного супроводу впровадження ігрових методів навчання у 

початковій школі завдяки: організації та здійсненню спеціальної підготовки 

керівників закладів освіти (внесення у Типову освітню програму організації і 
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проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної 

середньої освіти спецкурс «Навчання через гру»); проведенням супровідних 

тренінгів для вчителів початкових класів «Навчання через гру 2.0»; а також 

організації діяльності професійних цифрових ресурсів, професійних спільнот. 

Визначені та теоретично обґрунтовані організаційно-педагогічні умови 

підготовки вчителів початкової школи у системі післядипломної освіт до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, відповідно до вимог 

науково-дослідницької діяльності, вимагають здійснення відповідного 

експериментального дослідження – їх апробації в умовах освітнього процесу. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ LEGO® 

 

3.1. Організація та хід педагогічного експерименту 

 

Для перевірки ефективності визначених науково-методичних засад 

підготовки вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO®, у том числі визначених організаційно-педагогічних умов, а 

також створеної структурно-функціональної моделі, наступним етапом 

дисертаційного дослідження є здійснення експериментальної перевірки. Саме 

експериментальна перевірка, як зазначає С. Гончаренко, забезпечує 

можливість підтвердження або спростування гіпотези, покладеної в основу 

дослідження; дає змогу зробити глибокий аналіз та кількісне вимірювання 

внесених до педагогічного процесу змін і результатів [22]. 

Педагогічний експеримент з підготовки вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® здійснювався протягом 

2016-2020 років, а розроблені педагогічні заходи розроблялись відповідно до 

Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти та науки 

України і фондом The LEGO Foundation у межах Проєкту «Сприяння освіті», 

метою якого є сприяння розвитку якості освіти через всебічний розвиток 

дитини, зокрема компетентностей, необхідних для навчання упродовж життя 

та становлення педагога-фасилітатора, який прагне відійти від педагогіки 

копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді та 

нав’язування свого бачення дитині. Підготовка вчителів до впровадження 

ігрових та діяльнісних методів навчання, що є одним із завдань проєкту, 

протягом 2018-2020 років відбувається по всій території України, проте саме 

Запорізька область стала пілотною у розробці цілісного підходу до цього. 
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У жовтні 2017 був підписаний перший Меморандум про співпрацю між 

THE LEGO FOUNDATION (Королівство Данія) та Запорізьким обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна), а в грудні 2019 року 

- другий Меморандум про співпрацю. Метою Меморандуму є співпраця 

Сторін у сфері професійного розвитку педагогів дошкільної та початкової 

ланки освіти, удосконалення якості вищої і післядипломної педагогічної 

освіти шляхом упровадження новітніх освітніх підходів та співпраця у сфері 

науково-методичного та моніторингового супроводу діяльності The LEGO 

Foundation щодо впровадження проєкту «Сприяння освіті». 

Отже, експериментальне дослідження з підготовки вчителів початкової 

школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® здійснювалося 

на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Оскільки, як нами вже зазначалось у попередніх розділах, ефективне 

використання ігрових методів навчання у початковій школі в цілому та 

засобами LEGO® зокрема вимагає суттєвих зрушень у професійних 

установках, професійному мисленні та поведінці вчителів, зміни їх 

професійних пріоритетів, традиційних поглядів на освітній процес та роль гри 

у ньому, а також зміни їх професійних уявлень щодо ігрової діяльності 

школярів, особливостей вільної гри, та ролей педагога у неї, що, у свою чергу, 

забезпечується довготривалими та інтенсивними педагогічними заходами, то 

педагогічний експеримент передбачав запровадження лонгітюдної форми та 

охоплення як курсового, так і міжкурсового періодів підвищення кваліфікації 

учителів. 

Педагогічний експеримент, відповідно до існуючих вимог, здійснювався 

у три етапи: 1) констатувальний, який передбачав визначення первинного 

стану об’єкту – готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO®; 2) формувальний, протягом якого 

відбувалася реалізація усіх педагогічних заходів, передбачених створеною 

структурно-функціональною моделлю підготовки та визначеними 

організаційно-педагогічними умовами; 3) контрольний, що забезпечив аналіз 
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отриманих результатів завдяки проведенню вторинного діагностування рівня 

готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO® після проведених педагогічних заходів та порівняння його з 

первинними результатами у наукового обґрунтований спосіб. 

Перед проведенням констатувального етапу було проведено пілотне 

дослідження, метою якого було з’ясування актуальності обраного предмету 

дисертаційної роботи, апробація діагностичного інструментарію та вибір 

експериментальних груп. 

Пілотне дослідження проводилось протягом вересня-грудня 2017 р. та 

березня-травня 2018 р. В ньому взяли участь 627 фахівців, що викладають у 1-

4 класах закладів загальної середньої освіти Запорізької області (віком від 19 

до 69 року та стажем професійної діяльності від 1 до 43 років).  

Так, за результатами пілотного дослідження встановлено, що 68% 

учителів початкових класів самі усвідомлюють гостру необхідність їх 

спеціальної підготовки до впровадження ігрових методів навчання у 

початковій школі (рис. 3.1). 

 

 

 

 

Свій власний рівень професійної готовності до використання ігрових 

методів навчання опитані вчителі початкової школи оцінили переважно на 

так

68%

ні

31%

можливо

1%

так ні можливо

Рис. 3.1. Усвідомленість учителями початкової школи необхідності 

спеціальної підготовки до використання ігрових методів навчання 
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середньому рівні - 46% фахівців, про низький рівень готовності зазначили 27% 

педагогів, високий - 37%.  

При цьому, за думкою педагогів, гра в цілому та гра з цеглинками 

LEGO® має високий потенційний рівень розвивальних можливостей для 

загального психологічного розвитку молодшого школяра. Про це зазначили 

87,8% вчителів початкових класів. І тільки 12,2% опитаних учителів 

визначили середній рівень розвивальних можливостей гри (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

Щодо академічних, дидактичних можливостей гри в цілому та гри з 

цеглинками LEGO® у початковій школі, то були отримані такі результати: 

36% учителів вважають її низьким, 21% - нижче середнього, 28% - середнім, і 

тільки 15% - високим (рис. 3.3).  

Отже, це визначає недовіру учителів до ігрових методів в навчальному 

процесі, не усвідомлення ними функцій гри в дослідницькій, пізнавальній 

діяльності учнів. Учителі заявляли про негативне ставлення до гри у навчанні, 

про необхідність застосування ігрових методів тільки у дошкільній освіті, про 

можливе значне зниження навчальних досягнень при застосуванні ігрових 

методів в освітньому процесі.  

На запитання «Чи вважаєте Ви ігрові методи навчання ефективним 

засобом формування академічних умінь молодших школярів?» 28% вчителів 
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Рис. 3.2. Оцінка вчителями потенційного рівня розвивальних можливостей 

гри в цілому та гри з цеглинками LEGO для молодших школярів 
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відповіли «ні, не вважаю» та аргументували свою відповідь таким чином: «у 

школі потрібно вчитися, а не грати», «грають у дитячому садку», «грають дома 

на комп’ютері та телефоні», «на гру потрібно багато часу, якого не має», «у грі 

не навчиш рахувати, писати та читати», «у радянський час не грали, а освіта 

була найкраща», «граючись не зможеш здати ЗНО» та ін. 

 

 

 

  

 

Серед головних професійних якостей, якими має володіти вчитель 

початкової школи для успішного застосування в освітньому процесі ігрових 

методів, на думку учителів, передусім є: креативність (97% опитаних) 

(рис. 3.4). Близько 48% учителів зазначили лише цю професійну якість. Серед 

інших професійних якостей педагогами визначені: бажання працювати, 

вмотивованість (9%), толерантність, натхнення (4%), спостережливість (3%), 

ініціативність (2%), мобільність, знання вікових особливостей дітей, 

комунікабельність, щирість (менше 1% опитаних). 
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Рис. 3.3. Оцінка вчителями потенційного рівня дидактичних можливостей 

гри в цілому та гри з цеглинками LEGO для молодших школярів 
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А основними труднощами, які можуть заважати ефективно 

реалізовувати ігрові методи в освітньому процесі початкової школи учителями 

визначені: некерована поведінка дітей (61%); відсутність у достатній кількості 

ігрового матеріалу (недостатнє матеріальне забезпечення) (60%); велика 

наповненість класу (32%); обмеженість у часі (23%); шум у класі (23%); 

нерозуміння методиста, заступника директора (2%) (рис. 3.5).  

Отримані результати пілотного дослідження засвідчили про те, що 

більшість учителів початкової школи:  

 - усвідомлюють необхідність спеціальної підготовки до використання 

ігрових методів навчання як професійної реальності;  

 - недостатньо усвідомлюють доцільність впровадження ігрових методів 

навчання в цілому та з цеглинками LEGO® зокрема для цілісного розвитку 

молодших школярів, а також недостатню усвідомленість функцій гри в 

дослідницькій, пізнавальній, навчальній діяльності учнів, професійних вимог 

до них в аспекті успішної організації та супроводу ігрової діяльності; 
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професійні якості вчителя

Рис. 3.4. Головні професійні якості, якими має володіти вчитель початкової школи 

для успішного застосування в освітньому процесі ігрових методів 
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 - виявляють недовіру до ігрових методів в навчальному процесі, мають 

професійний стереотип щодо доцільності використання ігрових методів тільки 

у дошкільній освіті; 

 

 

 

 

- оцінюють рівень своєї готовності до реалізації ігрового підходу в освіті 

переважно на середньому рівні, прагнуть до його підвищення; проте кожен 

третій з опитаних учителів виявляє неготовність до зміни власної педагогічної 

діяльності (застосування нових форм і методів навчання, спілкування із 

учнями, організації освітнього простору), негативне ставлення до необхідності 

змінювати її звичний перебіг; 

 - головною професійною якістю, якою має володіти вчитель початкової 

школи для успішного застосування в освітньому процесі ігрових методів 

навчання фахівцями визначається креативність (вона визначається більшістю 

як єдина необхідна), що засвідчує про недостатню усвідомленість ними 

особливостей професійної діяльності педагогів з організації та супроводу 

ігрової діяльності дітей, її вбудовування в освітній процес, а також механізмів 
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Рис. 3.5. Головні труднощі ефективної реалізації в освітньому процесі 

ігрових методів (на думку вчителів початкової школи) 
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розвитку власної професійної (ігрової) компетентності, значення емотивних і 

когнітивних якостей, рефлексії тощо. 

Отримані результати пілотного дослідження дали змогу окреслити 

шляхи подальшого наукового пошуку. Крім того, вони забезпечили вибір 

експериментальних груп педагогічного експерименту. 

Передусім, необхідно закцентувати увагу на тому, що у межах 

підготовки вчителів до роботи в умовах Нової української школи протягом 

2017-2019 рр., (згідно з Наказом МОН України від 15.01.2018 № 34 «Про деякі 

організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи 

в умовах Нової української школи», Наказів Департаменту освіти та науки 

Запорізької обласної державної адміністрації «Про проведення тренінгів» від 

25.01.2018 №0070, від 07.03.2018 №182), в експериментальних заходах взяли 

участь 3776 учителів початкової школи (включно з вихователями груп 

подовженого дня, які мають навчальне навантаження у початкових класах) 

м. Запоріжжя та Запорізької області. Це складає 100% генеральної сукупності 

(генеральна сукупність учителів початкових класів без вихователів ГПД 

Запорізької області станом на 01.04.2018 складає 3295 осіб, з них учителів 1 

класів - 910 осіб). Крім того, в педагогічному експерименті взяли участь 856 

керівників закладів загальної середньої освіти (директори та їх заступники з 

питань початкової освіти).  

Для отримання надійних результатів педагогічного дослідження 

необхідним є формування репрезентативної вибірки вчителів із відповідної 

генеральної сукупності. Причому репрезентативною, тобто такою, що здатна 

відтворювати основні характеристики генеральної сукупності, вибірка 

вважається тоді, коли відхилення вибірки за контрольними ознаками не 

перевищує 5%, а рівень довіри – 95% [22]. Отже, експериментальні групи були 

сформовані з генеральної сукупності вчителів 1 класів м. Запоріжжя та 

Запорізької області у кількості 280 осіб, що не перевищує 5-відсоткове 

відхилення при рівні довіри 95%, а формувальний етап педагогічного 

експерименту було розпочато у лютому 2018 року.  
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Так, до експериментальних груп (ЕГ) увійшли 280 вчителів початкових 

класів м. Запоріжжя та Запорізької області, які розподілені за регіональною 

ознакою – місцем роботи або у міських закладах освіти обласного центру 

(ЕГ1), або сільських закладах освіти (у тому числі селищах міського типу) 

(ЕГ2):  

1) 5 експериментальних груп учителів початкової школи м. Запоріжжя у 

кількості 117 осіб (1 група – 23 педагоги, 2 – 24, 3 – 20, 4 та 5 – по 25 осіб 

кожна), які для зручності опрацювання даних були об’єднані в одну 

експериментальну групу ЕГ1; 

2) 7 експериментальних груп учителів початкової школи Запорізької 

області у кількості 163 особи (1 та 5 групи – по 23 педагога у кожній, 2, 4 та 6 

групи– по 24 особи у кожній, 3 – 25 та 7 – 20 вчителів), які об’єднані в 

експериментальну групу ЕГ2. Зазначену вибірку складають учителі віком від 

19 до 69 року та стажем професійної діяльності від 1 до 43 років, серед них 279 

жінок та 1 чоловік. 

Унаслідок того, що відповідно до Наказу МОН України від 15.01.18 №36 

у процес підготовки вчителів до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO® були залучені вчителі початкової школи усіх регіонів України, то 

сформувати контрольні групи за об’єктивними причинами можливості не 

було. Проте великий обсяг учасників дослідження в експериментальних 

групах та його лонгітюдна форма забезпечує статистичну надійність 

отриманих результатів. 

Перед проведенням констатувального етапу педагогічного 

експерименту постало завдання щодо пошуку та обґрунтування комплексу 

діагностичних методик, які забезпечать вимірювання рівня готовності 

вчителів початкових класів до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO® за всіма її структурними компонентами. 

Здійснений аналіз наукової літератури засвідчив про відсутність уже 

створеного та апробованого комплексу діагностичних методик, що 

детермінувало необхідність самостійної його розробки. Відтак, для 
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вимірювання рівня готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® був застосований такий комплекс 

діагностичних засобів: авторський опитувальник; авторська шкала самооцінки 

професійних умінь; Методика «Психологічний портрет учителя» 

(Г. Резапкіна, З. Резапкіна); Методика визначення егоцентричної 

спрямованості (авт. Т. Пашукова); експертна оцінка особливостей 

викладацької діяльності вчителів початкової школи за допомогою розробленої 

Карти супервізії (у частині «LEGO в освітньому процесі»). 

Метою авторського опитувальника є визначення рівнів самооцінки 

учителів готовності до здійснення інноваційної педагогічної діяльності, до 

реалізації підходу «навчання через гру», а також визначення ступеня 

усвідомленості ними сутності підходу «навчання через гру» для розвитку 

дитини, професійно значущих якостей для його реалізації (Додаток В). 

Шкала самооцінки професійних умінь призначена для діагностики 

конструктивного компоненту готовності вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® (Додаток Г). Методика 

містить 30 шкал самооцінки рівня розвитку базових професійних умінь із 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® (гностичних, 

проєктувальних, конструктивних, комунікативних, дослідницьких, 

організаційних, фасилітативних та рефлексивних) за 10-бальної шкалою від 1 

(найнижчий рівень) до 10 (найвищий рівень).  

Методика «Психологічний портрет учителя» (авт. Г. Резапкіна, 

З. Резапкіна) спрямована на виявлення базових професійних якостей вчителя, 

серед яких – пріоритетні цінності, психоемоційний стан, самооцінка, стиль 

викладання та взаємодії із дитиною, рівень суб’єктивного контролю та 

задоволеність працею. Теоретичною основою методики є вчення 

О. Ухтомського про домінанту, Р. Бернса про Я-концепцію, наукові підходи 

У. Джеймса, А. Маслоу, К. Роджерса, Т. Гордона. Методика пройшла 

апробацію в освітніх закладах країн післярадянського простору (Україна, 

Росія, Білорусь). Вона має розвивальний характер, оскільки активізує 
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механізми рефлексії вчителя, усвідомлення ним причини власних 

професійних ускладнень (Додаток Д). 

Методика визначення егоцентричної спрямованості (авт.Т. Пашукова), 

спрямована на з’ясування ступеню фокусування педагога на собі (своїх 

думках, почуттях, поведінці), його здатності змінювати власну розумову 

позицію, координувати різні точки зору, усвідомлювати різницю когнітивних, 

емоційних та поведінкових позиції партнерів по спілкуванню, у першу чергу - 

учнів (Додаток Ж).  

Карта супервізії (експертна оцінка особливостей викладацької 

діяльності вчителів початкової школи) спрямована на визначення 

особливостей реалізації Концепції Нової української школи в цілому та 

підходу «навчання через гру» зокрема у перших класах за такими критеріями 

як: 1) освітнє середовище (відповідність вимогам класної кімнати, меблів та 

обладнання, комп’ютерного обладнання, дидактичних матеріалів за усіма 

освітніми галузями, центрів та куточків – навчального, ігрового, 

конструкторського, дослідницького, мистецького, усамітнення); 2) учитель 

Нової української початкової школи (підтримка освітньої реформи, готовність 

до змін власної професійної діяльності, оцінювання у початковій школі, 

застосування різних форм і методів групової роботи, доцільна зміна видів 

роботи, володіння вчителя класом, уміння переключати увагу учнів, стиль 

спілкування з учнями, вибір освітньої програми, застосування новітніх 

дидактичних, розвивальних методів, стратегій в освітньому процесі тощо); 

3) учень Нової української початкової школи (мотивація навчання у школі, 

ставлення до домашніх завдань та їх наявність, ставлення до дослідницької 

діяльності та її реалізація в освітньому процесі, ставлення до занять за межами 

класної кімнати та їх наявність); 4) LEGO® в освітньому процесі (рівень 

інформаційного забезпечення щодо впровадження ігрових і діяльнісних 

методів навчання, зокрема з наборами LEGO®, входження до професійної 

спільноти «Гра по-новому, навчання по-іншому», самооцінки готовності до 
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здійснення ігрової діяльності та її організації в освітньому процесі) (Додаток 

З). 

Зазначений комплекс діагностичних методів і методик забезпечує 

виявлення рівнів готовності вчителів початкових класів до реалізації ігрових 

методів навчання засобами LEGO® та відповідає вимогам сучасної 

педагогічної діагностиці: містить методи, засновані на самооцінці 

(суб’єктивній оцінці) та зовнішній (об’єктивній) оцінці досліджуваних ознак. 

Кількісні та якісні показники, отримані за результатами 

констатувального етапу педагогічного експерименту, дали змогу зробити 

висновок про однорідність рівнів готовності вчителів початкових класів до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® експериментальних 

груп, засвідчили про її переважно початковий рівень. 

Крім того, за результатами констатувального вимірювання був 

проведений факторний аналіз. Для обробки отриманих емпіричних даних було 

використано статистичну програму IBM SPSS Statistics, версія 23.  

Факторний аналіз здійснювався за такими виокремленими факторами як:  

1 – усвідомленість вчителями початкової школи необхідності їх 

спеціальної підготовки до використання підходу «навчання через гру», 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®;  

2 – усвідомлення розвивальних ресурсів гри;  

3 – усвідомлення дидактичних ресурсів гри;  

4 – самооцінка вчителями професійних умінь з реалізації ігрових методів 

навчання;  

5 – готовність вчителів до зміни власної педагогічної діяльності;  

6 – домінувальний стиль спілкування вчителів;  

7 – рівень професійного егоцентризму вчителів. 

Як свідчать результати тесту Kaiser-Meyer-Olkin та критерій сферичності 

Barletta, вибірка для проведення факторного аналізу є прийнятною (КМО: 0,689 

– достатня адекватність; p<0,000).  
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Отже, проведений факторний аналіз за виокремленими факторами 

засвідчив про наявність стійкого кореляційного зв’язку між декількома 

виокремленими факторами (табл. 3.1), а саме між:  

1) усвідомленням вчителями початкової школи необхідності їх 

спеціальної підготовки до використання підходу «навчання через гру» у 

початковій школі та їх самооцінкою професійних умінь з реалізації ігрових 

методів навчання (Pearson's r = 0,88);  

2) ступенем усвідомленості вчителями розвивальних та дидактичних 

ресурсів ігри у навчальному процесі (Pearson's r = 0,514), тобто чим вищий 

рівень оцінки вчителями початкової школи розвивальних ресурсів гри, тим 

вищий рівень і дидактичних ресурсів, і навпаки; 

3) самооцінкою вчителями професійних умінь з реалізації ігрових 

методів навчання та готовністю до зміни власної педагогічної діяльності 

(Pearson's r = 0,66); 

4) рівнем професійного егоцентризму вчителів початкової школи як 

здатності змінити власну когнітивну позицію та ознаками авторитарного 

стилю їх спілкування (Pearson's r = 0,56).  

Також виявлена стійка негативна кореляційна залежність між 

домінувальним стилем спілкування вчителів та оцінкою вчителями 

дидактичних ресурсів гри (Pearson's r = -0,63), тобто чим більше стиль 

спілкування педагога з дітьми набуває ознаки авторитарного, тим менше 

вчитель має довіри до ігрових методів навчання. 

Отримані результати факторного аналізу дали змогу зробити акценти у 

педагогічних заходах на значущій ролі кожного з компонентів готовності до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® та їх взаємодії та 

взаємозумовленості, а також на: необхідності додатково спрямувати увагу на 

створення ситуацій з розхитування егоцентричних та директивних позицій 

учителів; зосередженні уваги вчителів на наукових фактах щодо ресурсів гри 

у навчальному процесі, ролі вільної гри та її значення для розвитку дитини та 
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людини в цілому; а також професійній гнучкості та відкритості, здатності 

педагогів до отримання та прийняття нового професійного досвіду. 

 

Таблиця 3.1 

Кореляційна матриця факторного аналізу 

Фактор 1 2 3 4 5 6 7 

Значення, 

r 

 

1 1,000 ,198 ,144 ,88 ,143 -,029 -,029 

2 ,198 1,000 ,514 ,288 ,077 ,036 ,036 

3 ,144 ,514 1,000 ,373 -,049 ,090 ,090 

4 ,184 ,402 ,470 ,710 ,66 ,141 ,141 

5 ,088 ,288 ,373 1,000 ,176 ,167 ,167 

6 ,143 ,077 -,63 ,176 1,000 ,160 ,560 

7 -,029 ,036 ,090 ,167 ,160 1,000 1,000 

 

Здійснення педагогічних заходів з підготовки вчителів початкової 

школи у системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO® вимагало спеціальної підготовки викладачів-тренерів.  

Відтак, до початку формувального етапу педагогічного експерименту, 

протягом 2017-2018 років здійснювалась цілеспрямована робота з підготовки 

викладачів для: проведення спецкурсу, тренінгів, майстер-класів та ін. заходів 

із зазначеної проблематики; реалізації проєктної роботи шкільних команд у 

процесі підготовки до Всеукраїнський фестиваль гри, навчання і натхнення 

PlayFest; здійснення науково-методичного супроводу вчителів початкових 

класів та керівників закладів освіти щодо запровадження підходу «навчання 

через гру», проведення супровідних тренінгів та супервізії.  

Підготовка викладачів-тренерів здійснювалась за окремою програмою, 

до участі в якій були запрошені викладачі обласного закладу післядипломної 

педагогічної освіти та які були тренерами й експертами НУШ, мали досвід 

викладацької та тренерської роботи з дорослими, характеризувались 

ціннісним ставленням до ігрової діяльності в цілому та гри з LEGO® зокрема, 

високим рівнем мотивації професійного розвитку тощо. 
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Формувальний етап педагогічного експерименту здійснювався у 

декілька підетапів. 

Науковим підґрунтям їх розгортання є результати досліджень у сфері 

психології інноваційної діяльності та менеджменту. Вони свідчать про те, що 

впровадження інновацій в освіті потребує, передусім, врахування 

особливостей формування готовності вчителів до нововведень у їх професійну 

діяльність. Адже першими закономірними етапами психологічної адаптації 

педагогів до інновацій (як стресу через зміну звичних умов діяльності), на яких 

вони потребують системного психолого-педагогічного супроводу є такі: 

1) етап шоку та заперечення, на якому в учителів домінують орієнтація на 

минуле, негативні установки щодо нового, гнів та роздратування, відчуття 

неможливості реалізації інновації; 2) етап супротиву, що визначається 

роздратуванням, безпорадністю, відчаєм та депресивними станами, 

пов’язаними з неможливістю уникнути змін; 3) етап дослідження, на якому 

з’являються перші орієнтації на майбутнє, домінує нестійкість первинного 

інтересу до інновації, роздратування при усвідомленні необхідності змін, 

проблематизація. Тільки позитивне проходження цих етапів, незастрягання на 

будь-якому з них дає змогу вчителю успішно адаптуватися до нових вимог та 

дійсно реалізовувати інноваційні ідеї на основі нових поставлених цілей 

професійної діяльності, нових її смислів, що характеризують етап залученості 

до інноваційної діяльності. 

Отже, перший, настановно-мотиваційний підетап, передбачав 

здійснення заходів з: залучення педагогів до проблемного тематичного 

простору, м’якого їх входження до нього, а також активізацію особистісних та 

професійних ресурсів, мотивацію професійного та особистісного розвитку; 

переоцінки вчителями ставлення до ігрової діяльності та ігрових методів 

навчання, розхитування професійних стереотипів щодо гри в освітньому 

процесі завдяки механізмам емоційного та когнітивного включення та 

підкріплення. Педагогічними заходами цього підетапу були:  



 

 

179 

1) майстер-класи та креатив-лабораторії у межах різних освітянських 

заходів, таких як: 

 - обласні педагогічні конференції та виставки, що приурочені до кінця 

та початку навчального року; 

- науково-практичні конференції, Тижні освіти дорослих, Тижні науки 

та ін. науково-практичні заходи, метою яких є об’єднання зусиль учених та 

практиків щодо осмислення досвіду й визначення перспектив розвитку 

вітчизняної системи освіти за різними напрямами, та у межах яких проходять 

різноманітні майстер-класи, освітні марафони («Безмежний світ гри з LEGO», 

«Освітній потенціал гри з LEGO») (Додаток К). 

2) 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 та 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 у НУШ (Додаток Л); 

3) 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-новому, навчання по-

іншому», «Learning through Play Lab», «PlayFest» та ін. у соціальних мережах 

та месенджерах (Facebook, Viber) (Додаток М). 

Другий, змістово-операційний підетап був спрямований на формування 

та розвиток усіх складових готовності вчителів початкової школи до реалізації 

ігрових методів навчання засобами LEGO®. Він передбачав розгортання 

спеціальних організаційно-педагогічних заходів, що проводились у 

тренінговій формі, а саме: 
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1) спецкурс «Навчання через гру» (16 год.) у межах курсів підвищення 

кваліфікації в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

(Додаток Н); 

2) модуль «Гра по-новому, навчання по-іншому з LEGO» (12 год.) у 

межах Типової освітньої програми організації і проведення підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної 

освіти, затвердженої МОН Україні (Наказ від 15.01.2018 №36), що 

проводилась у міжкурсовий період підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів (Додаток О). 

Протягом третього, контрольно-рефлексивного підетапу, відбувалися 

заходи, що забезпечили здійснення рефлексивного аналізу учасниками 

проведеної підготовки, а також створення умов для пролонгації 

формувального ефекту та розповсюдження, генералізації його результатів у 

реальній педагогічній діяльності вчителів. Серед них:  

1) забезпечення управлінського супроводу реалізації учителями 

початкової школи ігрових методів навчання в освітньому процесі завдяки 

цілеспрямованій підготовці керівників закладів освіти – впровадження 

спецкурсу «Навчання через гру» (8 год.) у межах Типової освітньої програми 

організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів 

загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська 

школа» (Наказ МОН Україні № 1392 від 13 грудня 2018 року); 

2) проведення супровідних тренінгів для вчителів початкових класів 

«Навчання через гру 2.0» (6 год.) (Листи МОН від 27.05.2019 №1/9-326, №1/9-

645 від 15.10.2019), що крім вище зазначеного, мали на меті відпрацювання 

проблемних аспектів використання ігрових методів у навчальному процесі, які 

виникли у вчителів у процесі їх реальної педагогічної діяльності (Додаток П); 

3) подальше забезпечення психолого-педагогічного супроводу 

діяльності вчителів початкових класів в інтернет-спільноті «Гра по-новому, 

навчання по-іншому», «Learning through Play Lab», «PlayFest» та у соціальних 

мережах та месенджерах. 
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Отже, формувальний етап педагогічного експерименту будувався за 

етапами розгортання діяльності в цілому та інноваційної діяльності зокрема, 

відповідав вимогам лонгітюду, та забезпечував цілеспрямований вплив на всі 

складові готовності вчителів до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO® в їх єдності, послідовності, взаємозалежності.  

Контрольний етап педагогічного дослідження був спрямований на 

проведення вторинного діагностування рівня готовності вчителів початкової 

школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®. 

 

3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

Для підтвердження або спростування гіпотези дисертаційного 

дослідження щодо позитивного впливу визначених організаційно-

педагогічних умов у системі післядипломної педагогічної освіти на підготовку 

вчителів початкових класів до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO®, необхідно порівняти емпіричні дані, отримані на констатувальному 

та контрольному етапах педагогічного експерименту. 

Отже, проаналізуємо результати констатувального та контрольного 

зрізів за кожним компонентом готовності вчителів початкових класів до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® та, відповідно, кожним 

її критерієм. 

Для опрацювання первинних даних була створена таблиця критеріїв та 

показників сформованості відповідної готовності вчителів початкових класів 

(табл. 3.2). 

Розглянемо динаміку кожного з компонентів готовності вчителів 

початкових класів до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® за 

результатами констатувального та контрольного діагностування. 
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Таблиця 3.2 

Критерії та показники сформованості готовності вчителів початкових 

класів до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

№ п/п Критерій Показник за методикою діагностики 

(№ запитання, тематичний блок) 

1 Ціннісно-

мотиваційний 

Опитувальник: 2, 3, 6, 7, 9, 10 

Методика «Психологічний портрет учителя»: шкала 

«Пріоритетні цінності» (1,6,11,16,21,26,31,36,41,46); 

«Рівень суб’єктивного контролю» 

(5,10,15,20,25,30,35,40,45,50), «Самооцінка» 

(3,8,13,18,23,28,33,38,43,48) 

2 Знаннєвий Опитувальник: 1, 4, 5, 8,  

Карта супервізії: Особистість учителя Нової української 

початкової школи (аналіз відвіданого заняття) 

3 Діяльнісний Методика визначення егоцентричної спрямованості 

(загальна кількість балів) 

Методика «Психологічний портрет учителя»: шкала 

«Стиль викладання» (4,9,14,19,24,29,34,39,44,49), 

«Психоемоційний стан» (2,7,12,17,22,27,32,37,42,47) 

Карта супервізії: Особистість учителя Нової української 

початкової школи (аналіз відвіданого заняття); LEGO в 

освітньому процесі (самооцінка вмінь) 

 

Так, за ціннісним компонентом до початку експериментальних заходів у 

вчителів початкової школи експериментальних груп переважав початковий 

рівень сформованості: у ЕГ1 – 59% та у ЕГ2 – 62%, достатній рівень 

сформованості мали: у ЕГ1 – 41%, у ЕГ2 – 34% педагогів; високого рівня 

сформованості ціннісного ставлення вчителів до ігрової діяльності, ігрових 

методів навчання в цілому та засобами LEGO® зокрема, прийняття цінностей 

дитинства та гри, позитивної мотивації ігрової діяльності, використання її 

ресурсу в навчальному процесі не спостерігалось.  

Було зафіксоване негативне ставлення до вправ з цеглинками LEGO®, 

пов’язане із: його ціною («дуже дорогий»), необхідністю використання в 

освітньому процесі («буде непотрібний дітям», «буде нецікавим», «діти 

втомляться від нього», «буде  не у моді») у 14,5% фахівців ЕГ1 та 19,6% ЕГ2; 

у 18,8% в ЕГ1 та 16,5% в ЕГ2 - з необхідністю витрачати додатковий час для 
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підготовки. Крім того, було зафіксовано негативне ставлення до гри в цілому 

у 10,2% вчителів ЕГ1 та 14% ЕГ2 («хочу просто працювати як завжди, без 

гри», «дуже втомилася від гри», «не буде гри»). 

 

 

 

 

 

За результатами контрольного діагностування отримана позитивна 

динаміка показників ціннісного компоненту готовності: 63% вчителів 

початкових класів ЕГ1 та 74% ЕГ2 виявили його високий рівень 

сформованості, що визначається: ціннісним ставленням педагогів до ігрової 

діяльності, ігрових методів навчання в цілому та засобами LEGO® зокрема; 

прийняттям цінностей дитинства та гри; позитивною внутрішньою 

мотивацією професійного розвитку, високим рівнем мотиваційної готовності 

до змін своєї професійної поведінки відповідно новим умовам; позитивною 

мотивацією ігрової діяльності, використання її ресурсу в навчальному процесі.  

За когнітивним компонентом готовності отримана така динаміка. 

На констатувальному етапі отримані дані, що свідчать про домінування 

початкового рівня готовності за знаннєвим критерієм: 76% вчителів ЕГ1 та 
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Рис. 3.6. Динаміка рівнів сформованості ціннісного компоненту 

готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів 

навчання засобами LEGO 
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77% вчителів ЕГ2 виявили початковий рівень сформованості професійних 

знань щодо: сутності ігрової діяльності дитини, її функцій у цілісному 

розвитку дитини, молодшого школяра та його навчальній діяльності; ігрових 

методів навчання засобами LEGO®, характеристик та ресурсів цеглинок 

LEGO® щодо цілісного розвитку дитини та людини в цілому; ресурсів гри для 

власного професійного розвитку; власного ігрового досвіду. Проте серед 

вчителів початкових класів ЕГ були й ті, які мали достатній рівень: 24% у ЕГ1 

та 23% у ЕГ2. Зазначені педагоги частково усвідомлювали сутність ігрової 

діяльності дитини, її функції у цілісному розвитку молодшого школяра та його 

навчальній діяльності, а також власний ігровий досвід, проте не володіли 

знаннями з ігрових методів навчання засобами LEGO®, не усвідомлювали 

ресурси цеглинок LEGO® у цілісному розвитку учнів, у тому числі – 

досягненні академічних результатів. 

За результатами контрольного діагностування отримані дані, що 

засвідчують позитивну динаміку готовності вчителів початкових класів до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® за когнітивним 

компонентом, зннанєвим критерієм: початкового рівня сформованості 

виявлено не було в ЕГ1 та ЕГ2; достатній рівень сформованості виявлений у 

35% ЕГ1 та 42% ЕГ2; високий рівень виявлений у переважній більшості 

педагогів ЕГ1 – 65% та ЕГ2 - 58% (рис. 3.7). Отримані результати свідчать про 

сформованість у вчителів початкових класів орієнтовної основи дій, що 

забезпечить розгортання професійних умінь у змодельованих та реальних 

професійних ситуаціях. 

Здійснене діагностування за діяльнісним критерієм готовності, який 

визначається сформованістю усіх груп професійних умінь: гностичних, 

проєктувальних, конструктивних, комунікативних, дослідницьких, 

організаційних, фасилітативних, рефлексивних; їх усвідомленість, стійкість, 

ефективність, згорнутість, гнучкість, відтворюваність у нестандартних 

ситуаціях, також засвідчує позитивну динаміку усіх показників. 
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 Так, на констатувальному етапі дослідження тільки 9,5% вчителів 

ЕГ1 та 8% ЕГ2 мали достатній рівень сформованості професійних умінь, всі 

інші мали початковий рівень (рис. 3.8).  
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Рис. 3.7. Динаміка рівнів сформованості когнітивного компоненту 

готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів 

навчання засобами LEGO 

Рис. 3.8. Динаміка рівнів сформованості конструктивного 

компоненту готовності вчителів початкової школи до реалізації 

ігрових методів навчання засобами LEGO 
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На контрольному етапі дослідження початковий рівень залишився у 12% 

вчителів ЕГ1 та 23% ЕГ2; достатній рівень був виявлений у 53% ЕГ1 та 50% 

ЕГ2. Крім того, 35% педагогів ЕГ1 та 27% ЕГ2 виявили високий рівень 

сформованості професійних умінь з реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO® (рис. 3.8), що виявися в усвідомленості, стійкості та 

повторюваності усіх груп їх професійних умінь, здатності їх актуалізувати у 

нових, незвичних, нетипових ситуаціях. 

За різними групами професійних умінь динаміка рівнів сформованості 

за результатами їх самооцінки має такий вигляд (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Динаміка рівнів сформованості професійних вмінь вчителів початкової 

школи за їх різними групами 
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Як бачимо, на констатувальному етапі більшість вчителів як ЕГ1, так і 

ЕГ2 оцінили всі групи своїх професійних умінь на початковому рівні, причому 

найнижчі оцінки отримали групи проєктувальних, рефлексивних, 

фасилітативних та дослідницьких умінь; високий рівень самооцінки виявлено 

не було. На контрольному етапі експерименту найвищу оцінку отримали 

гностичні, організаційні та конструктивні вміння. Проте менша кількість 

вчителів ЕГ1 та ЕГ2 на високому рівні оцінили власні проєктувальні, 

дослідницькі та рефлексивні вміння, що потребує проведення додаткових 

педагогічних заходів. Адже формування зазначених груп педагогічних умінь, 

на нашу думку, є найбільш складним, що визначається їх новітнім характером 

для українських учителів. 

Крім того, за результатами проведення супервізії за відповідною 

Картою, вчителі експериментальних груп серед новітніх технологій, методик, 

стратегій навчання, які вони використовують частіше всього в освітньому 

процесі, називають саме ігрові методи навчання засобами LEGO® (93,2% 

педагогів) (рис. 3.10), а також інші методики, що ґрунтуються на ігрових 

методах, а саме: ранкова зустріч (93%), лепбук (67,4%), входження в картину 

(51,5%) та ін. Це, у свою чергу, також підтверджує сформованість 

конструктивного компоненту їх відповідної готовності. 
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Що стосується результатів, отриманих за Методикою визначення 

егоцентричної спрямованості вчителів, то виявлена незначна позитивна 

динаміка в ЕГ1 та ЕГ2 за результатами констатувального та контрольного 

етапів дослідження (рис. 3.11). Зниження високого рівня професійного 

егоцентризму в ЕГ1 з 42% до 36%, в ЕГ2 – з 33% до 27% та збільшення 

достатнього (в ЕГ1 з 45% до 49%, в ЕГ2 з 47% до 51%) і початкового (в ЕГ1 з 

13% до 15%, в ЕГ2 з 20% до 22%) рівнів відбувається завдяки формуванню 

таких професійних умінь педагогів як-то: змінювати когнітивну позицію 

відповідно до провідної ролі в організації та супроводі ігрової діяльності 

молодшого школяра; виходити на позицію дитини у навчальній та ігровій 

взаємодії; координувати різні точки зору; усвідомлено та понадситуативно 

виокремлювати і співвідносити вихідну точку зору з іншими можливими, 

трансформувати її. 
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Зіставлення результатів діагностування усіх компонентів готовності 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO® в ЕГ1 та ЕГ2 дає підстави стверджувати, що незначні відмінності у 

педагогів міської та сільської місцевості виявляються саме у конструктивному 

компоненті - на відміну від педагогів міських шкіл у вчителів сільських 

закладів освіти: 1)  у меншій мірі виявляться егоцентрична спрямованість; 2) у 

більшій мірі виявляються ознаки демократичного стилю взаємодії з учнем; 

3) у більшій мірі виявляються ознаки сприятливого психоемоційного стану. 

Проте вчителі міських шкіл більш відкриті до змін у своїй професійній 

діяльності та більш впевнені у власних професійних уміннях.  

Для отримання показників загальної динаміки рівнів сформованості 

готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO® необхідним є підрахування загального коефіцієнта, що 

включає до себе усі три коефіцієнта зо кожною із складових готовності. 

Відтак, загальний коефіцієнт готовності вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® (Кгот) є арифметичною 

середньою усіх коефіцієнтів за ціннісним (Кц), когнітивним (Ккогн) та 

конструктивним (Кконс) компонентами та дорівнює: 

Кгот= (Кц+Ккогн+Кконс) / 3, 

де: 

Кгот – загальний коефіцієнт готовності вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®; 

Кц – коефіцієнт сформованості ціннісного компоненту готовності 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO®; 

Ккогн - коефіцієнт сформованості когнітивного компоненту готовності 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO®; 
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Кконс - коефіцієнт сформованості конструктивного компоненту 

готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO®. 

Кожен з часткових коефіцієнтів також є комплексним та визначається за 

декількома коефіцієнтами, що підраховуються за результатами опрацювання 

різних методик діагностування.  

Так, Кц складається з коефіцієнта, отриманого за результатами обробки 

даних за Опитувальником (Кц1) та Методикою «Психологічний портрет 

учителя» (Кц2), відтак, 

Кц=(Кц1+Кц2)/2, 

де:  

Кц – коефіцієнт сформованості ціннісного компоненту готовності 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO®; 

Кц1 – коефіцієнт за результатами Опитувальника; 

Кц2 – коефіцієнт за результатами Методики «Психологічний портрет 

учителя» (шкала «Пріоритетні цінності»). 

Ккогн у свою чергу складається з коефіцієнтів, отриманих за 

результатами обробки даних за Опитувальником (Ккогн1) та Методикою 

«Психологічний портрет учителя» (Ккогн2) та дорівнює: 

Ккогн=(Ккогн1+Ккогн2)/2, 

де: 

Ккогн - коефіцієнт сформованості когнітивного компоненту готовності 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO®; 

Ккогн1 – коефіцієнт за результатами Опитувальника; 

Ккогн2 - коефіцієнт за результатами Методики «Психологічний портрет 

учителя» (шкали «Рівень суб’єктивного контролю», «Самооцінка»). 

Коефіцієнт сформованості конструктивного компоненту готовності 

складається з трьох коефіцієнтів та дорівнює: 
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Кконс=(Кконс1+Кконс2+Кконс3)/3, 

де: 

Кконс - коефіцієнт сформованості конструктивного компоненту 

готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO®; 

Кконс1 – коефіцієнт, отриманий за результатами обробки даних за 

Методикою визначення егоцентричної спрямованості; 

Кконс2 - коефіцієнт, отриманий за результатами обробки даних за 

Методикою «Психологічний портрет учителя» (шкали «Стиль викладання, 

Психоемоційний стан»); 

Кконс3 - коефіцієнт, отриманий за результатами обробки Карти 

супервізії за модулями Особистість учителя Нової української початкової 

школи (аналіз відвіданого заняття); LEGO® в освітньому процесі (самооцінка 

вмінь). 

Відтак, загальний коефіцієнт готовності вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® дорівнює: 

Кгот = ((Кц1+Кц2)/2+(Ккогн1+Ккогн2)/2+(Кконст1+Ккосн2+Кконс3)/3)3. 

Кожний із вищезазначених коефіцієнтів підраховуємо за формулою:  

К =
𝑚 ∗ хв + 𝑝 ∗ хд + 𝑛 ∗ хп

𝑄
 

де: 

Q – загальний показник обсягу вибірки, який дорівнює сумі m, n, p; 

m – кількість показників із високим рівнем сформованості ознаки; 

хв  – вага ознаки; 

р – кількість показників із достатнім рівнем сформованості ознаки; 

хд   – вага ознаки; 

n – кількість показників з початковим рівнем сформованості ознаки; 

хп  – вага ознаки. 

Якщо вага показників із високим рівнем сформованості дорівнює 1, із 

достатнім – 1/2, з початковим – 0, то одержуємо формулу: 
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Підрахування коефіцієнтів сформованості готовності вчителів 

початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® за 

ціннісним, когнітивним та конструктивним компонентами дають змогу 

визначити загальний коефіцієнт її сформованості на констатувальному та 

контрольному етапах педагогічного експерименту (табл. 3.3). 

 

Табл. 3.3 

Динаміка коефіцієнтів готовності вчителів початкової школи  

до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

Компонент готовності 

(коефіцієнт) 

Експериментальні групи 

ЕГ1 ЕГ2 

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 

 

Здійснений розподіл коефіцієнтів готовності вчителів початкової школи 

до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® дає змогу 

стверджувати, що якщо коефіцієнт знаходиться в межах від 0,00 до 0,32, то 

загальний рівень є початковим, якщо між 0,33 до 0,66 – достатнім, якщо між 

0,67 до 1,00 – високим.  

Таким чином, отриманий загальний коефіцієнт готовності вчителів 

початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

усіх експериментальних груп на констатувальному етапі знаходився у межах 

початкового рівня, а на контрольному етапі – на високому рівні. 

З метою оцінки достовірності різниці коефіцієнтів готовності вчителів 

початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

експериментальних груп до та після впровадження формувальних заходів був 
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підрахований коефіцієнт кореляції Пірсона, який дав змогу порівняти між 

собою два отримані коефіцієнти. За допомогою IBM SPSS Statistics, версія 23, 

отримані коефіцієнти кореляції, що свідчать про наявність статистично 

значущої різниці між результатами констатувального і контрольного зрізів в 

обох експериментальних групах (табл. 3.4): rЕ1 = 0,804; rЕ2 = 0,964. Отримана 

кореляційна залежність є прямолінійною та за значенням – високою, прагне до 

+1, тобто можна з впевненістю стверджувати про влив розроблених 

педагогічних заходів. 

Таблиця 3.4 

Кореляційна матриця 

r Е1конст Е1контр Е2конст Е2контр 

Е1конст Кореляція Пірсона 1 ,804* ,994** ,929 

Знач. (двобічна)  ,196 ,006 ,071 

N 4 4 4 4 

Е1контр Кореляція Пірсона ,804* 1 ,864 ,965* 

Знач. (двобічна) ,196  ,136 ,035 

N 4 4 4 4 

Е2конст Кореляція Пірсона ,994** ,864 1 ,964* 

Знач. (двобічна) ,006 ,136  ,036 

N 4 4 4 4 

Е2контр Кореляція Пірсона ,929 ,965* ,964* 1 

Знач. (двобічна) ,071 ,035 ,036  

N 4 4 4 4 

**. Кореляція значуща на рівні 0,01 (двобічна). 

*. Кореляція значуща на рівні 0,05 (двобічна). 

 

Загальна динаміка коефіцієнтів готовності вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®, які взяли участь в 

педагогічному експерименті, подана на рис. 3.12. 
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Отже, отримана статистично значуща різниця коефіцієнтів готовності 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO® до та після впровадження педагогічних заходів, засвідчує про 

ефективність визначених та запроваджених науково-методичних засад у 

цілому та організаційно-педагогічних умов, створеної структурно-

функціональної моделі зокрема. 

 

 Висновки до третього розділу 

 

Узагальнення результатів здійсненого експериментального дослідження 

із запровадження визначених організаційно-педагогічних умов підготовки 

вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами 

LEGO® у системі післядипломної освіти дає змогу сформулювати таки 

висновки за розділом. 

1. Педагогічний експеримент, відповідно до існуючих вимог, 

здійснювався у три етапи: 1) констатувальний, який передбачав визначення 

первинного стану об’єкту – готовності вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO®; 2) формувальний, 
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Рис. 3.12. Динаміка коефіцієнтів готовності вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO на констатувальному та 

контрольному етапах педагогічного експерименту 
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протягом якого відбувалася реалізація усіх педагогічних заходів, 

передбачених створеною структурно-функціональною моделлю підготовки та 

визначеними організаційно-педагогічними умовами; 3) контрольний, що 

забезпечив аналіз отриманих результатів завдяки проведенню вторинного 

діагностування рівня готовності вчителів початкової школи до реалізації 

ігрових методів навчання засобами LEGO® після проведених педагогічних 

заходів та порівняння його з первинними результатами у наукового 

обґрунтований спосіб. 

2. У зв’язку з відсутністю вже створеного та апробованого комплексу 

діагностичних методик було розроблено власний комплекс діагностичних 

засобів, що включає: авторський опитувальник; Методику «Психологічний 

портрет учителя» (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»). 

3. Узагальнення усіх отриманих даних, наявність статистично значущої 

різниці між коефіцієнтами готовності вчителів початкової школи до реалізації 

ігрових методів навчання засобами LEGO® експериментальних груп до та 

після впровадження формувальних заходів, дає змогу стверджувати про 

ефективність теоретично визначених, обґрунтованих та реалізованих 

організаційно-педагогічних умов. 
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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 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 
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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 
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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 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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 ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Таблиця А1 

Результати аналізу освітніх програм підвищення кваліфікації учителів 

початкової школи обласних закладів післядипломної педагогічної освіти 

за 2016-2017 роки 

№п/п Назва закладу 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

офіційний сайт 

Назва тем з підготовки 

вчителів до реалізації 

ігрових методів 

навчання, супроводу 

ігрової діяльності 

молодшого школяра  

(кількість годин, форма 

проведення занять) 

Назва тренінгів, семінарів, 

майстер-класів та ін. форм 

міжкурсової підготовки 

вчителів початкової школи  

(тема, форма проведення, 

кількість годин) 

1 Миколаївський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти (далі 

- ОІППО) 

http://moippo.mk.ua/ 

- - 

2 Полтавський ОІППО 

http://poippo.pl.ua/ 

- - 

3 Луганський ОІППО 

http://www.loippo.edu.ua/ 

- - 

4 Київський ОІППО 

https://www.kristti.com.ua/ 

- - 

5 Львівський ОІППО 

http://loippo.lviv.ua/ 

- - 

6 Івано-Франківський 

ОІППО 

https://www.ippo.if.ua/ 

- - 

7 Закарпатський ОІППО 

http://zakinppo.org.ua/ 

- - 

8 Запорізький ОІППО 

https://www.zoippo.zp.ua/ 

- - 

9 Дніпровська академія 

неперервної освіти 

http://dano.dp.ua/uk/ 

- - 

10 Херсонська академія 

неперервної освіти 

http://academy.ks.ua/ 

- - 
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Додаток Б 

 

Опитувальник для керівників закладів загальної середньої освіти  

 

Шановний колего! 

Просимо Вас виступити експертом у дослідженні особливостей 

упровадження підходу навчання через гру в освітній процес закладів загальної 

середньої освіти. Сподіваємось на Вашу відкритість та співпрацю. Пам’ятайте, 

що вірних та невірних відповідей у цьому дослідженні бути не може.  

 

I. Будь ласка, зазначте Ваш: 

Вік____ Стать ____ Пед.стаж: _______ Стаж управлінської діяльності 

________, у тому числі на посаді директора зазначеного закладу освіти_______ 

Спеціальн(ості)ість  за дипломом ______________________________________ 

Який предмет Ви особисто викладаєте у школі? __________________________ 

Тип закладу освіти: ЗСО, гімназія, ліцей, НВК, колегіум, школа-інтернат 

(підкреслити необхідне), інше ________________________________________ 

Тип місцевості закладу (підкреслили необхідне): місто, селище міського типу, 

селище, інше ___________ 

Чи брали Ви участь у тренінгах НУШ для вчителів з модулем «Навчання через 

гру»? _______________________ 

 

II. На Ваш погляд: 

1) Чи є необхідною спеціальна підготовка педагогів до використання ігрових 

методів навчання у початковій школі? 

______________________________________________ 

2) Чи є необхідною спеціальна підготовка керівників закладів освіти до 

впровадження ігрових методів навчання у початковій школі? 

_________________________________ 

3) Визначте потенційний рівень розвивальних можливостей гри у цілому та з 

конструктором LEGO зокрема для молодших школярів за 10-бальною шкалою 

(обведіть кружечком цифру, що відповідає Вашому визначенню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

4) Визначте потенційний рівень дидактичних (академічних) можливостей 

гри у цілому та з конструктором LEGO зокрема для молодших школярів за 10-

бальною шкалою (обведіть кружечком цифру, що відповідає Вашому 

визначенню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

5) Визначте, будь ласка, загальний рівень своєї готовності до використання 

ігрових методів у своїй діяльності за 10-бальною шкалою (обведіть кружечком 

цифру, що відповідає Вашому рівню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

6) Визначте, будь ласка, загальний рівень своєї готовності до зміни власної 

професійної діяльності (застосування нових форм і методів управління, 

взаємодії з педагогами, батьками, учнями, до організації нового освітнього 
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середовища) за 10-бальною шкалою (обведіть кружечком цифру, що 

відповідає Вашому рівню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

7) Якими професійними якостями має володіти вчитель початкової школи для 

успішного застосування в освітньому процесі ігрових методів? (назвіть 

декілька основних) 

______________________________________________________________ 

8) Назвіть основні труднощі, які можуть заважати педагогам ефективно 

реалізовувати ігрові методи в освітньому процесі початкової школи?  

__________________________________________________________________ 

9) Які заходи у першу чергу необхідно здійснити для успішного використання 

вчителями у початковій школі методики компетентнісного навчання «Шість 

цеглинок»?_________________________________________________________ 

 

ІІІ. 

Уважно прочитайте твердження та оберіть один з чотирьох варіантів 

відповідей (поставивши позначку у відповідній клітинці) щодо того, чи 

відповідає це твердження Вашим цінностям, думкам, емоціям, особливостям 

професійної діяльності.  

 

№ 

з/п 

 

Т
ак

 

С
к
о
р
іш

е 

та
к
 

С
к
о
р
іш

е 

н
і 

Н
і 

1 Системно та чесно визнаю досягнення вчителів та учнів     

2 Системно, чесно і неупереджено визнаю помилки вчителів та 

учнів 

    

3 Ставлю під сумнів статус-кво – факти та положення у сфері 

освіти, педагогічних інновацій, інновацій у сфері управління 

    

4 Досліджую певні ініціативи вчителів, які можуть мати 

неочевидний результат, проте мають потенціал змінити 

підходи, які не працюють 

    

5 Постійно обдумую кращі шляхи в роботі     

6 Вмію винагороджувати важку працю та результати     

7 Фокусуюсь на продуктивності, а не на статусі, старшинстві чи 

колегах-друзях 

    

8 Створюю ефективні шляхи для взаємодії та комунікації між 

вчителями  

    

9 Є доступним для вчителів, коли вони хочуть почути думку 

директора, отримати зворотний зв’язок, озвучити ідею, інше 

    

10 Підкреслюю важливість та доступність комунікації із 

директором серед вчителів 

    

11 Формую спільне бачення серед колег, підтримувати його     
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12 Формую спільні цілі, смисли та розуміння якою має бути школа 

та якою має бути взаємодія між вчителями, директором, 

батьками та учнями 

    

13 Забезпечую безперервний процес роботи над баченням школи, 

обговоренням кращих практик та підходів, обміном ідеями  

    

14 Зменшую вплив на вчителів сторонніх факторів, які 

відволікають їх від фокусу на учні та уроках 

    

15 Адаптую свій лідерський стиль та управлінські підходи до 

ситуацій 

    

16 Підтримую у колег здатність висловлювати різні та нові думки, 

ідеї 

    

17 Почуваюсь комфортно, коли потрібно змінити якісь підходи     

18 Встановлюю чіткі цілі щодо покращення навчального плану, 

оцінки успішності учнів 

    

19 Встановлюю чіткі, вимірювані, досяжні та реальні цілі 

вчительської діяльності 

    

20 Надаю можливість вчителям бути залученими в  процес 

постановки навчальних цілей та моніторингу їх досягнення 

    

21 Поширюю сформовані та чіткі переконання про те, якою має 

бути школа, навчання та вчителювання 

    

22 Ділюся думками із вчителями щодо того, якою має бути школа, 

навчання та вчителювання  

    

23 Дію відповідно до переконань, щоб слова не розходилися із 

практикою 

    

24 Створюю можливості для колег бути залученими в розробку 

рішень, підходів, спільного бачення 

    

25 Чую думку колег та враховую її під час прийняття рішень     

26 Створюю середовище вивчення нових педагогічних практик, 

нових підходів та підтверджень того, що той чи інший підхід 

працює  

    

27 Знаю останні тенденції у сфері освіти, педагогічних інновацій, 

а також інновацій у сфері управління 

    

28 Обговорюю нові педагогічні підходи та практики разом із 

учителями 

    

29 Долучаюсь до розробки навчальних планів, оцінки їх 

ефективності та оцінки успішності учнів (зокрема 

альтернативним від оцінок методом чи способом, що включає і 

пошук кращих способів оцінки) 

    

30 Допомагаю вчителям у впровадженні нових підходів та практик     

31 Знаю нові педагогічні методики, практики та нові підходи у 

навчанні та вихованні 

    

32 Знаю альтернативні та ефективні методи оцінки успішності 

нових підходів та оцінки знань учнів 

    

33 Безперервно моніторю ефективність навчальних планів, 

методик, які використовуються у класі, та підходів до оцінки 

ефективності навчання учнів 

    



 

 

218 

34 Заохочую вчителів пробувати нове та те, що може здаватися 

поза межами їхніх можливостей  

    

35 Підсилюю усі важливі зміни, створюю відчуття, що все 

можливо 

    

36 Встановлюю правила, які вчителі поділяють, розуміють та яких 

дотримуються 

    

37 Презентую норми та правила, процедури їх дотримання 

колегам і учням 

    

38 Є адвокатом школи у комунікації з батьками, органами 

управління, громадою школи в цілому 

    

39 Знаю про важливі події в житті колег     

40 Знаю та розумію персональні потреби вчителів     

41 Відзначаю важливі події в житті колег та будую позитивні 

стосунки з ними 

    

42 Прагну до того, щоб учителі мали усі потрібні ресурси та 

матеріали для роботи 

    

43 Забезпечую необхідні ресурси для професійного розвитку 

вчителів 

    

44 Здатний передбачити, що щось може піти не так     

45 Знаю неформальні об’єднання у школі     

46 Знаю про ситуації, які можуть не бути на поверхні, проте 

можуть нашкодити 

    

47 Регулярно відвідую уроки вчителів для надання зворотного 

зв’язку 

    

48 Постійно спілкуюсь з учнями     

49 Є доступним для вчителів, учнів та батьків     

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток В 

 

Авторський опитувальник для вчителів початкової школи 

 

Шановний колего! 

Просимо Вас виступити експертом у дослідженні особливостей професійної 

підготовки педагогів до інноваційної діяльності. Сподіваємось на Вашу 

відкритість та співпрацю. 

I. Будь ласка, зазначте Ваш: 

Вік____  Стать ____ Пед.стаж: загальний_____; роботи у початковій школі  

Спеціальність за дипломом _______________________________________ 

 

II. На Ваш погляд: 

1) Чи є необхідною спеціальна підготовка педагогів до використання ігрових 

методів у початковій школі? _________________________________ 

2) Визначте, який на Вашу думку, рівень значущості має ігрова діяльність для 

цілісного розвитку дитини, у тому числі молодшого школяра 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

3) Чи вважаєте Ви необхідним здійснювати заходи щодо збереження дитячої 

гри у сучасному суспільстві: 

• так; 

• ні, не бачу в цьому потреби 

4) Визначте потенційний рівень розвивальних можливостей ігрових наборів 

LEGO як засобу цілісного розвитку молодшого школяра за 10-бальною 

шкалою (обведіть кружечком цифру, що відповідає Вашому визначенню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

5) Визначте потенційний рівень дидактичних можливостей ігрових наборів 

LEGO як засобу цілісного розвитку молодшого школяра за 10-бальною 

шкалою (обведіть кружечком цифру, що відповідає Вашому визначенню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

6) Визначте, будь ласка, загальний рівень своєї готовності до здійснення 

ігрової діяльності за 10-бальною шкалою (обведіть кружечком цифру, що 

відповідає Вашому рівню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

7) Визначте, будь ласка, загальний рівень своєї готовності до зміни власної 

педагогічної діяльності (застосування нових форм і методів навчання, 

спілкування із учнями, організації освітнього простору) за 10-бальною 

шкалою (обведіть кружечком цифру, що відповідає Вашому рівню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 
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8) Якими професійними якостями має володіти вчитель початкової школи для 

успішного застосування в освітньому процесі ігрових методів? (назвіть 

декілька основних) ________________________________________________ 

9) Які заходи у першу чергу необхідно здійснити для успішного застосування 

Вами методики компетентнісного навчання «Шість 

цеглинок»?________________________________________ 

10) Назвіть основні труднощі, які можуть заважати Вам ефективно 

реалізовувати ігрові методи в освітньому процесі початкової школи? 

________________________________________________________________ 

 

Дякуємо за співробітництво! 
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Додаток Г 

 

Шкала самооцінки професійних умінь  

 

Методика призначена для діагностики конструктивного компоненту 

готовності вчителів початкової школи до реалізації ігрових методів навчання 

засобами LEGO.  

Методика містить 30 шкал самооцінки рівня розвитку базових 

професійних умінь із реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO 

(гностичних, проєктувальних, конструктивних, комунікативних, 

дослідницьких, організаційних, фасилітативних та рефлексивних) за 10-

бальної шкалою від 1 (найнижчий рівень) до 10 (найвищий рівень).  

Інструкція. Оцініть рівень розвитку Ваших професійних умінь за 10-

бальною шкалою (обведіть кружечком цифру, що відповідає Вашому рівню), 

де 1 – найнижчий, 10 – найвищий. 

 
№п/п Професійне вміння Рівень розвитку професійних умінь 

1 – найнижчий, 10 - найвищий 

1 аналізувати педагогічну ситуацію з 

точки зору доцільності використання 

ігрових методів засобами LEGO 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

2 формулювати педагогічну мету і 

завдання ігрових методів навчання 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

3 формулювати ігрове дидактичне 

завдання засобами LEGO відповідно 

до Державного стандарту початкової 

освіти 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

4 проєктувати навчальне заняття із 

застосуванням ігрових методів 

засобами LEGO 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

5 проєктувати ігрове освітнє 

середовище 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

6 проєктувати ігрову діяльність 

молодшого школяра 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

7 поєднувати різні за формою ігрові 

завдання 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

8 переводити навчальне завдання у 

компетентнісну, проблемну, 

дослідницьку та ігрову форму  

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

9 реалізовувати ігрові методи на різних 

навчальних предметах 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

10 реалізовувати ігрові методи у 

позаурочній час (на перервах, у другій 

половині дня) 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

11 підтримувати баланс між ініціативою 

дорослого та дитини у грі 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
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12 активізувати парну та командну 

взаємодію дітей 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

13 заохочувати молодших школярів до 

командної співпраці, обміну думками 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

14 виходити на позицію дитини у 

навчальній та ігровій взаємодії 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

15 встановлювати партнерські, 

недирективні стосунки з дітьми 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

16 використовувати відкриті запитання 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

17 використовувати механізми надання 

зворотного зв’язку 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

18 застосовувати дослідницькі методи 

навчання 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

19 активізувати дослідницьку діяльність 

молодших школярів засобами LEGO 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

20 використовувати різні методи 

активізації самоорганізаційних 

механізмів розвитку молодшого 

школяра 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

21 використовувати ресурси освітнього 

середовища для реалізації принципу 

«дисципліна у свободі» 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

22 створювати психологічну атмосферу 

підтримки, ситуації успіху 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

23 супроводжувати та підтримувати 

ігрову діяльність дитини 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

24 активізувати командну взаємодію 

учнів у процесі ігрової діяльності 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

25 здійснювати рефлексивний аналіз 

власної професійної діяльності та 

професійного розвитку 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

26 активізувати механізми рефлексії 

молодших школярів  у процесі 

застосування ігрових методів 

навчання 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

27 здійснювати рефлексивний аналіз 

власного ігрового досвіду 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

28 оцінювати міру власної активності у 

грі 
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

29 обґрунтовувати батькам учнів та 

колегам доцільність використання 

ігрових методів навчання у 

початковій школі у цілому та 

засобами LEGO зокрема  

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

30 надавати рекомендації батькам учнів 

щодо підтримки та збереження 

дитячої гри 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
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Додаток Д 

Методика «Психологічний портрет учителя»  

(авт. Г. Резапкіна, З. Резапкіна) 

 

Методика «Психологічний портрет учителя» (авт. Г. Резапкіна, 

З. Резапкіна) спрямована на виявлення базових професійних якостей вчителя, 

серед яких – пріоритетні цінності, психоемоційний стан, самооцінка, стиль 

викладання та взаємодії із дитиною, рівень суб’єктивного контролю та 

задоволеність працею. Теоретичною основою методики є вчення 

О. Ухтомського про домінанту, Р. Бернса про Я-концепцію, наукові підходи 

У. Джеймса, А. Маслоу, К. Роджерса, Т. Гордона. Методика пройшла 

апробацію в освітніх закладах країн післярадянського простору (Україна, 

Росія, Білорусь). Вона має розвивальний характер, оскільки активізує 

механізми рефлексії вчителя, усвідомлення ним причини власних 

професійних ускладнень. 

Методика складається з 50 тверджень, що розподіляються за 5 шкалами: 

1) прийняття кожного учня, визнання та повага його як особистості; 

2) сприятливий психоемоційний стан, врівноваженість, впевненість; 

3) позитивне самосприйняття; 4) особистісно зорієнтоване навчання, 

гнучкість поведінки; 5) відповідальність. 

 

Текст опитувальника 

1. У вихованні дітей важливіше за все: 

а) оточити дитину теплотою й турботою; 

б) закласти поважне ставлення до старшого; 

в) виробити в дитини певні погляди й уміння. 

2. Якщо хтось у класі відволікається, я не 

можу вести урок: 

а) так; 

б) ні; 

в) залежно від ситуації або настрою. 

3. Коли учень на уроці викладає факти, які 

мені невідомі, я зазнаю 

а) інтерес; 

б) зніяковілість; 

в) роздратування. 

4. Якщо клас не приведений у порядок, 

а) моя реакція залежить від ситуації; 

11. Під час перерви я волію спілкуватися 

а) з учнями; 

б) з колегами; 

в) краще побути на самоті. 

12 Я майже завжди йду на урок у 

піднятому настрої 

а) так; 

б) не завжди 

в) так. 

13. У мене є такі якості, по яких я 

перевершую інших 

а) так; 

б) немає 

в) не впевнений 

14. Я волію працювати під керівництвом 

людини, яка: 
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б) я не обертаю на цю увагу; 

в) я не можу почати урок. 

5. У конфліктах з іншими людьми я відчуваю 

провину за собою: 

а) часто; 

б) залежно від ситуації; 

в) рідко. 

6. Для мене важливіше за все: 

а) відношення з учнями; 

б) відношення з колегами; 

в) важко відповісти. 

7. Деякі учні викликають у мене 

роздратування, що важко сховати: 

а) часто; 

б) іноді; 

в) ніколи не викликають. 

8. Присутність на уроці сторонніх 

а) надихає мене; 

б) ніяк не відображається на моїй роботі; 

в) вибиває мене з колії. 

9. Я вважаю своїм обов'язком зробити 

зауваження, якщо дитина порушує порядок у 

громадському місці 

а) залежно від ситуації; 

б) ні; 

в) так. 

10. Мої шкільні оцінки залежали від моїх 

зусиль, а не від настрою вчителів 

а) так; 

б) не завжди; 

в) ні. 

21. З думкою, що кожного учня потрібно 

приймати таким, який він є: 

а) я згодний; 

б) не згодний; 

 в) щось у цьому є. 

22. Мені не вистачає теплоти й підтримки з 

боку близьких і колег: 

а) так; 

б) іноді; 

в) ні. 

23. Думки про майбутню зустріч із учнями й 

колегами: 

а) викликають у мене приємні почуття; 

б) особливих емоцій не викликають; 

в) мені в тягар. 

24. Коли я бачу, що учень поводиться зухвало 

стосовно мене: 

а) волію з'ясувати стосунки; 

б) ігнорую цей факт; 

в) я сплачую йому тією же монетою. 

а) пропонує простір для творчості; 

б) не втручається в мою роботу; 

в) дає чіткі вказівки. 

15. Коли я складаю плани, я не 

сумніваюся в успіху задуманого: 

а) найчастіше; 

б) іноді; 

 в) я майже завжди сумніваюся. 

16. Випадкові зустрічі з учнями за 

межами школи: 

а) викликають у мене приємні почуття; 

б) не викликають у мене почуття;  

в) не викликають у мене особливі емоції. 

17. Буває, що без видимих причин я 

почуваю себе щасливою або нещасною 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи. 

18. Зауваження з боку колег, від 

адміністрації  

а) мене мало хвилюють; 

б) іноді зачіпають мене; 

в) часто зачіпають мене. 

19. Під час уроку я дотримуюся 

наміченого плану 

а) залежно від ситуації; 

б) віддаю перевагу імпровізації; 

 в) завжди. 

20. Мої успіхи звичайно визнаються 

іншими людьми: 

а) так; 

б) не завжди; 

в) рідко. 

31. Якщо при мені незаслужено карають 

учня 

а) я відразу заступаюся за нього; 

б) один на один зроблю зауваження 

колезі; 

в) визнаю некоректним втручатися. 

32. Робота дається мені ціною великої 

напруги: 

а) звичайно; 

б) іноді; 

в) рідко. 

33. У мене немає сумнівів у своєму 

професіоналізмі: 

а) безумовно; 

б) є сумніви; 

в) не доводилося замислюватися. 

34. По-моєму, у шкільному колективі 

важливіше за все: 

а) можливість працювати творчо; 
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25. Від того, як виховують дітей у сім'ї, 

залежить: 

а) майже все; 

б) дещо; 

в) нічого не залежить.  

26. У роботі для мене важливіше всього: 

а) прихильність учнів; 

б) визнання колег; 

в) почуття власної необхідності. 

27. Успіх уроку залежить від мого фізичного 

й щиросердечного стану: 

а) часто; 

б) іноді; 

в) не залежить. 

28. У дружелюбному ставленні з боку колег: 

а) я не сумніваюся;  

б) упевненості немає;  

в) важко відповісти. 

29. Якщо учень висловлює точку зору, що я 

не можу прийняти 

а) я намагаюся зрозуміти його точку зору; 

б) я переводжу розмову на іншу тему; 

в) я намагаюся поправити його, пояснити 

йому його помилку. 

30. Якщо я захочу, то зможу розташувати до 

себе будь-яку людину: 

а) так; 

б) залежно від ситуації; 

в) навряд чи. 

40. Люди, що не зуміли реалізувати свої 

можливості, самі винуваті в цьому: 

а) так; 

б) у деяких випадках; 

 в) ні. 

41. Під час канікул я відчуваю потреби в 

спілкуванні з учнями: 

а) так; 

б) ні; 

в) іноді. 

42. Я знаходжу в собі досить сил, щоб 

упоратися із труднощами: 

 а) рідко; 

б) коли як виходить; 

 в) завжди. 

43. Мені доводилося виконувати накази 

людей не цілком компетентних: 

а) так; 

б) іноді; 

в) ні; 

44. Не передбачені ситуації на уроках: 

 а) можна ефектно використати; 

б) краще ігнорувати; 

б) відсутність конфліктів; 

в) трудова дисципліна. 

35. На дітей впливає так багато факторів, 

що зусилля батьків зводяться нанівець: 

а) ні; 

б) не завжди 

в) так 

36. З висловлюванням “Я нічому не можу 

навчити цього учня, тому що він мене не 

любить”: 

а) згодний повністю; 

б) не згодний; 

в) щось у цьому є. 

37. Думки про роботу заважають мені 

заснути: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) ніколи не заважають. 

38. На зборах і педрадах я виступаю із 

хвилюючих мене питань: 

а) часто; 

б) іноді; 

в) волію слухати інших. 

39. Я вважаю, що вчитель може 

підвищити голос на учня: 

 а) ні, це неприпустимо; 

б) важко відповісти; 

в) якщо учень цього заслуговує; 

46. У конфлікті між колегами - учителів 

й учнів я “у душі” стаю на сторону 

а) учня; 

б) учителя; 

в) зберігаю нейтралітет. 

47. На початку або наприкінці 

навчального року в мене виникають 

проблеми зі здоров'ям: 

а) як правило; 

б) іноді; 

в) проблем зі здоров'ям немає. 

48. Мої учні ставляться до мене із 

симпатією: 

 а) так; 

б) не всі; 

в) не знаю. 

49. Вимоги керівництва не викликають у 

мене протесту, навіть якщо я вважаю їх 

необґрунтованими 

а) ні; 

б) коли як; 

в) так. 
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в) тільки заважають навчальному процесу. 

45. Більшість невдач у моєму житті 

відбувалося з моєї власної провини: 

а) так; 

б) не завжди; 

в) ні. 

50. Успіх залежить від здібностей і 

працьовитості людини, а не від удалого 

збігу обставин: 

а) найчастіше; 

б) коли як; 

в) не згодний. 
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Додаток Ж 

 

Методика визначення егоцентричної спрямованості  

(авт. Т.І. Пашукова) 

 

 Методика визначення егоцентричної спрямованості Т.І. Пашукової 

призначена для діагностики ступеню фокусування особистості на собі (своїх 

думках, почуттях, поведінці). Вона ґрунтується на проективному тесті 

егоцентричних асоціацій Т. Шустрової, адаптована, валідизована та 

стандартизована Т.І. Пашуковою для респондентів підліткового, юнацького 

віку та дорослих.  

 Егоцентризм розуміється інтегральною властивістю особистості, 

властивістю її мислення, що відображає нездатність людини зміняти власну 

розумову позицію, координувати різні точки зору. Ця здатність є 

протилежною за своєю суттю децентрації - здатності людини виявити свою 

власну позицію, позицію партнера по взаємодії, а також скоординувати їх для 

подальшого успішного співробітництва (за концепцією Ж. Піаже). 

 Процедура дослідження дозволяє проводити тестування як з одним 

з одним респондентом, так і з групою до 7 осіб і більше, за умови забезпечення 

суворої індивідуальності виконання тесту. 

 Діагностичним матеріалом цієї методики є незавершені речення, 

які за обмежений час має завершити респондент без повідомлення про істинну 

мету тестування.  

 В якості запропонованої мети респонденту може бути названа мета 

перевірки швидкості писемного мовлення або швидкості виникнення 

асоціацій у відповідь на стимульний словесний ряд, який складено з 

незавершених пропозицій. Час виконання завдання фіксується. 

 Обробка результатів дозволяє отримати індекс 

егоцентризму/децентрації шляхом виявлення та підрахунку речень, які мають 

інформацію, що вказує на суб’єкта тестування (вона виражається у 

займеннику першої особи однини та в усіх займенниках, що від нього 

утворюються, типу: «я», «моє», «для мене» та ін.). Показником егоцентризму 

є кількість таких речень, що свідчать про центрацію особистості на себе, 

власній мисленнєвій діяльності, позиції.  

 Отримані кількісні результати співставляються з даними градації 

рівнів егоцентризму (таблиця), які можуть бути обернуті для отримання рівня 

розвиненості децентричності. 
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 Низькі результати свідчать про високий рівень розвиненості 

децентричності й про відсутність центрованості на власній когнітивній 

позиції. Високі результати, навпаки, вказують на низький рівень розвиненості 

здатності змінити власну точку зору та високий рівень егоцентричності. 

 Методика може бути застосована у повному (40 речень) та 

скороченому - експрес (10 речень) варіантах. Для експрес-варіанту існує своя 

градація рівнів егоцентризму (таблиця). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методика апробована на виборці з 2500 педагогів початкової та 

старшої школи у таких країнах як Україна, Росія, Білорусь, Молдова та ін. 

 

Стимульні незавершені речення експрес-варіанту 

1. У такій ситуації… 

2. Незважаючи на те, що … 

3. Шкода, що … 

4. Найголовніше те, що … 

5. Насправді … 

6. Справжня проблема у тому, що … 

7. Прийде такий день, коли … 

8. Років так через двадцять … 

9. Якщо б не … 

10. У даний час … 

  

Рівень егоцентричної спрямованості педагога 

 Дуже низький Низький Середній Високий Дуже високий 

Чоловіки 0-1 2-7 8-20 21-26 27-40 

Жінки 0-1 2-7 8-21 22-27 28-40 

Рівень егоцентричної спрямованості педагога 

 Дуже низький Низький Середній Високий Дуже високий 

Чоловіки 0-1 2-3 4-6 7-8 9-10 

Жінки 0 1-2 3-5 6-9 10 
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Додаток З 

 

Карта супервізії  

(експертна оцінка особливостей викладацької діяльності вчителів 

початкової школи) 
Район________________________________________________________________________ 

Повна назва закладу освіти __________________________________________________ 

Клас___________ Кількість учнів у класі за списком __________ 

Учитель (ПІП повністю, без скорочень)________________________________________ 

Супервізор (ПІП повністю, без скорочень, посада)________________________________ 

Дата супервізії ________________________________________________ 
Параметри оцінювання: 

«Так» – показник виявляється повною мірою. «Ні» – показник не виявляється  

«Частково» – показник виявляється частково/епізодично /непослідовно/не повною мірою  
 

№ 

п/п 
Критерії Показники  

Параметри 

(позначаємо знаком 

«+») 

Так Ні Частково 

1 Освітнє 

середовище 

1. Класна кімната:    

– відремонтована    

– площа відповідає кількості учнів (2,4 м2 на одного 

учня) 

   

– стіни пристосовані для презентації робіт учнів    

2. Меблі та обладнання (відмітити те, що є в класі)    

– парти одномісні (нові)     

– парти двомісні (нові)LEGO    

– парти старі    

– стелажі для роздавального матеріалу    

– контейнери для роздавального матеріалу    

– візок пластиковий для зберігання дидактичного 

матеріалу 

   

– килим    

– дитячий ігровий килим-пазл    

– диван    

– пуфики (або інше для сидіння на килимі)    

– індивідуальні шафи для особистих речей дитини    

– шафи старі    

– дошка (сучасна)    

– дошка (стара, дерев’яна )    

– фліпчарт    

– інше (записати):     

3. Комп’ютерне обладнання (відмітити те, що є в 

класі) 

   

– ноутбук (або комп’ютер) учителя    

– принтер    

– ламінатор    

– мультимедійний проектор    

– телевізор    

– інтерактивна дошка    

– скан-документ    

– планшети  (або ноутбуки, нетбуки) для дітей    

– підключення класу до мережі Internet (Wi-Fi)    

– немає нічого з вищеперерахованого    
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– інше (записати):     

4. Дидактичні матеріали (відмітити те, що є в 

класі) 

   

Мовно-літературна освітня галузь:    

– набори таблиць до основних розділів відповідно до 

програми з української мови, читання та мов 

національних меншин 

   

– комплекти сюжетних та предметних малюнків (для 

розвитку мовлення, словникові слова, до казок)  

   

– словники (у т.ч. на кожного учня)    

– репродукції картин, ілюстрації до творів    

– портрети українських, зарубіжних письменників та 

поетів 

   

– бібліотечка дитячої літератури    

– немає нічого з вищеперерахованого    

– інше (записати):     

Математична освітня галузь:    

– набори таблиць до основних тем    

– рахунковий матеріал    

– гроші (моделі)    

– геометричні фігури, геометричні тіла    

– немає нічого з вищеперерахованого    

– інше (записати):     

Природознавча освітня галузь:    

– набір лабораторний демонстраційний (штатив, 

мірна склянка, лійка, набір фільтрів круглих, 

пінцет/зажим, мірний циліндр тощо) 

   

– набір лабораторний шкільний (для проведення 

дослідів учнями) 

   

– карти стінні (фізичні (світу, півкуль, України, 

області); тематичні (природні зони, корисні 

копалини, рослинний та тваринний світ тощо) 

   

– атласи (на кожного учня)    

– моделі (глобус, телурій тощо)    

– гербарій    

– набори корисних копалин    

– немає нічого з вищеперерахованого    

– інше (записати):     

5. Центри (осередки, куточки)    

Чи створені та підписані в класі центри (осередки, 

куточки)? 

   

– навчальний    

– ігровий    

– конструкторський (технологічний, технічний 

тощо) 

   

– дослідницький    

– мистецький    

– немає нічого з вищеперерахованого    

– куточок усамітнення    

– інше (записати):     

2 Особистість 

учителя Нової 

української 

1. Відвідування фрагмента заняття (уроку) 

Фрагмент якого заняття відвідували (записати): 

   

Короткий аналіз фрагмента заняття (уроку): 

– наявна презентація до теми 
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початкової 

школи 

– наявність роздавального матеріалу, навчально-

методичних і дидактичних матеріалів 

   

– застосування різних форм і методів групової 

роботи 

   

– доцільна зміна видів роботи (активні, пасивні, 

переміщення в різні осередки) 

   

– володіння вчителя класом, уміння переключати 

увагу учнів 

   

2. Стиль спілкування вчителя й учнів 

□ демократичний (стимулювання вчителем самостійності учнів, активна 

участь учнів у процесі прийняття спільних рішень, відкритість учителя у 

процесі спілкування з учнями, рівність позицій у спілкуванні, поважливе та 

довірливе ставлення, прийняття учнів, емоційна підтримка, врахування 

індивідуальних потреб учнів в освітньому процесі; довіра учнів, емоційне 

прийняття вчителя, ініціативність учнів у взаємодії з вчителем) 

□ ліберальний (емоційна відстороненість учителя від учнів, непослідовність 

у використанні педагогічних засобів, домінування позиції невтручання, 

відсутність чітких вимог до діяльності учнів на заняттях, відсутність особистої 

зацікавленості у навчальному процесі та спілкуванні з учнями; нейтральне 

ставлення учнів до вчителя, відсутність або невизначеність готовності учнів до 

активної взаємодії з учителем) 

□ авторитарний (наказовий тон, різкі зауваження вчителя, позиція «зверху» 

у спілкуванні з учнями, жорстке управління та контроль учителем діяльності 

учнів на заняттях та перерві, недопущення ініціативи учнів, оцінювання 

вчителем не процесу та результатів діяльності, а особистісних характеристик 

учнів; наявність в учнів вираженого страху при взаємодії з вчителем, наявність 

просторової/психологічної дистанції у спілкуванні між учнями та вчителем) 

3. Вибір освітньої програми (відмітити знаком «✓»): 

□ НУШ-1 (О. Савченко) 

□ НУШ-2 (Р. Шиян) 

□ Освітня програма поч. освіти в наук.-пед. проекті «Інтелект України» (кер. 

Гавриш І.В.)  

□ Освітня програма для початкової школи за педагогічною технологією 

«Росток» (автор Т.О. Пушкарьова) 

□ Освітня програма «На крилах успіху» (наук. кер. творчої групи Цимбалару 

А.Д.)  

□ Освітня програма для 1-2 класів за системою РН (авт. кол. Ломакович С. 

В.та ін.) 

□ Освітня програма для 1-2 класів за системою РН (авт. та укл. Старагіна І.П. 

та ін.) 

□ Освітня програма початкової освіти за вальдорфською педагогікою □ 

Освітня програма початкової освіти «Світ, в якому я живу» (Якименко С.І. та 

ін.) 

□ Освітня інтегрована корекційно-оздоровча програма «Гармонія інтелекту та 

здоров’я» (авт. Яновська Н. М.) 

□ Авторська програма, створена вчителем 

4. Питання для співбесіди з учителем 

– Чи був вибір освітньої програми вашим власним 

вибором? 
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– Хто допомагав Вам у створенні освітнього середовища? (відмітити знаком 

«✓») 

□ школа 

□ батьки (власними коштами) 

□ батьки (особистою працею) 

□ ніхто не допомагав (все придбала (-в) за власні кошти) 

– Чи підтримуєте Ви освітню реформу?    

– Висловіть свою думку щодо оцінювання в початковій школі (відмітити 

«✓»): 

□ треба оцінювати балами, починаючи з першого класу 
□ треба оцінювати балами, починаючи з другого класу 
□ треба оцінювати балами, починаючи з третього класу 
□ треба оцінювати балами, починаючи з четвертого класу 
□ треба оцінювати тільки вербально в усіх чотирьох класах 
□ треба оцінювати вербально в початковій школі, а також у п’ятому класі 

– Які нові техніки, технології, стратегії, методи, методики ви застосовуєте в 

освітньому процесі? (відмітити ті, які назвав учитель) 

□ Технологія 

«Входження в картину» 

□ Стратегія «Рафт» 

□ Інтелект-карти 

□ Стратегія «Діаграма 

Венна» 

□ Практика «Ранкова 

зустріч» 

□ Стратегія «Сітка 

Елвермана»  

□ Джигсоу 1,2 

□ Навчання за 

запитами учнів 

(Inquiry based learning) 

□ Стратегія 

«Фішбоун» 

□ Щоденні 3,5 

□ Стратегія «Ромашка 

Блума» 

□ Стратегія 

«Кубування» 

□ Дискусія                  □ 

LEGO®  

□ Лепбук 

□ Методика взаємних 

запитань 

□ Шість капелюхів 

мислення 

□ Таблиця ЗХД 

□ Стратегія «Спрямоване 

читання» 

– інше (записати):  

– Що, на Вашу думку, необхідно змінити в змісті або в організації освітнього 

процесу Нової української початкової школи? 

3 Учень Нової 

української 

початкової 

школи 

Питання для співбесіди з учнями (провести співбесіду з п’ятьма учнями, 

записати узагальнений варіант): 

– Чи подобається тобі вчитися в школі? 

□ Так    □ Ні    □ Не знаю 

– Чи задають Вам домашні завдання? 

□ Так    □ Ні    □ Інколи 

– Чи проводите ви дослідження? 

□ Так    □ Ні    □ Не знаю 

– Чи бувають у вас заняття на подвір’ї школи?  

□ Так    □ Ні    □ Інколи 

4 LEGO®  в 

освітньому 

процесі 

Питання до вчителя: 

– Чи вистачає Вам інформаційного забезпечення щодо впровадження ігрових і 

діяльнісних методів навчання, зокрема з наборами LEGO®? 

□ Так    □ Ні    □ Не знаю  

– Чи є  Ви учасником Fb групи «Гра по-новому, навчання по-іншому»? 

□ Так    □ Ні     

– Чи пройшли Ви відповідне  навчання щодо використання ігрових наборів 

LEGO®  в освітньому процесі початкової школи ? 
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□ Так (тренінги від регіональних тренерів, тренерів the LEGO Foundation – 

підкресліть потрібне) 

□ Ні (Чому?______________________________________________________) 

– Чи є необхідною спеціальна підготовка педагогів до використання підходу 

«навчання через гру» у закладах освіти: 

□ Так    □ Ні  Ваш 

варіант_______________________________________________ 

– Визначте потенційний рівень розвивальних можливостей підходу «навчання 

через гру» для цілісного розвитку дитини за 10-бальною шкалою (обведіть 

кружечком число) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

– Визначте загальний рівень своєї готовності до здійснення ігрової 

педагогічної діяльності за 10-бальною шкалою (обведіть кружечком число) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 
 

Надані пропозиції ________________________________________________________ 

                          ПІП супервізора     

  Підпис 
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Додаток К 

 

Майстер-класи, освітні марафони, креатив-лабораторії у межах обласних 

педагогічних заходів 

 

  
 

 

 

 

  
 

 
 

  

Рис. К.1. Освітній марафон у межах Серпневих студій (обласна педагогічна 

конференція, присвячена новому 2018/2019 н.р.) 

Рис. К.2. Майстер-клас у межах Тижня освіти дорослих 

Рис. К.3. Майстер-клас у межах Всеукраїнської конференції 
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Додаток Л 

 

Додаток Л1 

Положення про проведення Всеукраїнський фестиваль гри, навчання і 

натхнення PlayFest «Професії майбутнього» 
 

 

Дата проведення: квітень 2019 року 

Місце проведення: Запорізький національний університет  

Мета і завдання: 

Метою конкурсу є розвиток творчих, архітектурних, дизайнерських здібностей та 

комунікативних навичок дітей шляхом командної роботи над спільним проектом. 

Головним завданням є розкриття теми шляхом будівництва моделі з конструктора 

LEGO® та презентації проекту безпосередньо на фестивалі. Тема конкурсу «Професії 

майбутнього» передбачає створення моделі, яка б відображала сутність самої професії та 

середовище, де ця професія може бути реалізована. Робота над проектом передбачає 

використання різних інформаційних джерел, зокрема, інтернет-ресурсів, зустрічі з 

фахівцями, як от HR спеціалісти, дизайнери, архітектори,  співпрацю з батьками.  

Працюючи над проектом, необхідно сприяти всебічному розвитку дітей, спонукати їх 

мислити креативно, пропонувати цікаві ідеї, а також стимулювати та виховувати у них 

пізнавальний інтерес до теми «Професії майбутнього».  

Конкурс також спонукає тренера допомогти дітям зрозуміти роль  інтернету сьогодні, 

навчитися використовувати його для пошуку інформації та її подальшого використання. 

Учасники конкурсу 

У конкурсі беруть участь учні  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів  

України.  До участі у конкурсі можуть долучатися учні 1-11 класів, які відповідно будуть 

учасниками категорії  «Молодша ліга» (1-4 клас) та «Старша ліга» (5-11 клас). До роботи 

можуть долучатися і вчителі, і батьки. Для керівництва проектом визначається тренер, який 

координує роботу учнів і є відповідальним за реалізацію проекту. Тренер готує команду з 5 

осіб  для презентації проекту у квітні.  

Оскільки, як правило, у створенні моделі бере участь більше ніж 5 осіб, які презентують 

проект в день фестивалю, то необхідно буде також подати кількість дітей залучених в 

цілому до проекту, щоб організатори змогли надати їм дипломи.  

Участь закладів відбуватиметься за наступним принципом: 

До 20 лютого 2019 року – усі учасники надсилають тему проекту та ПІБ куратора за 

електронною адресою playfest19@ukr.net. Після цього куратори будуть включені у групу 

Viber, яка слугуватиме платформою для швидкого обміну інформацією. Також до цього 

часу необхідно приєднатися до ФБ групи «Архітектурний фестиваль LEGO», яка слугує 

спільнотою для учасників конкурсу з усієї країни, та розмістити декілька фото з перших 

кроків проекту. Протягом лютого-квітня 2019 року необхідно зробити ям мінімум 5 постів 

у вказаній спільноті. Активність у спільноті також береться до уваги під час визначення 

номінацій.  

До 10 квітня 2019 року необхідно завантажити  відеопрезентацію/відеоролик, 

презентацію PowerPoint, 3 фото самої моделі та есcе на тему «Що дає участь у конкурсі 

нашому закладу?» (максимум 1 сторінка А4 друкованого тексту).  

Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу playfest19@ukr.net. 

Завантажувати фото та відео на е-диск. 

Матеріал для створення проектів: набори LEGO®. Окрім LEGO® також можна 

використовувати додатковий матеріал для створення поверхонь (картон, мішковина, 

дерево...), підсвітку, механізовані прибори і т.д.. Для розташування моделі в день 

mailto:playfest19@ukr.net
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фестивалю надається площина розміром орієнтовно 1.60 на 1.60. Важливо продумати як 

закрити поверхню столів, щоб вона була органічним продовженням вашого проекту. 

Важливо! Використання інших конструкторів окрім LEGO® заборонено! Також 

заборонено виставляти готові LEGO® моделі зібрані за інструкцією виробника. 

Оцінка проектів 

Загальна оцінка проекту в цілому включає оцінку  

1. Модель з LEGO® за темою конкурсу 

2. Оцінку відеопрезентації  

3. Оцінку банерів 

4. Оцінку усної презентації в день фестивалю 

Критерії оцінки проекту «Професії майбутнього» 

Аспект Що оцінюється 

1. Творчий аспект  

1 Ідея Розкриття ідеї та її відповідність обраній темі 

1.2 Дизайн Зовнішній та внутрішній вигляд моделі 

1.3 Стиль  Гармонійність поєднання окремих частин 

проекту. Кольорова палітра. Цілісність стилю 

проекту. Акуратність виконання роботи. 

1.4 Оживленість  проекту Уміле використання додаткових матеріалів та 

аксесуарів, наприклад для відтворення 

поверхонь. 

Сюжетне відтворення подій з вибраної теми. 

2. Технічний аспект  

2.1 Ступінь складності конструкції Використання складних архітектурних елементів 

(складних елементів круглої форми 

сконструйованих з прямокутних чи квадратних 

цеглин, елементів, які згинаються, розгинаються) 

Наявність механізованих елементів. 

2.2 Міцність конструкції  Ступінь міцності та надійності конструкції. 

2.3 Архітектурна грамотність Дотримання пропорцій 

2.4 Деталізація Ступінь деталізації  окремих частин моделі. 

3. Командний дух  

3.1 Презентація проекту командою  

 

Командний дух, зовнішній вигляд команд (засоби 

ідентифікації команди - костюми, значки, 

пов’язки,  кепки). Цікавість, живість, насиченість 

презентації.  

3.2 Внесок у створення спільноти 

конкурсу 

Активність на сторінці конкурсу у ФБ, залучення 

батьків, фахівців 

3.2 Банери проекту Якість і інформативність банерів. 

3.4 Відеоролик Якість, насиченість, інформативність, розкриття 

ідеї в презентації та її цікавість. 

За кожним з критеріїв команда-учасник отримує 10 балів 

Відеоролик/відеопрезентація  Power Point 

Тривалість відеоролика: до 5 хвилин або 20 слайдів 

Мова відеоролика/відеопрезентації: українська.  

Кінцевий термін надсилання: 10 квітня 2019 року 

Відеоролик повинен розкривати змістовність та наповненість підготовчого етапу, сам 

процес створення моделі, включаючи пошук ідеї, заходи пов’язані з роботою над проектом, 

етапи втілення задуму, а головне, показати значення цього проекту для дітей (їхні емоції, 

успіхи, відкриття), залученість батьків до процесу роботи над проектом та роль проекту в 

житті закладу в цілому.   

Банер 
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Школи-учасники  готують до своїх проектів 1 банер 

Інформація, яка має бути неодмінно присутньою на банері : 

1) Назва проекту 

2) Назва навчального закладу 

3) Наявність фотографій з найяскравішими моментами будівництва (етапи будівництва, 

емоції, враження, співпрацю з іншими командами) 

4) Загальні знімки готового проекту, зібраного з LEGO®. Коротка, найголовніша інформація 

про ваш проект. 

Усна презентація 

Тривалість презентації – до 5 хвилин 

У середньому на команду відводиться до 7 хвилин. До 5 хвилин на усну презентацію 

українською мовою, а решта часу  - на питання від журі.  

Для підтримки команди під час презентації проекту запрошуються учні, учителі батьки! 

Презентація має бути феєричною, яскравою, динімчною, живою, насиченою та 

інформативною. 

Презентація включає в себе: 

1) Презентація школи, команди. 

2) Назва проекту. 

3) Основна ідея проекту, яка має давати відповідь на запитання: «Чому саме ця професія?» 

«Чому на вашу думку саме ця професія з’явиться і буде необхідною?», «У чому її 

важливість для майбутнього?» 

4) Демонстрація особливостей проекту. 

5) Розкриття того, чим саме ваша модель унікальна та оригінальна. 

Не бійтеся фантазувати і бути цікавими. Залучіть школярів до написання сценарію і 

режисури. Досвід показує, що значно вищий бал отримують ті школи, чиї презентації були 

живими, не «сухими».  

Монтаж конструкції: монтаж відбувається за день до конкурсу.  Але вже зараз продумайте 

упакування і транспортування наборів, щоб по максимуму уникнути руйнування 

конструкцій. Найоптимальнішим є модульний спосіб транспортування. 
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Додаток Л2 

Фото з Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення PlayFest 

(Запоріжжя, 20.04.2019) 
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Додаток М 

 

Цифрові ресурси, професійні спільноти 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

Рис. М1. Скріншоти веб-сторінок цифрових ресурсів 
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Додаток Н 

 

Спецкурс «Навчання через гру» 

для вчителів початкових класів  
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Пояснювальна записка. 

Спецкурс «Навчання через гру» є складовою освітньої програми 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, відповідає головним 

принципам сучасної державної освітньої політики, стратегії реформування 

початкової шкільної освіти та спрямований на розвиток цілісної готовності 

вчителів початкових класів до використання ігрових методів навчання в 

умовах запровадження Концепції Нової української школи. 

Відповідно до Концепції Нової української школи, ключовими 

принципами реформування загальної середньої освіти є компетентнісний та 

особистісно-орієнтований підхід до навчання, перехід до педагогіки 

партнерства, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів до прийняття нової 

для них професійної ролі (фасилітатора, тьютора, ігротехніка, консультанта, 

проектувальника навчальної діяльності учнів та власного професійного 

розвитку), до застосування новітніх інтерактивних методів навчання, 

використання розвивальних ресурсів нового освітнього середовища. 

Отже, підготовка вчителів початкових класів до використання ігрових 

методів передбачає не тільки опанування ними ігровими освітніми 

стратегіями, але й актуалізацію механізмів їх особистісного та професійного 

саморозвитку, створення умов для утвердження їх гуманістичних, 

антропоцентричних цінностей, подолання професійних стереотипів, 

профілактики професійних деформацій, розвитку професійного мислення, 

зміни професійної поведінки. Саме на вирішення зазначених актуальних 

завдань і спрямований зміст спецкурсу «Навчання через гру». 

Спецкурс розроблено з урахуванням оновлення законодавчої та 

нормативної бази освітньої галузі (Закон України «Про освіту», Концепція 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Державний стандарт 

початкової освіти, Наказ МОН від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження 

Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти», 

Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи» 

та ін..), тенденцій розвитку освіти в Україні, сучасних наукових досліджень у 

галузях педагогіки, психології, освіти дорослих, менеджменту, цифрових 

технологій, які складають основу професійної компетентності вчителя 

початкової школи, а також європейських стандартів підготовки вчителів до 

використання ігрових та діяльнісних методів навчання. 

Навчальні заняття спецкурсу проходять у формі навчального тренінгу. 

У процесі тренінгової роботи використовуються такі методи: інтерактивні (в 

парній, груповій та кооперативній формах) - проектні, власне ігрові, 

діяльнісні; розвивальної діагностики - шкали самооцінки, опитувальники, 

спостереження, тестування; рефлексивні тощо. 

Навчально-методичне забезпечення спецкурсу складається із завдань та 

матеріалів  для самостійної роботи слухачів за кожною темою (презентації, 
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тести, відеоматеріали),  списком рекомендованих літературних джерел, 

Інтернет-ресурсів 

1. Загальні положення. 

1.2. Цільова аудиторія: учителі початкових класів закладів освіти різних 

типів.  

1.3. Мета та завдання спецкурсу. 

Метою спецкурсу є розвиток цілісної готовності вчителів початкових класів 

до використання ігрових методів навчання в умовах Нової української школи.  

Завдання спецкурсу полягають у: 

- формуванні у педагогів ціннісного ставлення до гри, її розвивальних, 

навчальних та виховних можливостей; 

- створенні умов для: усвідомлення вчителями сутності гри, ігрових освітніх 

технологій; свідомого використання ігрових та діяльнісних методів 

навчання в умовах НУШ; 

- розвитку системоутворювальних професійних умінь з використання ігрових 

методів навчання в умовах НУШ, проектування ігрової діяльності 

молодших школярів; 

- формуванні позитивного досвіду педагогів навчання через гру; 

- розвитку значущих професійних якостей педагогів, у тому числі гнучкості 

поведінки та мислення, рефлексивності, саморегуляції тощо. 

 

1.4. Навчально-тематичний план спецкурсу 

 

№ 

з/п 

Зміст спецкурсу Кількість аудиторних 

годин 

Самостійна 

робота 

Разом Кредитів 

ECTS 

лекц. практ. разом 

Модуль 1. Психологія та 

педагогіка гри 

            

1.1 Сучасність: запит на гру - 2 2 4 6   

1.2 Етапи та механізми 

ігрової діяльності 

- 2 2 4 6   

  Разом за модулем - 4 4 8 12 0,4 

Модуль 2. Гра як інструмент 

освітньої діяльності в Новій 

українській школі 

            

2.1 Методика організації 

ігрової діяльності в 

початковій школі 

- 4 4 6 10   

2.2 Ефективні практики 

ігрових методів 

навчання 

- 4 4 6 10   

  Захист проектів, 

загальна рефлексія 

- 4 4 9 13   
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  Разом за модулем - 12 12 21 33 1,1 

РАЗОМ: 0 16 16 29 45 1,5 

  
1.5. Очікувані результати. 

Очікуваними результатами навчання є: 

 -  знання і розуміння: психологічних та педагогічних основ ігрової діяльності; 

методики організації ігрової діяльності молодших школярів; особливостей 

впровадження ігрових методів навчання у початковій школі; вимог до 

вчителя початкових класів – ігропедагога; 

 - розвинені вміння: організовувати ігрову діяльність молодших школярів, 

створювати ігрове освітнє середовище; 

використовувати компетентнісний потенціал гри на навчальних предметах 

усіх освітніх галузей; створювати ігрове освітнє середовище; проектувати 

ігрові методи навчання; 

 -  диспозиції (цінності, ставлення): ціннісне ставлення до гри як провідної 

діяльності людини, інструмента її цілісного розвитку, засобу 

компетентнісного навчання; ціннісне ставлення до ігрових методів 

навчання, їх дидактичного, виховного, соціалізуючого потенціалу; 

пізнавальна відкритість, гнучкість поведінки, рефлексивне ставлення до 

власної професійної діяльності; 

 

2. Загальна характеристика. 

2.1. Зміст спецкурсу. 
Модуль 1. Психологія та педагогіка гри. 

Тема 1. Сучасність: запит на гру. 

Світ, що змінюється – простір ігрових стратегій. Гейміфікація у різних сферах життя: 

економіка, торгівля, політика, менеджмент, суспільна активність. Сучасне покоління 

(префігуративна культура) та ігровий світ. Еволюційні витоки гри та її адаптивне значення 

у світі, де зростає невизначеність та нестабільність. Роль гри у розвитку сучасної 

особистості, здатної до успішної самореалізації в мінливому світі. Гра – шлях до розвитку 

компетентностей XXI століття (soft skills) та творення майбутнього. Аксіологічні засади 

педагогіки гри. Психологічні та педагогічні теорії ігрової діяльності. Психологічні та 

педагогічні властивості гри. Гра в контексті стратегічних завдань Нової української школи. 

Завдання для самоперевірки. 

Як гра змінює ставлення до світу?  

Чому в сучасній школі зростає запит на гру? 

Які існують спільні та відмінні риси гри та ігрової діяльності? 

Як гра впливає на розвиток самосвідомості особистості? 

Завдання для самостійної роботи. 

1. Наведіть приклади використання принципів гри в різних сферах життя. 

2. Обґрунтуйте доцільність   використання ігрових методів навчання виходячи з 

характерних особливостей дітей - представників “цифрового покоління”. 

3. Заповніть таблицю визначаючи особливості ігрової діяльності людини на різних 

етапах онтогенезу  

Етап онтогенезу  Провідний вид діяльності та гри Функції гри 

пренатальний 
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новонародженість 
  

раннє дитинство 
  

дошкільне дитинство 
  

молодший шкільний вік 
  

підлітковість 
  

юність 
  

рання зрілість 
  

середня зрілість 
  

пізня зрілість 
  

 
Рекомендована література. 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому. Методичний посібник/ Упорядник О. Рома. 

The LEGO Foundation, 2018. 44 с.  

2. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. Львів, 2016. 64с. 

3. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М.Бібік. Київ: Літера 

ЛТД, 2018. - 160 с. 

4. Павелків Р.В. Вікова психологія / Р.В. Павелків.  К.: Кондор, 2015. 469 с. 

5. Сергеєнкова О.П. Вікова психологія / О.П. Сергеєнкова, О.А. Столярчук, О.П. 

Коханова, О.В. Пасєка. К.: «Центр учбової літератури», 2012 – 376 с.  

6. Савченко О. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для 

початкової школи. Гірська школа українських Карпат. 2015. №12-13. С. 38-43. 

7. Шість цеглинок в освітньому просторі школи. Методичний посібник / Упорядник 

О.Рома. The LEGO Foundation, 2018. 32 с.  

8. Эльконин Д.Б. Психология игры. URL: 

http://www.pseudology.org/psyhology/psyhologiya_igry2.pdf 

Інтернет-ресурси. 

1. Відеотека  «Шість цеглинок» на сайті the LEGO Foundation. 

URL: http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/six-bricks 

2. Блог проекту «Сприяння освіті». URL: https://graosviti.blogspot.com/ 

3. Офіційний сайт the LEGO Foundation. URL:  http://www.legofoundation.com/en-

us/programmes/communities/ukraine 

4. Спільнота «Гра по-новому, навчання по-іншому» у соціальній мережі Facebook. 

URL:   https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/ 

 

Тема 2. Види, етапи, структура та механізми ігрової діяльності. 

Структура гри як виду провідної діяльності людини. Мотиви ігрової діяльності. 

Види гри (за місцем проведення: настільні, кімнатні, вуличні, святкові, дворові, та ін.; за 

видом діяльності: фізичні, інтелектуальні, соціальні, комп’ютерні та ін.; за ступенем 

нормативності: структуровані, напівструктуровані, вільні; за складністю: ознайомчі, 

маніпулятивні, сюжетні, сюжетно-рольові; за провідною формою: театральні, змагальні, 

святкові, фольклорні тощо). Етапи та компоненти гри: мета, формат, сюжет, ролі, правила, 

ігрові дії, елементи включення, ігрове використання предметів (атрибути), стосунки між 

граючими, підведення підсумків, вихід з гри, зворотній зв'язок, перенос з ігрового в 

реальний простір. Механізми гри. Психолого-педагогічні функції іграшки. Сучасні вимоги 

та експертиза дитячої іграшки. 

Завдання для самоперевірки. 

http://www.pseudology.org/psyhology/psyhologiya_igry2.pdf
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/six-bricks
https://graosviti.blogspot.com/
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/ukraine
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/ukraine
https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/
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1. Якими характеристиками визначається мотивація ігрової діяльності дитини? 

2. Визначте види ігор, які є найбільш популярними у сучасному світі. 

3. Які функції ігрової діяльності є провідними у розвитку дітей молодшого 

шкільного віку. 

Завдання для самостійної роботи. 

1. Спроектуйте навчальну гру, визначте основні етапи та компоненти гри 

заповнивши таблицю.  

 

Етапи гри Компоненти гри 

            

             

 
2. Здійсніть експертизу іграшки (за вибором) для дитини молодшого шкільного віку. 

Зробіть висновки щодо її доцільності  як засобу цілісного розвитку дитини. 

Рекомендована література. 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому. Методичний посібник/ Упорядник О.Рома. The 

LEGO Foundation, 2018. 44 с.  

2. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. Львів, 2016. 64с. 

3. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М.Бібік. Київ: Літера 

ЛТД, 2018. 160 с. 

4. Павелків Р.В. Вікова психологія / Р.В. Павелків. К.: Кондор, 2015. 469 с. 

5. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [Наук.-метод. 

посіб.] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / За ред. О. І. Пометун. К. : Видавництво 

А.С.К., 2004. 192 с. 

6. Технология игры в обучении и развитии: Учебное пособие / П.И. Пидкасистый, Ж. 

С. Хайдаров. М., 1996. 269с.  

7. Сергеєнкова О.П. Вікова психологія / О.П. Сергеєнкова, О.А. Столярчук, О.П. 

Коханова, О.В. Пасєка. К.: «Центр учбової літератури», 2012 – 376 с.  

8. Эльконин Д.Б. URL: Психология игры 

http://www.pseudology.org/psyhology/psyhologiya_igry2.pdf 

9. Шість цеглинок в освітньому просторі школи. Методичний посібник / Упорядник 

О.Рома. The LEGO Foundation, 2018. 32 с.  

Інтернет-ресурси. 

1. Відеотека  «Шість цеглинок» на сайті the LEGO Foundation. 

URL: http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/six-bricks 

2. Блог проекту «Сприяння освіті». URL: https://graosviti.blogspot.com/ 

3. Офіційний сайт the LEGO Foundation. URL:  http://www.legofoundation.com/en-

us/programmes/communities/ukraine 

4. Спільнота «Гра по-новому, навчання по-іншому» у соціальній мережі Facebook. 

URL:   https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/ 

 

Модуль 2. Гра як інструмент освітньої діяльності в Новій українській школі 

Тема 1. Методика організації ігрової діяльності в початковій школі. 

Сутність поняття «ігрові методи навчання». Компетентнісний потенціал ігрових 

методів навчання. Принципи застосування ігрових методів навчання у початковій школі. 

Вимоги до організації ігрового освітнього середовища. Особливості різних видів ігор за 

характером педагогічного процесу (навчальні, розвивальні, виховні, профорієнтаційні, 

тренувальні та ін.). Класифікація ігрових методів навчання. Форми організації ігрової 

діяльності молодших школярів. Засоби ігрової діяльності. Особливості застосування 

ігрових методів навчання на різних навчальних предметах освітніх галузей. Педагогічний 

супровід ігрової діяльності молодших школярів. 

http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/six-bricks
https://graosviti.blogspot.com/
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/ukraine
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/ukraine
https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/
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Особливості застосування ігрових методів навчання на різних етапах засвоєння 

знань. Персоналізація навчання молодших школярів засобами ігрової діяльності. 

Особливості використання ігрових методів навчання в інклюзивному класі. Управління 

комунікацією в процесі ігрової діяльності молодших школярів. Взаємодія з батьками щодо 

супроводу ігрової діяльності молодших школярів. 

Методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок» як дієва практика 

розвивального, проектного, проблемного навчання, реалізації дослідницького та 

інтерактивного підходів в освітній діяльності. 

Завдання для самоперевірки. 

1. Які існують ознаки ігрового освітнього середовища та вимоги до його організації? 

2. Наведіть приклади застосування ігрових методів на навчальних предметах різних 

освітніх галузей (мовно-літературної; математичної; природничої; технологічної; 

інформатичної; соціальної і здоров’язбережувальної; громадянської та історичної; 

мистецької; фізкультурної). 

3. Які існують особливості організації ігрової діяльності дітей в інклюзивному класі? 

Завдання для самостійної роботи. 

1. Створіть дорожню карту  (проект) організації ігрового освітнього середовища 

Вашого класного кабінету. 

2. Зробіть лепбук (проект лепбуку) з теми «ігрови методи навчання в початковий 

школі». 

 

Рекомендована література. 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому. Методичний посібник/ Упорядник О.Рома. The 

LEGO Foundation, 2018.  44 с.  

2. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. Львів, 2016. 64с. 

3. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : [Метод. посібник] / 

Автор.-уклад. : О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. 136 с. 

4. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-

виховному процесі. К., 2003. 

5. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М.Бібік. Київ: Літера 

ЛТД, 2018.  160 с. 

6. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [Наук.-метод. 

посіб.] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / За ред. О. І. Пометун. – К. : Видавництво 

А.С.К., 2004. 192 с. 

7. Шість цеглинок в освітньому просторі школи. Методичний посібник / Упорядник 

О.Рома. The LEGO Foundation, 2018 32 с.  

Інтернет-ресурси. 

1. Відеотека  «Шість цеглинок» на сайті the LEGO Foundation. 

URL: http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/six-bricks 

2. Блог проекту «Сприяння освіті». URL: https://graosviti.blogspot.com/ 

3. Офіційний сайт the LEGO Foundation. URL:  http://www.legofoundation.com/en-

us/programmes/communities/ukraine 

4. Спільнота «Гра по-новому, навчання по-іншому» у соціальній мережі Facebook. 

URL:   https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/ 

  

Тема 2. Ефективні практики ігрових методів навчання в початковій школі. 

Психолого-педагогічні та організаційні чинники ефективного застосування ігрових 

методів навчання у початковій школі. Критерії ефективності застосування ігрових методів 

навчання в початковій школі. Етапи проектування гри. Ефективні практики застосування 

різних видів гри в освітньому процесі. 

Професійний портрет вчителя-ігропрактика. Вимоги до проектування ігрової 

діяльності, конструювання дидактичних ігор. Педагог та геймплінг: психогігієна гри. 

http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/six-bricks
https://graosviti.blogspot.com/
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/ukraine
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/ukraine
https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/
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Завдання для самоперевірки. 

1. Вкажіть, якими професійними якостями повинен володіти вчитель-ігропрактик. 

2. Визначте основні критерії готовності вчителя до використання ігрових методів у 

навчальному процесі. 

3. Визначте складові психогігієни ігрової діяльності дітей та дорослих. 

Завдання для самостійної роботи. 

1. Створіть портрет вчителя-ігропрактика. При створенні портрету рекомендовано 

використовувати такі форми презентації: колаж, схема-малюнок, land-арт, вірш, 

скрапбукінг, анімаційне кіно тощо. 

2. Проаналізуйте ігрови методи навчання, які використовуються вчителями 

початових класів у матеріалах відеоуроків (Спільнота «Гра по-новому, навчання по-

іншому» у соціальній мережі 

Facebook  https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/) 

 

Рекомендована література. 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому. Методичний посібник/ Упорядник О.Рома. The 

LEGO Foundation, 2018.  44 с.  

2. Нова українська школа: основи Стандарту освіти.  Львів, 2016. 64с. 

3. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : [Метод. посібник] / 

Автор.-уклад. : О. Пометун, Л. Пироженко. К. : А.П.Н., 2002. 136 с. 

4. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М.Бібік. Київ: Літера 

ЛТД, 2018.  160 с. 

5. Марчій-Дмитраш Т.М. Ігрове моделювання у процесі підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. Педагогічний дискурс. Збірник наукових праць. К.: Основа, 2010. 

C. 216-219. 

Інтернет-ресурси. 

1. Відеотека  «Шість цеглинок» на сайті the LEGO Foundation. 

URL: http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/six-bricks 

2. Блог проекту «Сприяння освіті». URL: https://graosviti.blogspot.com/ 

3. Офіційний сайт the LEGO Foundation. URL:  http://www.legofoundation.com/en-

us/programmes/communities/ukraine 

4. Спільнота «Гра по-новому, навчання по-іншому» у соціальній мережі Facebook. 

URL:   https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/ 

 

2.2. Глосарій. 

ГРА - форма діяльності в умовних ситуаціях, яка спрямована на відтворення і 

засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в соціально закріплених способах відтворення 

предметних дій, в предметах науки і культури. У грі відтворюються норми людського життя 

і діяльності, підпорядкування яким забезпечує пізнання і засвоєння предметної і соціальної 

дійсності, інтелектуальний, емоційний і моральний розвиток особистості. 

ДИДАКТИЧНА (НАВЧАЛЬНА) ГРА - вид гри, розроблений з метою кращого 

засвоєння навчального змісту за допомогою ігрових елементів. 

ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ - особливий метод, що передбачає занурення людини у 

певну ситуацію, змодельовану у навчальних цілях та передбачає її максимально активну 

позицію; важливий інструмент розвитку мислення, пам'яті, уваги учня в освітньому 

процесі.  

ПРОВІДНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ - діяльність, яка у найбільшій мірі сприяє 

психічному розвитку людини у певний період її розвитку та яка веде розвиток за собою. 

РЕФЛЕКСІЯ - процес самопізнання суб’єктом власних внутрішніх психічних актів і 

станів; унікальна здатність людської свідомості в процесі сприйняття діяльності сприймати 

й саму себе, внаслідок чого людська свідомість постає як самосвідомість (знання про знання 

або думка про думку). 

https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/
https://graosviti.blogspot.com/
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/ukraine
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/ukraine
https://www.facebook.com/groups/2057566954528233/
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РОЛЬ - сукупність правил та обмежень поведінки, які добровільно приймає на себе 

людина. 

САМОРЕГУЛЯЦІЯ – це цілісне функціонування живих систем різних рівнів 

організації і складності. саморегуляція є одним із рівнів регуляції активності цих систем, 

який виражає специфіку психічних засобів відображення і моделювання дійсності, в тому 

числі рефлексії суб'єкта. 

 

  



 

 

249 

Додаток О 

 

Тренінгова програма модулю «Гра по-новому, навчання по-іншому з 

LEGO» у межах Типової освітньої програми організації і проведення 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 

післядипломної педагогічної освіти, затвердженої МОН Україні  

(Наказ від 15.01.2018 №36) 

Таблиця М.1 

Програма модулю 

 

Вправа 

(Що) 

Час 

вик

онан

ня 

Зміст (Як саме) Примітки 

   1 етап  

1  Вільний 

вибір місця 

та групи. 

5хв  Ситуативне привітання тренера. Мета 

тренінгу 

 

2  Полювання 

на скарби  

5 хв  Тренер пропонує учасникам знайти 6 

цеглинок DUPLO різних кольорів у 

кімнаті і скласти їх у башточку. 

Запитання до учасників:  

Чи це перше ваше знайомство з 

цеглинкою LEGO®?  

Що вас здивувало?  

Чи знаєте ви щось про використання 

цеглинок LEGO® в освітньому 

процесі/просторі в початковій школі?  

1) Перед тренінгом 

тренер розкладає (ховає) 

цеглинки з комплекту 

шість цеглинок у 

приміщенні, де 

проводиться тренінг.  

2) На столах башти з 5 

цеглинок, кожен витягає 

одну з мішка, обирає 

стіл, що скласти башту з 

6 цеглинок 

3  Що нас 

об’єднує?  

5 хв  Тренер пропонує учасникам у 

командах за столами порівняти свої 

башточки:  

Чим вони схожі? Чим вони 

відрізняються?  

Скільки різних варіантів башточок у 

кожній команді?  

Що потрібно зробити, щоб в усіх 

учасників за столом були однакові 

башточки?  

Далі учасники складають однакові 

башточки відповідно до того, як вони 

домовилися.  

Далі тренер пропонує учасникам не 

називаючи кольори зібрати однакові 

башточки (наприклад, перша цеглинка 

в башті кольору весняної трави 

тощо…)  

Тренер запитує учасників:  

Що ще в нас усіх спільного окрім 

однакових башточок?  

Вивести учасників у 

пошуках спільного на 

рівень цінностей.  
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4 Правила 

тренінгової 

роботи 

 Тренер пропонує назвати правила 

тренінгової роботи (на слайді) 

 

5 Креативний 

бейджик 

5 хв Тренер пропонує зробити з підручного 

матеріалу креативний бейджик 

Закцентувати на 

важливості 

особистісного 

спілкування 

   перехід на вулицю  

5 Smart 

зарядка на 

свіжому 

повітрі  

 

20 

хв 

Тренер пропонує учасникам вийти за 

межі трені нової аудиторії (на вулицю, 

в коридор, в хол).  

Тренер просить учасників пригадати 

свою дату та місяць народження і 

утворити коло, починаючи відлік з 

учасника, який народився в січні.  

Тренер пропонує виконати наступні 

вправи в колі:  

- покласти цеглинку на праву руку, 

відвести руку вліво-вправо, вгору-

вниз;  

- покласти цеглинку на ліву руку і 

повторити ту ж саму вправу з 

цеглинками на обох руках;  

- додати одну цеглинку на голову і 

виконати ту ж саму вправу руками;  

- покласти всі цеглинки на підлогу, 

взяти червону цеглинку праву руку, а 

жовту цеглинку – в ліву руку;  

- доторкнутися червоною цеглинкою 

до лівого коліна, а жовтою цеглинкою 

- до правого вуха і навпаки;  

- доторкнутися жовтою цеглинкою до 

правого вуха, а червоною -до 

руки/коліна сусіда зліва;  

Далі тренер пропонує учасникам 

збудувати куб.  

Тренер задає учасникам наступні 

питання:  

Якого кольору цеглинки знаходяться 

зверху/знизу/посередині куба?  

У кого з учасників ще такі ж цеглинки 

зверху/знизу/посередині?  

Далі тренер пропонує учасникам 

виконати наступні вправи з кубом:  

- перестрибнути куб зліва направо, 

справа наліво, назад, вперед, на правій 

нозі, на лівій нозі;  

Далі тренер пропонує рухові 

активності для учасників з 

використанням куба (куб може бути 

розташований на будь-якій частині 

Учасники беруть з 

собою набори «Шість 

цеглинок»  

Тренер може 

пропонувати різні 

варіанти виконання 

вправ для активізації 

роботи обох півкуль.  
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тіла, учасники пропонують свої 

варіанти) 

Куб перед учасником на землі: синій – 

крокуємо вперед, зелений – назад, піца 

– вправо, паста – вліво, другий раз 

одно й те саме слово - хлопок 

6 Вправа 

«Знайомимо

ся ближче»  

10 

хв 

Тренер пропонує учасникам 

об’єднатися в пари за наступним 

принципом: перший і останній 

учасники, другий і передостанній 

тощо. Завдання учасників протягом 30 

секунд розповісти один одному про 

своє хобі. Після цього учасники 

щоразу змінюють пару (в довільному 

порядку) і розповідають один одному 

про:  

- улюблене свято;  

- улюблену справу в дитинстві;  

- про країну, місто, де хотіли б 

побувати.  

Можна: розподілитися на групи за 

улюбленою справою в дитинстві  

(4 групи) 

Тренер робить наголос 

на важливості 

використання ігрових 

способів об’єднання 

дітей у групи, пари, 

команди і просить 

учасників поділитися 

своїм цікавим досвідом 

об’єднання дітей у 

групи, пари, команди.  

Після проведення даної 

вправи учасники 

повертаються до 

тренінгової аудиторії.  

   Перехід в аудиторію  

8 Вправа-

пошук 

«LEGO® 

історія»  

30 

хв 

Тренер пропонує учасникам 

переглянути мультфільм-історію 

виникнення LEGO®. Перед 

переглядом тренер ставить завдання 

учасникам під час перегляду виділити 

ключові меседжі.  

Учасники переглядають відео.  

Після перегляду відео тренер пропонує 

учасникам у командах поділитися 

своїми думками стосовно ключових 

меседжів.  

Тренер пропонує учасникам визначити 

у команді людину-спікера, у якої 

найбільше червоного кольору в одязі. 

Завдання спікера презентувати думки, 

озвучені в команді.  

Після презентацій усіх 

спікерів тренер 

обов’язково має 

наголосити на тому, що 

ГРА з LEGO® не 

пропонує дітям готових 

рішень, а навпаки, 

спонукає їх мислити та 

шукати власні рішення. 

Тренер робить наголос 

на сучасних способах 

роботи з інформацією.  

7 Ігрова 

вікторина 

«Цікаві 

факти про 

LEGO®»  

5 хв Тренер пропонує учасникам дати 

відповіді на питання вікторини за 

допомогою шести цеглинок, де колір 

цеглинки – це відповідь на питання.  

Слайд 6 

Дана вправа 

проводиться з метою 

познайомити учасників з 

the LEGO Foundation та 

сучасними способами 

роботи з інформацією.  

Ігрова вікторина надана 

у матеріалах для 

тренінга.  

   2 етап  
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9 Вправа 

«LEGO® 

качечка»  

10 

хв 

Тренер пропонує згадати, яким було 

останнє питання вікторини. (Питання 

про качечку) Історія створення 

компанії LEGO® пов’язана з 

дерев’яною іграшкою – качечкою.  

Тренер пропонує учасникам теж 

створити LEGO® качечок.  

Кожен учасник отримує відповідний 

набір цеглинок.  

Тренер пропонує порахувати кількість 

деталей, не відкриваючи пакунок.  

За сигналом тренера: «Почали!», 

учасники впродовж 30 секунд 

створюють свою качечку. Після цього 

тренер дає певний час учасникам 

придумати ім’я своєму створінню та 

розповісти про нього один одному.  

Тренер задає учасникам наступні 

питання:  

Скільки варіантів качечок вийшло?  

Чи є серед них однакові?  

Чому вони всі різні?  

Тренер пропонує учасникам створити 

качечку із набору «Шість цеглинок»  

Дану вправу можна 

виконувати, 

використовуючи набори 

«Шість цеглинок» або 

однакові набори 

цеглинок System  

 

10 Безмежний 

світ гри  

10 

хв 

Тренер пропонує взяти дві цеглинки з 

комплекту «Шість цеглинок» і 

порахувати кількість варіантів їх 

з’єднання (24 варіанти).  

Тренер пропонує порахувати і сказати 

кількість варіантів з’єднання шести 

цеглинок (915 103 764 варіанти).  

Ця вправа ще раз підтверджує, що 

навколо нас – величезна кількість 

можливостей і завданням педагога є 

навчити дітей бачити ці можливості і 

вміти їх використати.  

Слайд 8-9 

 

11 Інформація 

про фонд the 

LEGO 

Foundation, 

про проект 

«Сприяння 

освіті» та 

the LEGO 

Foundation в 

новій 

українській 

школі  

5 хв Тренер інформує учасників про фонд 

the LEGO Foundation, про проект 

«Сприяння освіті» та the LEGO 

Foundation в новій українській школі 

(додаток 1 до тренінга, інформація з 

блогу проекту)  

Слайди №10-20 

Експрес інформація 

(статистичні дані 

проекту по ДНЗ і 

школах, мета). 

Посилання на 

Меморандум, 

реформаційні зміни в 

освіті, актуальність 

ігрового підходу в 

навчанні в початковій 

школі.  

Програми і проекти 

фонду.  

Ключові партнери.  
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12 Час змін в 

освіті-

портфоліо 

сьогодення  

10 

хв 

Час вимагає зміни підходів до 

навчання! Від формального навчання, 

де дорослий передає інформацію, а 

дитина є пасивним реципієнтом –до 

навчання через гру та дію, де в центрі 

процесу–дитина, яка відчуває себе 

вільно і радісно. Діти здобувають у грі 

готовність до викликів сучасного світу! 

Сучасні діти потребують сучасних 

підходів і середовища, яке є для них 

зрозумілим і природнім, середовища, 

яке наповнене грою і діяльністю. І тому 

педагог сьогодні мусить опановувати 

ефективними способами взаємодії з 

дитиною. 

Для підсилення своїх 

слів тренер 

використовує слайди з 

презентації приклади та 

речі з реального життя 

(дискета, відеокасета, 

диск, флешка, хмаринка 

– «хмарні технології»)  

 

13 Зміни в 

суспільстві 

та освіті 

 Презентація: діти в інформаційному 

суспільстві 

 

16 Порівняння 

схем сфер 

розвитку  

10 

хв 

Тренер говорить про те, що учасники 

дали відповідь на питання «Яка є гра?» 

(«Соціальна», «Мотивуюча», 

«Радісна», «Значуща», «Активна») А 

потім просить учасників дати 

відповідь на запитання:  

Що розвиває гра?  

На які сфери розвитку дитини впливає 

гра?  

Тренер пропонує учасникам 

подивитися на слайд, де зображено 

п’ять основних сфер розвитку дитини і 

співвіднести відповіді учасників на 

фліпчарті зі сферами розвитку 

«Соціальною», «Пізнавальною», 

«Емоційною», «Фізичною», 

«Креативною». Тренер наголошує на 

тому, що дитина повинна розвиватися 

всебічно. Освітній, розвивальний і 

виховний простір, в якому перебуває 

дитина має бути спрямований на 

всебічний розвиток, тобто на розвиток 

п’яти основних сфер. Тренер у діалозі з 

учасниками створює фактичну схему-

колесо сфер розвитку сучасного 

школяра в Україні: Інтелектуальна 

сфера -86%, соціальна сфера – 7%, 

фізична – 3%, емоційна – 2%, 

креативна – 2%  

Слайди №39-41  

 

   3 етап  

   «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК»  
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22 Знайомство 

з 

цеглинками 

15 

хв 

1. Масаж долонь. 

Тренер пропонує учасникам взяти 

цеглинку  кольору, який їм 

подобається, закрити очі і спробувати 

знайти і порахувати на цеглинці усі 

гладкі сторони, усі кути, усі отвори, 

виступаючі частини (як би ви їх 

назвали?). Цеглинки – один із 

тактильних матеріалів, який широко 

використовується в освітньому 

просторі школи.  

 2. Відкриваємо таємниці шести 

цеглинок. Тренер пропонує 

учасникам наступні вправи: - 

озирнутися навколо і назвати 

предмети такого ж кольору, як і 

цеглинка учасника, або доторкнутися 

до нього; - згадати, які предмети 

такого ж кольору є вдома/в кімнаті/в 

кабінеті/на шкільному подвір’ї/в 

природі/у портфелі тощо; - 

об’єднатися в групи за кольором 

цеглинки; визначити, цеглинок якого 

кольору найбільше/найменше/порівну. 

Як це можна визначити? 

Запропонувати різні способи 

визначення. - визначити звук, з якого 

починається назва кольору цеглинки. 

Назвати якомога більше слів, які 

починаються з цього звуку (слова, що 

називають предмет, ознаку, дію) - 

скласти речення, в якому усі слова 

починаються із звуку, з якого 

починається назва кольору цеглинки.  

3. Вправа на розширення 

вертикального поля зору. Тренер 

пропонує учасникам підкинути 

цеглинку догори та впіймати її. 

Повторити цей рух декілька разів. 

Після цього тренер ускладнює 

завдання, пропонуючи учасникам 

щоразу підкидати цеглинку якомога 

вище.  Далі тренер пропонує декілька 

ускладнень: - підкидання цеглинки з 

плесканням у долоні (спочатку 1 раз, 

потім  2-3 рази); - підкидання 

цеглинки правою рукою і ловіння 

лівою і навпаки; - перекидання 

цеглинки навхрест  в парах; - вправи з 

ускладненням, які запропонують 

учасники. Тренер просить учасників 

звернути увагу на те, яким чином 

Важливо! Після кожної 

вправи з  набором 

«Шість цеглинок» 

тренер пропонує 

учасникам 

проаналізувати її, 

відповівши на 

запитання: які саме 

навички та вміння 

розвивали під час 

виконання цієї вправи?  

 

Виступаючі частини на 

цеглинці називаються 

штирі (Більше 

інформації в словнику 

LEGO® термінів, 

додаток 2 до тренінгу)  

 

 

 

 

Такі вправи 

допомагають 

синхронізувати роботу 

обох півкуль та  готують 

мозок дитини до 

опанування навичками 

читання. 
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пристосовується рука під час ловіння 

цеглинки (тренер демонструє це) і 

акцентує увагу на тому, що щоразу 

кисть руки приймає інше положення, а 

це є надзвичайно важливим у 21 

столітті, коли діти зазвичай 

використовують тільки один палець 

під час роботи з гаджетами, і не 

задіюють всю руку. Тому дрібна 

моторика дитини не розвивається 

належним чином, як наслідок не 

відбувається стимуляція потрібних зон 

мозку. 

4. Вправа на розширення 

горизонтального поля зору. Тренер 

пропонує учасникам викласти перед 

собою будь-які 4 цеглинки. Це 

еквівалент горизонтального поля зору 

людини. Потім тренер пропонує 

додати ще 2 цеглинки і пояснює, що 

таким чином відбувається розширення 

горизонтального поля зору.   

Тренер пропонує учасникам дані шість 

цеглинок уявно поділити на дві рівні 

частини. Ця уявна лінія називається 

серединною лінією. Далі тренер 

пропонує одночасно поміняти місцями 

першу і останню цеглинку; перекласти 

цеглинки зліва від уявної лінії на 

праву сторону. Дану вправу можна 

ускладнити таким чином: - правою 

рукою поставити п’яту цеглинку на 

другу тощо; - запропонувати 

побудувати башточку лівою рукою на 

правій стороні, а правою – на лівій; - 

помінятись червоними цеглинками з 

сусідом ліворуч, передаючи цеглинку 

правою рукою; помінятись жовтими 

цеглинками з сусідом праворуч, 

передаючи лівою рукою; - 

запропонувати учасникам стати в коло 

та передавати цеглинку один одному з 

правої руки в праву (за годинниковою 

стрілкою), з лівої руки в ліву (проти 

годинникової стрілки). 

23 Вправа 

«Підступна 

вежа»  

 

10 

хв 

Тренер пропонує учасникам звести 

вежу, складаючи цеглинки вузьким 

боком до вузького. Тренер пропонує 

учасникам звести таку ж вежу 

недомінуючою рукою. Далі 

пропонуються ускладнення: - 

побудувати вежу з заплющеними 

Дані вправи 

допомагають розвивати 

у дітей уміння 

взаємодіяти в 

парі/групі/команді,  

домовлятися,  

цілеспрямованість, 
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очима; - побудувати вежу за 15 секунд; 

- побудувати вежу в парах, ставлячи 

цеглинки по черзі/не домовляючись 

один з одним. Тренер задає питання 

відповідно до ситуації  щодо стратегії, 

складностей, взаємодії під час 

виконання вправи. Після завершення 

вправи тренер пропонує переглянути  

відео «Tricky tower» із сайту the LEGO 

Foundation (доступ надано у 

ресурсному пакеті тренера), який 

демонструє різні варіанти цієї вправи.  

  

уміння справлятися з 

невдачами, вирішувати 

проблемні завдання. 

Також ці вправи 

впливають на розвиток 

психічних процесів 

(увага, пам'ять, 

концентрація, 

мислення…) 

25 Вправа 

«Запам’ятай

ки»   

 

10 

хв 

Тренер пропонує учасникам 

подивитися на модель, яку він зараз 

побудує, і відтворити її після команди 

«Почали!». Тренер будує просту 

модель з трьох цеглинок (світлофор), 

демонструє учасникам дану модель 

протягом 5 секунд,  а потім ховає її. 

Дає команду «Почали!». Після того, як 

учасники побудували модель, тренер 

пропонує порівняти моделі учасників 

один з одним і з власною, визначити 

чим вони схожі і чим відрізняються.  

Тренер задає запитання учасникам: - 

яким чином вони запам’ятовували 

порядок розташування цеглинок? - 

якими іншими способами можна 

запам’ятати? - чи всі учасники 

починали роботу за командою? Тренер 

ускладнює завдання збільшуючи 

кількість цеглинок та змінюючи їхнє 

розташування.  Тренер пропонує 

наступне завдання: відтворити  іншу 

модель з трьох цеглинок, але перед 

командою «Почали!» тренер задає 

відволікаючі питання:  Що цікавого ви 

бачили по дорозі до школи? Яка 

погода була по дорозі до школи? 

Тощо. Після цього тренер віддає 

ініціативу учасникам, пропонуючи 

комусь з них стати ведучим, 

запропонувати свій варіант вправи і 

провести її для присутніх.  

Дана вправа спрямована 

на розвиток  психічних 

процесів, а також на 

розвиток самоконтролю, 

оперативної пам’яті, 

ментальної гнучкості 

(детальний опис надано 

у додатку 3 до тренінгу). 

Пропонуючи цю вправу 

учасникам варто 

пам’ятати про «правило 

легкого старту» - від 

простого до складного.  

25 

26 Вправа 

«Математич

ний 

ланцюжок»  

 

5 хв Тренер пропонує учасникам 

порахувати усі цеглинки один за 

одним. Тренер ускладнює завдання: - 

порахувати двійками; - порахувати, 

пропускаючи жовті цеглинки; - 

порахувати у зворотному порядку; - 

порахувати десятками; Тренер 

Дані вправи розвивають  

уміння взаємодіяти у 

групі, домовлятися, 

швидко реагувати на 

виклики, які постійно 

змінюються, а також 

бути уважними, не 
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розподіляє учасників на групи, 

пропонує скласти ланцюжок, де друга 

цеглинка буде жовтого кольору, п’ята 

– зеленого кольору, дев’ята – 

червоного кольору тощо.  

відволікатися, 

зосереджуватися на 

виконанні завдань. 

27 23 штиря 10 

хв. 

23  штиря  

    4 етап  

27 Вправа 

«Говоримо і 

будуємо»  

 

5 хв Тренер пропонує учасникам 

об’єднатися в групи та за відведений 

час згадати найбільшу кількість слів, 

які пишуться з апострофом. Один 

учасник команди записує слова, а 

решта – називають та будують башту, 

де одна цеглинка відповідає одному 

слову. По закінченню часу учасники 

визначають у якої команди найвища 

башта. Учасникам пропонується 

перевірити правильність написаних 

слів, за кожне неправильне слово з 

башти знімається одна цеглинка. 

Варіантами  вправи можуть бути 

поняття, терміни з різних тем (назви 

водойм, назви країн, шкільне 

приладдя, літературні твори, предмети 

побуту, орфографія, частини мови 

тощо).  

Дана вправа розвиває вміння 

використовувати раніше набутий 

досвід і знання, спілкуватись і 

домовлятись з однолітками, швидко 

реагувати на виклики, що постійно 

змінюються, з упевненістю братися за 

нові завдання, бути уважним і не 

відволікатися.  

 

28 Вправа 

«Найвища 

вежа»  

 

10 

хв 

Тренер пропонує кожній команді 

побудувати найвищу вежу за умови, 

що кожен учасник по черзі сам ставить 

свої цеглинки. Час на виконання цієї 

вправи - 3 хвилини. Після завершення 

будування веж учасники знаходять 

найвищу башту, але вправа 

продовжується далі і учасникам 

пропонується перейти до башти іншої 

команди (рух за годинниковою 

стрілкою). Піднімається вітер і 

учасники починають дмухати на 

башти. Далі учасники переходять до 

наступної команди – починається дощ 

(учасники плескають у долоні). 

Переходять до наступної вежі - 

 

Вправа на командну 

взаємодію, на розвиток 

рухової координації, 

психофізичне 

розвантаження, 

залучення учасників до 

рухової активності. 
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посипав град (учасники тупають 

ногами). Ще один перехід – дощ  і град 

одночасно (тупають ногами і 

плескають в долоні). Команди 

повертаються до своїх веж і знову 

порівнюють їхню висоту.  

30 Вправа 

«Збудуй 

міст»  

 

15 

хв 

Тренер розпочинає дане завдання з 

обговорення поняття «міст». Які 

функції він виконує? Далі тренер 

пропонує учасникам об’єднатися в 

команди і побудувати міст через 

«річку» (річкою може бути аркуш 

паперу, картону, тканина).  Тренер 

ускладнює завдання пропонуючи  

додаткові умови:  - під мостом 

повинен вільно пропливати корабель 

(кораблем може бути будь-який 

предмет); - по мосту має вільно 

проїхати вантажівка - на міст має 

вільно зайти і пройти людина - 

перевірити міст на міцність, 

пропонуючи свої варіанти. Якщо міст 

не відповідає даним критеріям, 

учасникам пропонується оцінити та 

удосконалити його. Учасникам 

пропонується згадати казки, 

оповідання, мультфільми, де 

зустрічаються мости та пригадати, які 

події пов’язані з цими мостами. 

Тренер пропонує учасникам 

придумати власну історію, у якій 

зустрічатиметься даний міст. Тренер 

пропонує пригадати нещодавно 

прочитану казку чи оповідання та 

«вписати» в цю історію міст.  

Дана вправа спрямована 

на  вміння працювати в 

команді, розвиток 

ініціативності, вміння  

креативно підходити до 

вирішення проблемних 

завдань, робити 

свідомий вибір і 

приймати рішення, з 

упевненістю братися за 

нові завдання, 

застосовувати раніше 

вивчене, вміння 

презентувати власне 

рішення, описувати і 

пояснювати. 

31 Вправа 

«Перетворе

ння» 

«Баланс»  

 

5 хв Тренер пропонує учасникам взяти 

башточку з шести цеглинок і стати у 

коло. Тренер пропонує обрати одну 

цеглинку і розмістити її на своєму тілі 

відповідно до названого казкового 

героя/тварини/професії. Наприклад: 

принцеса – на голову, чапля – на 

коліно, верблюд – на спину тощо. 

Учасники заохочуються до 

пропонування своїх варіантів, при 

цьому обов’язковою умовою є 

утримання рівноваги. Як ускладнення 

учасникам пропонується розташувати 

якомога більше цеглинок на різних 

частинах тіла, утримуючи баланс.  

Дана вправа спрямована 

на розвиток рухової 

координації, 

психофізичне 

розвантаження, 

залучення учасників до 

рухової активності, а 

також на розвиток уяви, 

уваги. 
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32 Вправа  

«Візерунки»  

Мелодія 

візерунку 

10 

хв 

Тренер спільно з  учасниками 

викладають однакову послідовність 

цеглинок. Тренер запитує в учасників: 

Як би ви продовжили дану 

послідовність?  На що вона схожа? Що 

вона нагадує?   

Дана вправа спрямована на розвиток 

уваги, уміння експериментувати, 

генерувати нові ідеї, уміння 

працювати в парах та  

Тренер пропонує учасникам згадати, 

які і де вони зустрічали візерунки.  

Після цього за кожною цеглинкою у 

візерунку закріплюється певний рух 

або звук. Учасники вправляються у 

«відтворенні» візерунку. Тренер 

пропонує учасникам об’єднатися в 

пари або малі групи і створити свій 

повторюваний візерунок. Після цього 

учасники презентують «мелодію» 

свого візерунку.  

 

 Змалюваль

ники 

20 

хв. 

Побудувати башту, обвести, доробити 

образ 

 

Робота з тінню 

 

 Водний світ 20 

хвил

ин 

Презентація  

33 Дизайнери 

власних 

вправ  

 

40 

хв 

Тренер пропонує учасникам 

об’єднатися в команди по 4 (за 

кольором цеглинок). Кожній команді 

пропонується за 10 хв. придумати 

власну вправу з «Шістьма 

цеглинками». Після цього тренер 

пропонує командам учасникам 

провести ці вправи з аудиторією. Після 

завершення даного етапу кожен 

учасник обирає одну цеглинку, якою 

буде голосувати за вправу, яка 

найбільше сподобалася. Після 

голосування учасники мають 

обґрунтувати свій вибір. 

 

 Складаємо 

башти, їх 

додому 

   

   5 етап  

34 Гра 

«Перетворю

ємо букви і 

цифри»  

 

20 

хв 

Учасникам пропонується визначити 

першу букву свого імені, та створити її 

з цеглинок  та згадати свої якості, які 

починаються на цю букву і розказати 

про них сусіду праворуч (робота в 

Учасники 

використовують у своїй 

роботі  LEGO® System  

  

Слайд №56 
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парах). Далі тренер пропонує 

перетворити створену букву на будь-

що інше, додаючи до цієї букви ще 

деталі. Потім тренер пропонує вгадати 

ці предмети в парах, в команді.  

Далі тренер пропонує згадати дату 

свого народження. Якщо це 

двозначне число, то необхідно знайти 

суму двох цифр, щоб отримати 

однозначне число. Після цього 

учасникам пропонується створити 

об’ємну модель числа. Далі тренер 

пропонує «оживити» модель і 

створити з неї улюбленого героя 

мультфільму, фільму, казки. Далі 

учасники практикуються у постановці 

відкритих питань один одному 

стосовно створених персонажів.  

 Вгадай 

слово 

10 

хвил

ин 

Команда обирає одного (за кольором 

волосся, одежі), витягує слово та його 

створює образ, команда вгадує 

 

   6 етап  

41 Проектна 

робота  

 

10 

хв 

Тренер пропонує учасникам уявити 

собі таку організацію освітнього 

процесу, в якому не обмежені часом і 

простором діти і дорослі взаємодіють 

у спільній цікавій для всіх творчій 

діяльності, програму розгортання якої 

вони самі придумали і реалізують 

разом. В цій діяльності кожна дитина 

обирає для себе спосіб і темп дії, що 

відповідає її природі. Це проектна 

діяльність. Ключова ознака проектної 

діяльності-це пошук відповіді на 

проблемну ситуацію, значущу в 

дослідницькому плані. Проектна 

діяльність змінює позицію педагога з 

носія готових знань – на педагога-

фасилітатора та активує його вміння 

ставити ключові запитання. Дитина 

займає активну позицію у пошуку та 

перетворенні інформації та взаємодії в 

команді. Який ви маєте досвід 

проектної діяльності? Назвіть 3 теми 

проектів, які б були цікаві дітям 

вашого закладу?  

Презентація слайдів 

проектної діяльності, 

слайди № 66-84 

42 Робота в 

творчих 

студіях   

 

30-

40 

хв  

 

Проект «Водний світ»  
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44 Організацій

ні питання  

 

30 

хв 

Тренер розповідає учасникам про те, 

що усі ресурси, необхідні для роботи, 

знаходяться на блозі проекту. Тренер 

організовує онлайн підключення до 

блогу та показує як користуватися 

даним ресурсом. Розповідає про 

спільноту на  Facebook. Тренер 

ознайомлює учасників з наступними 

кроками: - ознайомитись з ресурсними 

матеріалами - приєднатися до 

спільноти на  Facebook - провести 

тренінг для педагогів початкової 

школи - зробити фотозвіт та 

розмістити його на сторінці на  

Facebook - проблемні запитання і 

рефлексію після тренінгу адресувати 

регіональному координатору.  

Важливо! Тренер 

наголошує, що LEGO® 

належить дітям, воно 

має бути у вільному 

доступі для дітей 

закладу, а не зберігатися 

у когось вдома. 

Підкреслює, що 

комплекти «Шість 

цеглинок» - це окремий 

інструмент, він має 

зберігатися окремо і для 

зручності використання 

його зберігають 

башточками. Тренер 

відповідає  на актуальні 

запитання учасників.   

46 Рефлексія. 

Підведення 

підсумків.  

 

15 

хв 

Тренер каже, що кожна дорога 

починається з першого кроку і зі слова 

«так» самому собі. Готового шляху 

немає-він з’явиться в нас під ногами, 

коли ми почнемо рух вперед. І якщо в 

нас є ідея і поки що ми небачимо 

можливостей-треба починати рух і 

можливості почнуть з’являтися! 

Тренер пропонує учасникам стати 

разом і зробити фотографію нашого 

першого кроку.  
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Додаток П 

 

Супровідний тренінг для вчителів початкових класів  

за методикою the LEGO Foundation «Навчання через гру 2.0»  

(Листи МОН від 27.05.2019 №1/9-326, №1/9-645 від 15.10.2019) 

 

Таблиця П.1 

Програма тренінгу 
 І етап Необхідні 

матеріали 

9.00-9.10 Ситуативне привітання тренера. Мета та завдання 

тренінгу.  

Слайд 

презентації 

9.10-9.20 Знайомство за допомогою ігрового опитування: 

 - плесніть у долоні ті, хто працює у школі у першому 

класі 

- підніміть ліву руку ті, чиє ім’я розпочинається із 

головного звуку 

 - підніміть праву руку ті, хто працює у другому класі 

 - встаньте ті, хто приїхав на тренінг в гарному настрої 

 - топніть ногою ті, хто сьогодні гарно поснідав 

 - підморгніть лівим оком ті, хто більше любить чай ніж 

каву 

Запитання: Хто помітив: 

Чи всі серед нас учителі перших класів? 

Скільки серед нас з недуже гарним настроєм? 

Кого серед нас більше: тих хто любить каву чи чай? 

Серед нас більше наших імен з голосного чи приголосного 

звуків? 

Тренер зауважує на активізації діяльності учасників, 

входженні в процес взаємодії 

 

9.20-9.30 Правила тренінгу:  

Тренер пропонує учасникам подумати про правила, яких 

важливо дотримуватися під час тренінгу. Кожен учасник 

може назвати лише одне правило, яке вважає 

найважливішим. Тренер пропонує занотувати це правило 

на стікері та розмістити в просторі («парковка правил») (з 

них можно зробити дерево правил або хмару або іншу 

схему). 

Запитання до учасників: 

- Чому потрібні правила? 

- Хто має встановлювати правила? 

- Коли правила є дієвими? 

Фліпчарт,  

Папір для 

фліпчарту, 

кольорові 

стікери 

9.30-9.45 Знайомство 

Створення бейджу з предметів на столі на ньому, на 

бейджі зобразити – свій символ.  

Бейдж потрібно зробити за 1 хвилину 

Потім учасникам необхідно витягнути із заздалегідь 

підготовленої скриньки предмет та двома словами 

сказати, що вони мають спільного з цим предметом. 

Тренер запитує в учасників про функції бейджу у школі, у 

першому класі. 

Підготувати 

матеріали для 

бейджиків 

(фломастери, 

маркери, папір, 

ножиці, 

скріпки, нитки 

тощо), скринька 
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Тренер обов’язково має наголосити педагогам, що такі 

прості завдання, допомагають розвитку креативного 

мислення дітей 

різними 

предметами 

9.45-

10.05 

Очікування від тренінгу: Тренер пропонує спочатку 

індивідуально продумати, а потім написати на 

кольоровому папері спільні очікування учасників команд 

- Чого я очікує від тренінгу (синій папір) 

 - від групи (жовтий) 

 - від себе (зелений) 

Презентація очікувань від кожної групи 

Тренер робить акцент на спільних очікуваннях команд 

Кольоровий 

папір: 3 кольори 

по 3 аркуші на 

групу,  

магніти 

10.05-

10.20 

Пошук скарбів (4 команди по 6 учасників) 

Завдання: зберіть у просторі аудиторії башточку з 6 

цеглинок одного кольору 

Об’єднайтеся у групи таким чином, щоб в команді були 

башти 6 різних кольорів 

• Ті у кого цеглинки кольору полуниці – 

роздайте цеглинки колегам в обмін на їх улюблене хобі 

• Ті у кого цеглинка кольору сонця – роздайте 

цеглинки колегам в обмін на їх улюблену гру з дитинства 

• Ті у кого цеглинка кольору «грін» - роздайте 

цеглинки колегам в обмін на улюблене місце відпочинку 

• Ті у кого цеглинка кольору весняного неба – 

роздайте цеглини колегам в обмін на мрію 

• Ті у кого цеглинка не помаранчевого кольору 

– роздайте цеглинки колегам в обмін на лайфхак (лайфхак 

– сленґовий термін, що означає деяку хитрість або 

корисну пораду, яка допомагає вирішувати побутові 

проблеми, тим самим заощаджуючи час. Термін 

«лайфхакінґ» запозичено з IT-лексикону в 2004 році 

британським журналістом Денні О’Браєном. Він поєднав 

слова life («життя») та hack («злам»). Українські 

еквіваленти цього слова — «кмітливість», «рецепт», 

«знахідка.). 

• Якого кольору залишилася цеглинка? 

Помаранчева – роздайте цеглинки колегам з побажанням 

на день 

Тренер акцентує увагу на тих активностях, які 

відбувалися, ставлячи запитання: Що відбувалось? Що ми 

з вами робили? Що ми розвивали? Який був настрій? 

Набори 6 

цеглинок 

 ІІ етап  

10.30-

11.10 

Запитання тренера: 

З чого починається день у Новій українській школі? 

Тренер зазначає, що рух є невід’ємною частиною життя і 

розвитку дітей початкової школи. Для того, щоб 

забезпечувати потребу дітей у русі, учитель має 

усвідомлювати, що навчання може відбуватися не тільки 

за партами, а й у будь-якому іншому середовищі – на 

вулиці, у коридорі, холі тощо. Тому тренер запрошує 

учасників вийти за межі аудиторії (на вулицю), узявши із 

собою набори «Шість цеглинок» для кожного учасника. 

М’яч 

6 цеглинок 

Скриня із 

прикметами 
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Тренер просить учасників пригадати свою дату та місяць 

народження та утворити коло, починаючи відлік з 

учасника, який народився в січні (або за першою буквою 

імені по алфавіту або за першою буквою вулиці, на якій 

живе). 

СМАРТ-зарядка 

1) Привітання, називаючи ім’я колеги  в одну 

сторону плескаючи цеглинками різними мовами, в іншу 

2) Привітання навхрест називаючи про себе 

цікавий факт (правдивий або ні) інший учасник вгадує 

чи правда це чи ні 

3) Сховати за спину цеглинки, пригадати якого 

кольору цеглинки свої і колеги 

4) Намалювати на спині колеги осінь і вгадати 

що вам намалювали на спині. При цьому рухаючись. 

5) Вправи з м’ячем:  

 - кидати м’яч називаючи букву іншому учаснику (букви 

не повторювати!), той у свою чергу називає наступну 

букву алфавіту (український алфавіт+англійський 

алфавіт); м’яч кидати тому, хто ще не ловив; 

 - кидати м’яч, плескаючи у долоні та ставити коротке 

запитання іншому учаснику (наприклад, про осінь, або 

про школу) (наприклад, скільки місяців восени?), той у 

свою чергу ловить та відповідає на нього (запитання не 

повторюються). 

Важливо проговорити про значення руху для розумової 

діяльності дітей; 

6) Чарівна скриня: тренер пропонує 

розділитися по парам та кожній парі витягнути з скрині 

папірець із осінніми прикметами. Завдання – 

проаналізувати прикмету, дослідити її та спрогнозувати 

погоду на зиму та весну.  

Осінні народні прикмети: 

1) Якщо осінній лист на землю лягає лицьовою стороною 

догори, то зима буде холодна; виворотом – тепла; 

наполовину – зима буде помірна, а холод і тепло 

будуть чергуватися. 

2) Холодний вересень, але ситний. 

3) Тепла осінь – до затяжної зими. 

4) Погана осінь обіцяє дощову весну. 

5) Осінні холоди без снігу – до сухої та чорної землі. 

6) Якщо з осені земля та озимі посіви добре промерзнуть, 

то і без снігу хліб вродить. Якщо ж восени тепло і 

сиро, то корінець озимини запріє і врожаю не чекай. 

7) Пізніше опадання листя на деревах обіцяє важку і 

сувору зиму, і пізніше настання весни. 

8) Передчасний листопад – до ранньої зими. 

9) Якщо листя з дерев нечисто опадає (тобто частина 

листя залишається на гілках), то зима буде холодна. 

10) Якщо з берези й осики листя чисто опаде, то 

наступний рік буде врожайним. 
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11) Поки листя з вишні не опало, скільки б снігу не 

випало, він розтане. 

12) Якщо восени березове листя починають з верхівки 

дерева жовтіти, то весна буде рання, а якщо знизу – 

пізня. 

13) Урожай жолудів – прикмета того, що в майбутньому 

році буде багато хліба. Велика кількість жолудів на 

дубі – до теплої зими та родючого літа. 

14) Якщо рясно вродили горіхи, а грибів навпаки мало, то 

зима буде сніжна і холодна. 

15) Багато ягід – до холодної зими. 

Важливо проаналізувати: чи змінилися прикмети? Чому? 

Важливо наголосити на самостійній дослідницькій 

діяльності дітей. 

17. Побудувати куб. Крокуємо вперед-назад, вправо-

вліво 

Далі тренер пропонує рухові активності для учасників з 

використанням куба (куб може бути розташований на 

будь-якій частині тіла, учасники пропонують свої 

варіанти). Тренер наголошує на важливості не давати 

дітям готових рішень, а спонукати їх експериментувати і 

знаходити власні варіанти, наприклад у вправі з кубом 

11.10-

11.30 

Скарби освітнього простору  

Тренер пропонує учасникам згадати, з яким інструментом 

учасники працювали під час активності за межами 

аудиторії. Тренер наголошує, що арсенал інструментів 

вчителя початкової школи має бути безмежним. Секрет 

безмежності полягає в тому, щоб уміти розгледіти 

інструмент і можливість у будь-якому предметі, речі. 

Тренер пропонує учасникам уявити, що аудиторія є 

класною кімнатою і в командах знайти у просторі три речі, 

предмети та запропонувати можливі шляхи їхнього 

застосування в освітньому процесі: 

- Які предмети ми могли б використати для проведення 

зарядки, фізкультхвилинки? 

- Які предмети стали б в нагоді для об’єднання в пари, 

команди? 

Учасники працюють у командах і після цього 

презентують свої ідеї на загал. 

Тренер наголошує, що використання предметів дозволяє 

«через дотик руки» розвивати дитячу творчість, уяву, 

пізнавальну активність, наочно-дієве мислення, увагу, 

просторове орієнтування та багато іншого. Важливо 

використовувати ці предмети не просто для бездумної 

маніпуляції, а надати йому значення в освітньому процесі. 

Для нас, дорослих, це може бути лише шматок паперу, а 

для дитини – це цілий світ.  

Важливо – ігровий підхід в школі – не тільки з цеглинками 

LEGO®!!! 

Речі, предмети 

можуть бути 

підготовлені 

заздалегідь 

тренером або 

вивести на слайд 

фото реальної 

класної кімнати 

11.30-

11.50 

Інформаційний блок: Гра як інструмент розвитку та 

навчання дитини. «Навчання через гру» - підхід the LEGO 

Слайд 

презентації 
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Foundation до освітнього процесу у початковій школі. 

Характеристики гри. Значення вільної гри. 

Перегляд і обговорення відео «П’ять характеристик 

гри»  

Перегляд відео відбувається два рази. 

Запитання до учасників після першого перегляду: 

- Що вас найбільше вразило у відео? (учасники 

обмінюються 

думками у парах) 

Запитання до учасників після другого перегляду: 

- Що для вас стало ключовим у цьому відео? 

- Що, на вашу думку, мається на увазі під соціальною 

характеристикою гри, мотивуючою, радісною, значущою, 

активною? 

Відео the LEGO 

Foundation 

«П’ять 

характеристик 

гри» 

 ІІІ етап  

12.00-

12.10 

Мішалка: геометричні фігури витягаються та 

знаходиться команда, на столі якої із LEGO® System 

викладена ця геометрична фігура 

Обговорення: 

Тренер робить наголос на важливості використання 

ігрових способів об’єднання дітей у групи, пари, команди 

і просить учасників поділитися за бажанням своїми 

цікавими знахідками під час об’єднання дітей у команди 

Вирізані 6 

квадратів, 6 

трикутників, 6 

коло, 6 ромбів; 

На основі з 

LEGO® System 

коло, ромб, 

трикутних, 

квадрат 

12.10-

12.40 

Підступна вежа 

Тренер пропонує учасникам звести вежу, ставлячи 

цеглинки вузьким боком до вузького. 

Тренер пропонує учасникам звести таку ж вежу за 15 

секунд. 

Тренер пропонує учасникам звести таку ж вежу не 

домінуючою рукою (інша за спиною). 

Тренер пропонує учасникам звести таку ж вежу тільки за 

допомогою олівця (ручки). 

Тренер пропонує учасникам в парах звести таку ж вежу за 

допомогою олівця, по черзі виставляючи цеглинки. 

Тренер задає питання відповідно до ситуації щодо 

стратегії, труднощів взаємодії під час виконання вправи. 

Дані вправи допомагають розвивати у дітей уміння 

взаємодіяти в парі/команді, домовлятися, 

цілеспрямованість, уміння справлятися з невдачами, 

вирішувати проблемні завдання. Також ці вправи 

впливають на розвиток психічних процесів (увага, 

пам’ять, концентрація, мислення…) 

Тренер наголошує на тому, що немає одного способу 

проведення вправи/активності. Освітній процес – це 

процес пошуку і створення безмежної кількості 

можливостей та варіантів. Тренер відразу зазначає, що на 

увазі мається ГРА – не у традиційному розумінні як 

п’ятихвилинка на початку уроку чи фізкультхвилинка, а 

як спосіб взаємодії педагога з дитиною, як спосіб подачі 

інформації вчителем і спосіб пошуку інформації дитиною, 

набори «Шість 

цеглинок» 

LEGO® System 

Паперові лінійки 
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як стиль мислення та поведінки педагога і головне – як 

спосіб навчання, взаємодії з іншими. 

Підступна вежа 2.0 

Тренер пропонує учасникам взяти по 12 цеглинок LEGO® 

System, які входять до складу ігрових наборів Play Box, і 

індивідуально побудувати найвищу вежу. Тренер не 

пропонує готового рішення щодо способу з’єднання. 

Далі тренер просить учасників узяти лінійку і виміряти 

висоту 

створеної вежі, записати цю висоту в сантиметрах, потім 

перетворити цей запис у міліметри, дециметри. 

Після цього тренер говорить: «Добре, ви справилися!» 

Далі тренер запитує в учасників про враження від такого 

виконання вправи (відповіді учасників). Тренер 

повідомляє, що це не вигадана вправа та спосіб її 

проведення, а реальна в реального вчителя з реальної 

школи України. 

Тренер говорить про те, що фокус у вправі був на 

компонент «Що?» (чого навчати), а не «Як?» (як це 

зробити у найкращий спосіб). 

Запитання до учасників: 

- Як провести цю вправу по-іншому? 

- Як її можна змінити, реалізуючи підхід «навчання через 

гру? 

(Учасники пропонують свої варіанти проведення вправи з 

урахуванням підходу «навчання через гру»). 

Тренер пропонує варіант продовження вправи. 

Запитання до учасників: 

- Які вежі є у вашій місцевості? 

- Для чого вони потрібні? 

- Яка найвища вежа в світі? (тренер спонукає учасників 

знайти 

інформацію в інтернеті) 

- Які найвідоміші вежі ви знаєте? 

- А яка висота Ейфелевої вежі, Пізанської вежі? 

- Порівняйте висоту цих веж. 

Тренер пропонує учасникам у командах побудувати вежу, 

яка їх найбільше зацікавила, знайти інформацію про цю 

вежу і 

поділитися з рештою учасників. 

Запитання до учасників: 

- Які країни світу ми щойно згадали? 

- На яких континентах вони знаходяться? 

Тренер спонукає учасників до аналізу запропонованої 

вправи і наголошує на тому, що вміння шукати, 

аналізувати інформацію з різних джерел, генерувати 

рішення будь-якої проблемної ситуації можливе лише за 

умови інтегрованого навчання. Якщо дитина просто 

вивчає окремі дисципліни, панорамна картина світу в 

дитини не вибудовується, що не дозволяє дитині 

ефективно вирішувати проблемні ситуації вже сьогодні і 

в майбутньому та не готує її сьогодні до світу завтра. 
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Тренер спонукає учасників проаналізувати роль педагога 

у цій 

взаємодії. 

Тренер робить акцент на інтеграції 

12.40-

13.00 

Лічильник гри 

Тренер пропонує переглянути декілька відео 

фрагментів активності з дітьми. Після перегляду 

першого відео тренер пропонує його проаналізувати. 

Завдання для учасників: 

По шкалі від 1 до 10 визначити скільки у цьому відео ви 

побачили навчання. Чому? 

По шкалі від 1 до 10 визначити скільки у цьому відео ви 

побачили гри. Чому? 

Тренер наголошує на тому, що діяльність, яку пропонує 

педагог дітям, містить одночасно гру і навчання. У такий 

спосіб педагог реалізує підхід «навчання через гру». Дуже 

важливо, що діти вивчають, важливо, де вони навчаються, 

але ключовим є – у який спосіб діти розвивають вміння і 

набувають навичок. 

Після перегляду другого відео тренер пропонує його 

проаналізувати в такий самий спосіб та ініціює 

обговорення щодо побаченого. 

Після обговорення тренер пропонує учасникам 

проаналізувати останнє відео за схемою аналізу (спочатку 

індивідуально, потім обговорити в командах). Після 

обговорення кожна команда обирає спікера, який 

висловлює думки команда щодо побаченого відео 

відповідно до схеми аналізу. 

Відео фрагменти 

Карта аналізу 

фрагменту 

заняття 

13.00-

13.20 

Веселі цифри 

Тренер пропонує учасникам поспілкуватися в команді, 

домовитись і кожному створити 3Д-модель цифри від 1 до 

5 (не викласти, а саме створити об’ємну модель).  

Далі тренер пропонує учасникам такі завдання: 

(Учасники показують цифру, яка є відповіддю на 

загадку). 

- Скільки очей у двох мишей? 

- Скільки робочих днів у тижні? 

- Скільки хвостів у трьох ведмежат? 

- Скільки сонечок на небі? 

- Скільки вихідних днів у тижні? 

- Чого завжди буває два? 

Тренер запрошує по одному учаснику з команди з 

моделями та пропонує їм утворити числовий ряд від 1 до 

5, а також завдання для тих учасників, які залишилися на 

місцях, – «прочитати» числовий ряд таким чином: 

- непарні числа – поплескати в долоні 

відповідну кількість разів; 

- парні числа – потупотіти ногами відповідну 

кількість разів; 

- якщо число пропущене – сказати його назву 

англійською мовою. 

LEGO® System 

На кожну 

группу 

надруковані 

знаки на 

аркушах паперу 

А4 «>», «<», 

«=», «+», «-» 
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Далі Тренер пропонує завдання для учасників, які вийшли 

з моделями чисел: 

- використовуючи знаки «>», «<», «=», 

учасники мають утворити вирази, розставляючи знаки 

між цифрами, які тримають у руках учасники (рівності й 

нерівності); 

- використовуючи знаки «+», «-», «=», 

учасники мають утворити вирази, розставляючи знаки 

між цифрами, які тримають у руках, а інші учасники 

вирішують вираз, що утворився. 

Тренер спонукає учасників проаналізувати роль педагога 

в цій взаємодії.   

Тренер акцентує увагу на тому, що вирази можна писати і 

в зошити, але цей метод не має стати основним, оскільки 

не передбачає активного включення дитини. 

Педагог має надавати можливості дитині бути реальним 

учасником процесу пізнання, уміти знаходити рішення і 

самостійно використовувати їх у різних життєвих 

ситуаціях. Знання дитина отримує через власний досвід, 

взаємодію, інформація проживається дитиною емоційно, 

дитина активно включена в процес навчання, одночасно 

працюють руки, тіло, голова, що дуже важливо для 

процесу мієлінізації 

 IV етап  

13.30-

13.45 

Чарівні слова: 

Кожна гра – це відкрита система, яка не може бути 

фіксованою. Кожен педагог відповідно до освітніх 

завдань та потреб дітей може розширювати, 

продовжувати будь-яку вправу. Саме такі вправи є 

практичним інструментом та дієвим засобом, який дає 

змогу реалізувати підхід «навчання через гру» та 

«навчання через діяльність» у початковій школі. Цей 

інструмент надає можливість і простір педагогу змінити 

роль педагога-виконавця на педагога-дизайнера. 

Тренер пропонує учасникам продовжити попередню 

вправу: використовуючи цеглинки LEGO® System, які 

входять до складу ігрових наборів LEGO® Play Box, 

викласти на площині слово. Кількість складів у слові 

повинна відповідати створеній командою цифрі та 

тематиці, запропонованій на аркуші. Далі тренер 

пропонує командам назвати свої слова та аргументувати, 

чому саме їхні слова відповідають заданій тематиці.  

Тренер акцентує, що таким чином ми ще раз 

переконалися, що підхід «навчання через гру» – це 

платформа, яка підтримує зміст навчання і розвиває 

вміння (аргументувати власну думку, генерувати ідеї, 

пропонувати різні варіанти виконання завдання,  

виконувати проблемні завдання, поважати вибір іншого 

тощо). 

аркуші з 

надрукованими 

темами: 

- смугасте слово; 

- лісове слово; 

- хвостате слово; 

- крилате слово; 

- пухнасте 

слово; 

- швидке слово; 

- хиже слово 

13.45-

14.00 

Вправа на асоціативне запам’ятовування деталей LEGO® 

System 
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Тренер просить згадати слова – назви тварин, які команди 

складали та відповісти на запитання: Де ми цих тварин 

можемо побачити? 

Тренер пропонує записати вірш за допомогою деталей 

LEGO® System, які входять до складу ігрових наборів 

Play Box, викладаючи першу букву назви тварини або 

цеглинку-асоціацію з твариною.  

Далі тренер пропонує учасникам самостійно розповісти 

вірш за допомогою підказок-асоціацій. 

Тренер акцентує увагу на тому, що для легкого 

запам’ятовування інформації варто, щоб вона пройшла не 

тільки через мозок, а й через руки та емоційну сферу 

дитини і при цьому не викликала в дитини стресу, що 

можна бачимо в традиційній системі, де є тільки 

механічне зазубрювання. Такий спосіб запам’ятовування 

інформації не є значущим для дитини, а значить 

відбувається не навчання, а тільки його ілюзія. Отримана 

інформація є незрозумілою і тому  не використовується 

дитиною в подальшому. 

14.00-

14.15 

Чарівна пташка 

Тренер наголошує на тому, що ключовою умовою 

реалізації підходу «навчання через гру» є баланс ініціатив 

дорослого та дитини. Педагогу не варто робити за дитину 

те, що вона може зробити чи виконати сама, надавати 

дитині більше свободи та самостійності у процесі пошуку 

відповідей на виклик. Віддавати перевагу відкритим 

запитанням і відкритим завданням. 

Тренер запитує в учасників: 

- Що таке відкрите завдання? 

Тренер пропонує один із варіантів відкритого завдання. І 

для цього пропонує учасникам вирушити в уявну подорож 

до тропічного лісу: пропонує заплющити очі й уявити, як 

виглядає тропічний ліс (які в ньому ростуть рослини, які 

звуки можна там почути, які мешканці можуть у ньому 

жити). Тренер пропонує уявити птаха, який живе у 

тропічному лісі (як він виглядає, який має розмір, колір 

пір’я тощо), а потім розплющити очі, взяти аркуш паперу, 

покласти на нього цеглинки LEGO®, обвести їх олівцем, 

створюючи пташку, яку учасники собі уявили, 

презентувати своє створіння один одному в парах. 

Запитання до учасників: 

- Який характер у вашої пташки? 

- Що вона любить робити? 

- З ким вона товаришує? 

- Про що мріє? 

Далі тренер пропонує поставити 2–3 відкриті питання 

один одному про створену пташку. 

Тренер спонукає учасників запропонувати власні варіанти 

продовження даної вправи з математичної освітньої 

галузі, мовно-літературної освітньої галузі. 

Після обговорення запропонованих учасниками варіантів 

тренер спонукає до аналізу вправи і наголошує на тому, 

папір А4, 

фломастери, 

олівці 

набори «Шість 

цеглинок» 
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що вправи з відкритим завданням покликані розвивати 

креативне мислення. Креативність є ключовою 

компетентністю ХХІ століття, але для багатьох вона 

знаходиться у «сліпій зоні». Тому що діти не мають 

достатнього досвіду у виконанні креативних завдань, у 

пошуку відповідей на відкриті запитання. Академічна 

система освіти передбачає одну правильну відповідь, одне 

правильне рішення. Саме для цього реформується і 

переосмислюється освіта, щоб розвивати, а не 

викорінювати в дитини життєво необхідні вміння. Життя 

має безліч варіантів, а система освіти, на жаль, учить дітей 

шукати лише один правильний варіант, але він 

правильний тільки на думку педагога. Педагогу варто 

спонукати дітей шукати власні варіанти, а не чекати 

інструкції, аргументувати своє бачення і важливим 

інструментом у цьому є відкриті запитання. 

Тренер спонукає учасників проаналізувати роль педагога 

в цій взаємодії 

14.15-

14.20 

Піраміда Дейла 

Тренер розповідає про всесвітньо відомого 

американського професора Едгара Дейла (1900-1985), 

який вивчав проблему засвоєння матеріалу, якості 

навчання. Він викладав студентам один і той же матеріал 

різними способами і визначав ефективність засвоєння 

матеріалу. результати своїх досліджень він презентував у 

вигляді конусу, який і був названий Конусом або 

Пірамідою Дейла. На її основі пізніше тренінговим 

центром була обґрунтована Піраміда навчання. 

Тренер говорить про те, що це є одним із підтверджень, 

чому такими необхідними є ігрові та діяльнісні методи 

навчання на противагу традиційним і підтвердженням 

актуальності підходу «навчання через гру» 

Слайд Піраміда 

навчання Дейла 

14.20-

14.30 

Групова дискусія 

Тренер пропонує учасникам згадати увесь досвід, 

здобутий протягом тренінгу та дослідити умови успішної 

реалізації підходу «навчання через гру». Для цього 

учасникам пропонуються питання для обговорення: 

- Хто має бути залучений до «навчання через гру»? Чому? 

- Де може відбуватися «навчання через гру»? Чому? 

- Коли та скільки має відбуватися «навчання через гру»? 

Чому? 

- Чи обов’язково потрібні для «навчання через гру» 

додаткові матеріали? Чому? 

- Хто такий педагог, який здійснює навчання через гру? 

Хто такий «Педагог-дизайнер»?. 

Відповіді на кожне окреме питання тренер фіксує на 

окремому фліпчарті/аркуші для фліпчарту, який 

прикріплений до стіни. 

Акценти, які має розставити тренер: 

- Хто? Діти, педагоги, батьки, адміністрація. Чому? Для 

дітей – це найефективніший природний спосіб усебічного 
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розвитку, для педагогів – це найдієвіший інструмент, 

механізм, підхід до навчання та взаємодії з дітьми… 

- Де? «Навчання через гру» нелімітоване межами класної 

кімнати, а вимагає від педагога взаємодії з дітьми і в 

холах, і на вулиці тощо. Тренер просить пригадати 

учасників, де відбувалося «навчання через гру» протягом 

тренінгу. 

- Коли та скільки? «Навчання через гру» не є фіксованим 

процесом у часі. Це комплексний цілісний наскрізний 

підхід до взаємодії педагога з дітьми. Тренер наголошує 

учасникам, що навіть тренінг був вибудований як 

цілісний процес «навчання через гру», коли навіть 

серйозні концептуальні речі опановувались в ігровій 

взаємодії . 

- Чи потрібні додаткові матеріали? Тренер наголошує, 

що «навчання через гру» – це стиль поведінки педагога, а 

не п’ятихвилинна вправа з певним інструментом. 

Наприклад, зазвичай педагог називає ім’я дитини, від якої 

хоче почути відповідь, але навіть цю взаємодію можна 

зробити ігровою. одаткові інструменти, такі, як LEGO® 

Шість цеглинок, Play Box, пластилін, природні матеріали 

тощо також можуть бути інтегровані в загальну канву 

«навчання через гру», а не слугувати єдиними 

матеріалами для «навчання через гру» . 

- Хто такий Педагог-дизайнер? 

Тренер аналізує визначення концепту «педагог-

дизайнер», запропонований учасниками, та наголошує, 

що педагог-дизайнер – це педагог, який прагне відійти від 

педагогіки копіювання, зазубрювання, шаблонування, 

практики однієї правильної відповіді і нав’язування 

дитині свого бачення. 

Поняття педагог-дизайнер не статичне, а динамічне. Тому 

надзвичайно важливо кожному педагогові шукати 

відповідь на це запитання протягом усього свого 

професійного життя 

14.40-

14.50 

Підведення підсумків. Перевірка очікувань. Рефлексія 

Ресурсне завдання: перегляд та аналіз відеофрагменту 

«НУШ: реалії життя першокласників» 

Очікування від 

тренінгу, роботи 

групи, учасника 

Відеофрагмент 

НУШ 
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Додаток Р 

 

 
Таблиця Р.1 

Узагальнені показники динаміки рівнів сформованості готовності вчителів 

початкової школи до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® за 

результатами педагогічного експерименту 

Критерій 

сформованості 

готовності 
зріз 

Рівень сформованості готовності вчителів початкової школи до 

реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO® 

початковий достатній високий 

 

 абс % абс % абс % 

Е1 

Ціннісно-

мотиваційний 

контр 69 59 48 41 0 0 

конст 0 0 43 37 74 63 

Е2 

контр 102 62 61 38 0 0 

конст 0 0 42 26 121 74 

Знаннєвий 

Е1 

контр 89 76 28 24 0 0 

конст 0 0 41 35 76 65 

Е2 

контр 126 77 37 23 0 0 

конст 0 0 68 42 95 58 

Вміннєвий 

Е1 

контр 106 90 11 10 0 0 

конст 14 12 62 53 41 35 

Е2 

контр 150 92 13 8 0 0 

конст 37 23 82 50 44 27 
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Додаток С 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 
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Статті в наукових фахових виданнях України,  

що входять до міжнародних наукометричних баз 

2. Рома О. Ю. Готовність керівників закладів загальної середньої 
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Статті в зарубіжних наукових виданнях 
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ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

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.) (очно); «ISSA 

Conference Hungary Creating a Society for All» (м. Будапешт, Угорщина, 2014) 

(очно); «ISSA Lithuania Early Childhood in Times of Rapid Change» (м. Вільнюс, 

Литва, 2016) (очно); «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, Україна, 2018, 2019, 2020 рр.) (дистанційно: 

онлайн); 

– всеукраїнських: «Особистісно-професійний розвиток учителя нової 

української школи: світові освітні практики. Український контекст» 

(м. Мелітополь, Україна, 2019) (очно); «Педагогічна наука і освіта у сучасному 

вимірі: проблеми та перспективи розвитку» (м. Одеса, Україна, 2020) 

(дистанційно: онлайн). 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


