
 

 

  



 

 

 

 

 

  



Анотація 

Навчальна дисципліна «Теорія і методика ігрової діяльності дітей» є важливим 

елементом циклу професійної підготовки майбутнього учителя початкових класів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності процесу ігрової діяльності 

здобувачів початкової освіти в Новій українській школі, цілі та зміст, психологічні та 

педагогічні основи ігрової діяльності; характеристики діяльнісного підходу; вимоги до 

організації освітнього середовища для реалізації ігрового та діяльнісного підходу; способи 

проєктування ігрових та діяльнісних методів навчання; методи, прийоми і стратегії 

інтегрованого навчання молодших школярів з урахуванням діяльнісного підходу; освітній 

потенціал методик; особливості застосування ігрових та діяльнісних методів навчання на 

різних навчальних предметах та інтегрованих курсах освітніх галузей; способи організації 

командної роботи молодших школярів. 
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Abstract 

The educational discipline "Theory and methods of children's game activity" is an 

important element of the cycle of professional training of future primary school teachers. The 

subject of the study of the educational discipline is the regularities of the process of game activity 

of students of primary education in the New Ukrainian School, the goals and content, 

psychological and pedagogical foundations of game activity; characteristics of the activity 

approach; requirements for the organization of an educational environment for the implementation 

of a game and activity approach; methods of designing game and activity methods of learning; 

methods, techniques and strategies of integrated education of junior high school students taking 

into account the activity approach; educational potential of methods; peculiarities of the 

application of game and activity methods of learning in various educational subjects and integrated 

courses of educational fields; ways of organizing team work of junior high school students. 

Key words. Game activities, game technology, game, children, game classifications, 

creative games, folk games, quest games, strategy games, structure of game activity. 

 

 

  



ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Теорія і методика ігрової 

діяльності дітей» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутність, психолого-педагогічні 

закономірності, тенденції і перспективи розвитку ігрової діяльності процесу як фактору та 

засобу інтелектуального розвитку людини протягом усього її життя. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета курсу: оволодіння майбутніми вчителями початкових класів знаннями 

щодо організації та педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів в 

навчальний та позанавчальний час, як фактора розвитку навчання та виховання учнів. 

Набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін 

професійної підготовки. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

• формування в студентів компетентностей організації та педагогічного 

керівництва ігровою діяльністю учнів молодшого шкільного віку в навчальний та 

позанавчальний час. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати та розуміти: 

• онтогенетичні корені та педагогічне значення ігрової діяльності молодших 

школярів;  

• роль гри у вихованні підростаючого покоління;  

• педагогічний досвід використання ігрової діяльності у навчальному процесі; 

•  педагогічний досвід використання гри як засобу виховання; 

• форми організації гри у позаурочний час; 

•  психолого-педагогічну сутність гри; 

•  класифікацію ігор для дітей молодшого шкільного віку; 

•  процесуальний компонент традиційних народних ігор малих форм, 

фольклорних ігор, творчих ігор та ігор за правилами; 

• методику організації та педагогічного керівництва ігровою діяльністю 

молодших школярів в навчальний та позанавчальний час; 

• значення гри в контексті розв’язання актуальних завдань навчання та 

виховання дітей молодшого шкільного віку та місце гри в режимі дня початкової ланки 

загальноосвітнього навчального закладу. 



Вміти: 

• здійснювати організацію та керівництво ігровою діяльністю молодших школярів 

в навчальний та позанавчальний час; 

• використовувати в навчально-виховному процесі учнів молодшого шкільного 

віку традиційні дитячі народні ігри малих форм та фольклорні ігри; 

•  здійснювати педагогічне керівництво творчими іграми дітей (сюжетно-

рольові ігри); конструктивно-будівельні ігри; ігри-драматизації та театралізації; ігри з 

елементами праці; ігри-фантазування і т. ін.); 

• здійснювати педагогічну організацію ігор за правилами (дидактичні; 

пізнавальні; рухливі; спортивні; хороводні; народні; інтелектуальні; комп’ютерні ігри). 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Навички креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який дозволяє 

зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до 

сталих наукових компетенцій у галузі початкової освіти 

ПРН 2. Уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти 

ПРН 7. Уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти 

ПРН 9. Уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру 

освітніх процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку 

педагогічних концепцій і предметних методик. 

ПРН 11. Уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання, як складовою психолого-педагогічної компетентності викладача 

початкової школи. 

ПРН 13. Уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично аналізувати 

різні педагогічні теорії навчання та виховання, давати самостійну оцінку різноманітним 

явищам педагогічної теорії і практики 

ПРН 14. Уміння застосовувати у практичній діяльності знання із нових педагогічних 

технологій, використовувати елементи інноваційних методик під час викладання дисциплін 

початкової ланки освіти 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 

зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, 



технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; чинним 

нормативним забезпеченням початкової освіти тощо. 

ЗК 2. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації 

й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел та 

формулювання логічних висновків. 

ЗК 3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення, працювати автономно. 

ЗК-4. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 

рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною 

формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування 

власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям 

спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти 

різновидами стилів мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та врегулювання 

конфліктів. 

ЗК 7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; 

зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми 

батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної 

діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених 

завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-9. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у 

професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Дослідницька. Здатність використовувати форми, методи, технології та враховувати 

принципи науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та 

прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі початкової та вищої освіти, а також 

підвищення професійної майстерності викладача, вчителя. 

ФК 2. Проектувальна. Здатність і готовність проектувати та застосовувати сучасні 

педагогічні технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності 

дітей молодшого шкільного віку, студентів ЗВО, аналізувати та оцінювати різноманітні 

психолого-педагогічні, методичні фактори, передбачати можливі наслідки їх застосування. 

ФК 3. Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність 

молодших школярів та студентів, організації їх самостійної, пошукової роботи, участь у 



роботі кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, педагогічних читань, 

виставок, конкурсів, у розробленні навчально-методичних матеріалів щодо покращення 

якості роботи та професійної майстерності. 

ФК 4. Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології, прийоми, 

засоби навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з дисциплін психолого-

педагогічного циклу і методик навчання. 

ФК 6. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, 

опрацьовувати різні види інформації. 

ФК.6. Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 180_ годин /_6 кредитів 6 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

КРЕД 1. Теоретичні основи ігрової діяльності дітей дітей 

Тема 1. Методологічні основи теорії ігрової діяльності дітей.  

Онтогенетичний аналіз ігрової діяльності дітей. Тенденції розвитку ігрової 

діяльності молодших школярів. ивально-виховний потенціал незалежно від віку дитини.  

Складові аналізу розвитку гри: ролі, які виконують діти; ігрові дії; ігрове 

використання предметів; реальні взаємовідносини між дітьми; сюжет і зміст гри. Рівні 

(етапи) розвитку гри. 

Тема 2. Структура та класифікація ігор молодших школярів. 

Багатокомпонентна структура ігор учнів молодшого шкільного віку. Групи ігор: 

творчі ігри, ігри за правилами. Види творчих ігор: сюжетно-рольові; конструктивно-

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

Види ігор за правилами: дидактичні, пізнавальні, рухливі, спортивні, хороводні, народні, 

інтелектуальні, комп’ютерні. 

 

КРЕДИТ 2. Психолого-педагогічна характеристика гри як провідної діяльності  

Тема 3. Психолого-педагогічна сутність гри. 

Психолого-педагогічні дослідження науковців щодо визначальних характеристик 

гри. Сутність, специфіка та значення гри як фактора розвитку дитини. Гра як розумова та 

інтелектуальна діяльність дитини. Гра як активна пізнавальна діяльність. Гра як колективна 

діяльність та міжособистісне спілкування дітей. 

Тема 4. Місце і роль гри у житті школяра 



Поняття виховання як ключове у визначенні виховної ролі гри. Гра як засіб 

засвоєння духовно-моральних та культурних цінностей соціуму. Наслідування як 

накопичення дитячого життєвого досвіду через гру. Гра – потреба дитини, вияв 

наслідувального за своїм характером «інстинкту спонукання відповідності», «фактор 

духовного розвитку особистості». 

 

КРЕДИТ 3. Особливості організації педагогічного процесу гри 

Тема 5. Гра як необхідна умова виховання дитини. 

Роль ігрової діяльності у навчанні учнів молодшого шкільного віку. Гра як творча 

предметно-перетворювальна діяльність учня. Можливості гри щодо активізації навчання 

молодших школярів. Гра як багатофункціональний дидактичний метод навчання. Функції 

гри в навчальному процесі початкової школи. Гра як засіб активізації уваги, інтересу, 

кмітливості та мотивації до навчання молодших школярів. 

Тема 6. Педагогічні умови організації ігрової діяльності 

Структура гри. Наявність об’єкта ігрового моделювання, загальної мети (вибір теми, 

маршруту, станцій. Організація гри ( підготовка місця і ігрового матеріалу, збір учасників, 

розподіл ролей і обов'язків, дотримання правил гри учасниками, точне визначення кінця 

гри, переможців та ін.) 

Керівництво грою (забезпечення педагогічної спрямованісті, відповідність 

результатів гри педагогічному задумом). 

Позиції керівництва грою дорослими. Вимоги до організації ігрової діяльності 

молодших школярів 

 

КРЕТИТ 4. Психолого-педагогічні засади ігрової діяльності молодших школярів 

Тема 7. Гра в контексті розв’язання актуальних завдань навчання молодших 

школярів. 

Гра як засіб засвоєння дитиною духовно-моральних та культурних цінностей. 

Наслідування як накопичення дитиною життєвого досвіду через гру (П.Ф. Лесгафт) П.П. 

Блонський про виховні функції гри. К.Д. Ушинський про гру як необхідну умову виховання 

дитини. В.О. Сухомлинський про гру як складову яскравого духовного життя учнів. 

Виховне значення українських народних ігор. Спортивні ігри як засіб фізичного розвитку 

молодших школярів. 

Тема 8. Гра як багатофункціональний дидактичний метод навчання учнів 

молодшого шкільного віку. 



Роль ігрової діяльності у навчанні учнів молодшого шкільного віку. Гра як творча 

предметно-перетворювальна діяльність учня. Можливості гри щодо активізації навчання 

молодших школярів. Гра як засіб інтересу, кмітливості та мотивацій до навчання 

молодшого школяра. Гра як засіб удосконалення загальномовленнєвих та організаційних 

умінь і навичок учнів. 

 

КРЕДИТ 5. Методичне та організаційне забезпечення  ігрової діяльності 

Тема 9. Методичне та організаційне забезпечення ігрової діяльності учнів молодшого 

шкільного віку. 

Педагогічне керівництво творчими іграми. Забезпечення особистісного розвитку 

дитини в контексті гри. Цілісна система педагогічних впливів, спрямованих на 

забезпечення продуктивного функціонування усіх складових гри: планування педагогом 

ролей і ігрових дій учасників; формування вербально-звукової та візуальної виразності 

ігрових образів; створення розвиваючого ігрового середовища; встановлення дружніх 

стосунків між дітьми, емоційний контакт, духовне взаємозбагачення; контроль та оцінка 

гри. Педагогічна організація ігрової діяльності в режимі шкільного дня учнів початкових 

класів: систематичність, послідовність, планомірність, цілеспрямованість. 

 

Тема 10. Особливості ігор за правилами та їх педагогічна організація. 

Виховні, розвивальні та навчальні завдання ігор за правилами. Ігри за правилами як 

інтегративний підхід до організації навчальної діяльності молодшого школяра та його 

позанавчальних занять. Специфіка змістового компонента ігор за правилами. Специфіка 

мотиваційного компонента ігор за правилами. Специфіка процесуального компонента ігор 

за правилами 

 

КРЕДИТ 6. Методика способів організації ігрової діяльності молодших школярів 

Тема 11. Система роботи із використанням ігрової діяльності в молодших класах. 

Дидактичні ігри в розвитку індивідуальних здібностей дитини. Класифікація 

дидактичних ігор. Модифікації ділових ігор. Імітаційні, операційні, діловий театр, психо- і 

соціодрама.,ігри-вправи, ігрові дискусії, ігрові ситуації, рольові та ділові навчальні ігри, 

комп'ютерні ділові ігри Технологія ділової гри (за Г. Селевко).  

 Тема 12. Методичні рекомендації щодо способів організації ігрової діяльності 

школярів 

Актуальні напрями ігор для учнів в освітньому просторі: - функціонально-

процесуальні предметні та сюжетно-рольові ігри; ігри на розвиток мовлення, математичних 

уявлень та логічної структури мислення; ігри-драматизації й театралізації, ігри-етюди й 



експромти зі змінними «ролями»; психо-гімнастичні ігри на розвиток виразності рухів, 

емоційно-почуттєвої сфери, мови почуттів; ігри-корекції на розвиток координації рухів, 

функціонування опорно-рухового апарату, ігри на дрібну моторику; творчі ігри, ігри-свята 

та розваги, ігри фантазії;  дидактичні, пізнавальні, заохочувальні до навчання, ігри на 

розвиток зосередженості, згуртованості, співпраці; ігри гармонізатори взаємин з 

однокласниками; ігри-«криголами», рухливі та ігри-релаксації; ігри імпровізації, ігри-

мандрування, ігри на місцевості, заочні та настільно-друковані ігри, ігри-«криголами», ігри 

на ознайомлення зі способами рішення творчих завдань; ігри трудові, «колективні творчі 

справи»; ігри-корекції, ігри тести, авто-ігри; ігри спортивні, ландшафтні  
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