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ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність. Курс «Навчання через гру» спрямований на розвиток 

цілісної готовності вчителів початкових класів до використання ігрових та 

діяльнісних методів навчання в умовах освітніх змін. Відповідно до Концепції 

«Нова українська школа» 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/ки, 

тьютора/ки, модератора/ки, коуча/ки, проектувальника/ці навчальної діяльності 

учнів та власного професійного розвитку), до застосування новітніх 

інтерактивних методів навчання та використання розвивальних ресурсів нового 

освітнього середовища.  

Усвідомлюючи необхідність упровадження нових методів навчання в 

освітньому процесі, з метою всебічного розвитку дітей та формування у них 

умінь та навичок, що забезпечують у майбутньому здатність успішно навчатися 

протягом життя, стати освіченими, всебічно розвиненими, відповідальними 

громадянами і патріотами, готовими до ризику та інновацій та бути 

конкурентоспроможними у ХХІ столітті, необхідними стають зміни у програмах 

професійного розвитку педагогів початкової школи.  

Отже, підготовка вчителів початкових класів до використання ігрових 

методів передбачає не тільки опанування ігровими освітніми стратегіями, але й 

актуалізацію механізмів їхнього особистісного та професійного саморозвитку, 

створення умов для утвердження їхніх гуманістичних, антропоцентричних 

цінностей, подолання професійних стереотипів, профілактики професійних 

деформацій, розвитку професійного мислення, зміни професійної поведінки. 

Саме на вирішення зазначених актуальних завдань і спрямований зміст курсу 

«Навчання через гру».  

Мета: поглибити знання педагогів про психологічні та педагогічні основи 

ігрової діяльності; про умови, методи та прийоми впровадження ігрових 

методів навчання молодших школярів; удосконалити навички розробки уроків 

на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого підходів. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів 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», Меморандум про 

взаєморозуміння між МОН та The LEGO Foundation від 20.03.2018 року, наказ 

Міністерства освіти і науки  від 26.12.2018 р. № 1454 «Про затвердження плану 

розроблення та імплементації модулів «Навчання через гру» у програми 

підготовки педагогів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників». 
 



Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися 

(загальні, фахові тощо): 

- професійно-педагогічна компетентність − обізнаність із новітніми 

науково обґрунтованими відомостями з реалізації діяльнісного підходу; 

здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої 

педагогічної рефлексії; 

- соціально-громадянська компетентність – уміння визначати проблемні 

питання та віднаходити шляхи їх розв’язання; здатність до ефективної командної 

роботи під час проєктної роботи; 

- мовно-комунікативна компетентність – уміння вислуховувати, 

обстоювати власну позицію, використовуючи прийоми розміркувань та 

аргументації; розвиненість культури професійного спілкування; 

- психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини; здатність 

сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації; 

- інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно 

до власних потреб і вимог сучасного суспільства. 

Очікувані результати навчання 

- знання і розуміння психологічних та педагогічних основ ігрової 

діяльності; методики організації ігрової діяльності молодших школярів;  

- знання особливостей впровадження ігрових методів навчання у 

початковій школі;  

- знання нових ролей та вимог до вчителя початкових класів як 

ігропедагога;  

- вміння створювати ігрове освітнє середовище, організовувати ігрову 

діяльність молодших школярів в освітньому процесі;  

- вміння використовувати компетентнісний та трасформаційний потенціал 

гри на навчальних предметах усіх освітніх галузей; створювати ігрове освітнє 

середовище;  

- вміння проектувати та створювати ігри, застосовувати їх в освітньому 

процесі;  

- утвердження ціннісного ставлення до гри як провідної діяльності 

людини, інструменту її всебічного розвитку, засобу компетентнісного навчання;  

- формування позитивного ставлення до ігрових методів навчання, їхнього 

розвивального, виховного, соціалізуючого потенціалу;  

- активізація пізнавальної відкритості, гнучкості поведінки, рефлексивного 

ставлення до власної професійної діяльності. 

Структура навчальної програми: курс складається з двох модулів – 

«Професійна підготовка», «Фахова підготовка». 

Форми/методи навчання групові дискусії, тематичні бесіди, тренінгові 

вправи, проєктна робота, організація самостійної роботи, case-study. 

  



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ  

«НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ» 
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 1.1. Сучасність: запит на гру 2 - 2 - 

1.2. Гра переосмислення концепту 2 - 2 - 

Разом годин на тему: 4  - 4 - 
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 2.1. Шість цеглинок як інструмент 

освітньої діяльності в початковій школі 
2 2 - - 

2. 2. Характеристики ігрової діяльності 2 - 2 - 

2.3. Роль педагога в освітньому просторі 

початкової школи 
2 - 2 - 

2.4. Виконання та презентація 

проєктної роботи  

5 - 5 - 

Разом годин на тему: 11  2 9  

Разом годин за планом:  15 6 11  
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