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Статтю присвячено обґрунтуванню організаційно-методичних засад підготовки майбутніх учи-

телів початкових класів до запровадження діяльнісного підходу в Новій українській школі.
Авторами доведено, що одним  із шляхів вирішення мети загальної середньої освіти є запрова-

дження діяльнісного підходу у навчання, який сприятиме формуванню різноманітних способів прак-
тичної діяльності, розвитку особистісних якостей та творчих здібностей учнів, починаючи з почат-
кової школи.

Наголошується  на тому, що  за  діяльнісного  підходу  головна  увага  приділяється  активній,  різ-
нобічній, продуктивній, максимально самостійній навчально-пізнавальній діяльності учнів. Для учнів 
початкової ланки така діяльність може реалізовуватися завдяки ігровим методам навчання.

Визначено, що мають змінитися освітньо-професійні програми підготовки педагогічних працівни-
ків, що будуть відповідати Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа». Акцентується увага на тому, що зміни в освітньо-профе-
сійних програмах мають передбачати впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого 
підходів  в  педагогічній  освіті,  набуття  педагогічними  працівниками  вмінь та  досвіду формування 
компетентностей в учнів, опанування педагогічних технологій, максимальне наближення психоло-
го-педагогічної та методичної підготовки до умов практичної фахової діяльності.

Одним  із  шляхів  вирішення  викликів,  які  стоять  перед  закладами  вищої  педагогічної  освіти, 
є перегляд змісту навчальних дисциплін та запровадження нових; введення в навчальний план підго-
товки бакалаврів та магістрів спецкурсів, які б допомогли підготувати майбутніх фахівців до умов 
роботи в Новій українській школі.

Обґрунтовано переваги запровадження спецкурсу «Навчання через гру», метою якого є оволодіння 
майбутніми вчителями початкових класів діяльнісним підходом шляхом застосування ігрових мето-
дів навчання. Авторами визначено мету, завдання, зміст та особливості реалізації спецкурсу.

Доведено, що однією із головних умов запровадження спецкурсу є готовність викладача закладу 
вищої освіти змінюватися, відходити від педагогіки однієї правильної відповіді, відчути себе членом 
команди, який працює зі студентами для імітації навчальних ситуацій, з якими вони будуть зустріча-
тися в професійній діяльності. 

Ключові слова: діяльність, навчання через гру, майбутні вчителі початкових класів, Нова україн-
ська школа, спецкурс.
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Постановка проблеми. Реформування у сфері 
освіти зумовлені усвідомленням необхідності під-
готовки підростаючого покоління до життя, фор-
мування у дітей та молоді потреби в безперервній 
освіті. Однією із ключових тез реформування школи 
є те, що освіта має готувати дітей сьогодні до світу 
завтра шляхом компетентністного навчання. 

Формування компетентностей передбачає 
зміщення акцентів з накопичення учнями теоре-
тичних відомостей до готовності практично діяти 
в різних сферах. Сучасний випускник – особи-
стість, інноватор, патріот – має бути здатний 
критично та креативно мислити, обґрунтовувати 

позицію, вирішувати широке коло проблем, вияв-
ляти ініціативу, співпрацювати в команді тощо [5]. 
Одним із шляхів вирішення мети загальної серед-
ньої освіти є запровадження діяльнісного підходу 
у навчання, який сприятиме формуванню різно-
манітних способів практичної діяльності, розвитку 
особистісних якостей та творчих здібностей учнів, 
починаючи з початкової школи.

В зв’язку з цим змінюються функції і ролі сучас-
ного вчителя початкових класів, підвищуються 
вимоги до професіоналізму та виникає потреба 
у підготовці педагога, який здатний упроваджу-
вати діяльнісний підхід.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У наукових роботах щодо дослідження при-
роди діяльності А. Брушлинський, Л. Виготський, 
Д. Ельконін, О. Леонтьєв, О. Нікіфоров, 
Л. Рубінштейн, В. Шевирьов однією з важливих 
характеристик вважають активність особистості 
і наголошують на тому, що саме у процесі діяльно-
сті людина створює себе саму. Вченими розкрито 
поняття «діяльність», її структурні компоненти, їхні 
властивості й умови взаємодії основних елементів 
системи. Саме внутрішню (психічну) та зовнішню 
(фізичну) активність людини, яка скеровується 
усвідомленою метою, в психології називають 
діяльністю [8, с. 273]. Відповідно, діяльнісний під-
хід у навчанні базується на психологічному прин-
ципі єдності діяльності та свідомості: свідомість 
формується у процесі діяльності і проявляється 
у процесі діяльності та поведінці.

Мета статті – визначити особливості підготовки 
майбутніх учителів початкових класів до впрова-
дження діяльнісного підходу в освітній процес.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сутність діяльнісного підходу в педагогіці полягає 
в тому, щоб забезпечити зв’язок між теоретич-
ними знаннями та способами діяльності учасників 
педагогічного процесу, завдяки яким відбувається 
розвиток здібностей, формуються вміння орієнту-
ватися в потоці інформації, обирати стратегію для 
досягнення визначених цілей.

На думку Т. Молнар, принцип діяльності поля-
гає в тому, що учень, отримуючи знання не в гото-
вому вигляді, а добуваючи їх самостійно, усвідом-
лює при цьому зміст і форми своєї навчальної 
діяльності, розуміє і приймає систему її норм, 
активно бере участь у їх удосконаленні, що сприяє 
успішному формуванню його загальнокультурних 
і діяльнісних здібностей [4, с. 77].

За діяльнісного підходу головна увага приді-
ляється активній, різнобічній, продуктивній, мак-
симально самостійній навчально-пізнавальній 
діяльності учнів. Для учнів початкової ланки така 
діяльність може реалізовуватися завдяки ігровим 
методам навчання.

Так, О. Леонтьєв зазначав, що гра − це діяльність, 
мотив якої лежить в ній самій [3], а Л. Виготський 
наголошував на тому, що гра спонукає до діяльно-
сті, та в ній реалізуються потреби дитини [1, с. 202]. 
На його думку, гра − джерело розвитку, яке створює 
зони найближчого розвитку [1, с. 225].

Завдяки грі дитина стає вмотивованою, 
активно включеною в навчальний процес, відчу-
ває себе комфортно і радісно. Разом з тим постає 
питання підготовки вчителя початкових класів до 
створення належних умов для реалізації діяльніс-
ного підходу шляхом використання ігрових мето-
дів навчання.

У Концепції розвитку педагогічної освіти зазна-
чено, що підготовка педагога має відповідати 

суспільним запитам, сформульованим у профе-
сійних стандартах та стандартах освіти, врахову-
вати світові тенденції та рекомендації впливових 
міжнародних організацій щодо підготовки педаго-
гів [7].

Отже, як зауважує О. Побірченко, ефективність 
реформування системи освіти і професійної підго-
товки значною мірою залежить від того, наскільки 
вища школа зможе звільнитися від шаблонів ста-
рих ідей і повернеться обличчям до майбутнього 
[6, с. 291]. 

Відповідно, мають змінитися й освітньо-про-
фесійні програми підготовки педагогічних праців-
ників, що будуть відповідати Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загаль-
ної середньої освіти «Нова українська школа».

Так, зміни в освітньо-професійних програмах 
мають передбачати впровадження компетентніс-
ного, особистісно-орієнтованого підходів у педаго-
гічній освіті, набуття педагогічними працівниками 
вмінь та досвіду формування компетентностей 
в учнів, опанування педагогічних технологій, 
максимальне наближення психолого-педагогіч-
ної та методичної підготовки до умов практичної 
фахової діяльності [7].

У зв’язку з неготовністю науково-педагогіч-
них працівників до кардинальних змін у змісті 
освіти часто превалюють застарілий зміст, мето-
дики, технології, форми та методи навчання, які 
не забезпечують майбутнім педагогам можли-
вості оволодіння компетентнісним навчанням 
та сучасними ефективними інструментами педа-
гогічної праці.

Сьогодні модель підготовки учительських кадрів, 
спрямована на передачу студентам певного обсягу 
знань, умінь і навичок, втрачає свою перспектив-
ність. Сучасна стратегія вищої освіти має перене-
сти увагу на розвиток особистості студента зага-
лом, що передбачає низку конкретних дій.

Мета вищої педагогічної освіти наразі вбача-
ється не в підготовці спеціаліста, який глибоко 
володіє теоретичними знаннями, а компетентного 
фахівця, здатного до використання та поширення 
інновацій в педагогічній науці і практиці, перспек-
тивного педагогічного досвіду. Важливо, щоб май-
бутній вчитель був спроможний аналізувати мето-
дичні системи, реалізовані у чинних підручниках 
та навчальних посібниках, з метою з’ясування 
їхніх переваг і недоліків, і головне – був готовим 
змінюватися.

Завдання викладачів закладів вищої педаго-
гічної освіти полягає в тому, щоб створити умови, 
за яких студенти могли б здобувати досвід впро-
вадження діяльнісного підходу. Реалізація цього 
завдання можлива за умови, що і навчальний про-
цес студентів буде теж здійснюватися через діяль-
ність і з урахуванням особливостей діяльнісного 
підходу.



2020 р., № 69, Т. 2.

157

Діяльнісний підхід у системі вищої педагогічної 
освіти передбачає спрямованість освітнього про-
цесу на оволодіння загальними та фаховими ком-
петентностями майбутнім фахівцем, який буде 
здатним планувати та організовувати освітній про-
цес, забезпечувати навчання, виховання та розви-
ток учнів, створювати освітнє середовище.

Одним із шляхів вирішення викликів, які сто-
ять перед закладами вищої педагогічної освіти, 
є перегляд змісту навчальних дисциплін та запро-
вадження нових; введення в навчальний план 
підготовки бакалаврів та магістрів спецкурсів, які 
б допомогли підготувати майбутніх фахівців до 
умов роботи в Новій українській школі.

Відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Концепції реа-
лізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року» та з урахування 
звернення директора департаменту Спільнот нав-
чання через гру The LEGO Foundation Каспера 
Оттосона Канструпа затверджено план розро-
блення та імплементації модулів «Навчання через 
гру» у програми підготовки педагогів у закладах 
вищої освіти (наказ МОН № 1454 від 26.12.2018 р.). 

Мета The LEGO Foundation полягає в побу-
дові майбутнього, де навчання через гру дає 
дітям можливість стати творчими, зацікавленими 
учнями, що вчаться все життя (Learning through 
play). Навчання через гру відбувається через 
радісну, активну участь, змістовний, мотиваційний 
та соціально інтерактивний досвід [9].

У пілотуванні модулів, яке відбувалось у межах 
запровадження спецкурсу «Навчання через гру», 
в 2019–2020 н. р. брали участь Запорізький націо-
нальний університет, Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Б. Хмельницького, 
ВНКЗ «Балтське педагогічне училище» Одеської 
області.

Спецкурс дозволяє вирішити протиріччя між 
потребою суспільства у професійних педагогах, 
здатних використовувати нові підходи у навчанні, 
адаптуватися до змін у системі освіти, та недостат-
ньою зорієнтованістю системи вищої педагогічної 
освіти на забезпечення їхньої підготовки до профе-
сійної діяльності в Новій українській школі. Спецкурс 
розрахований на 16 практичних занять (32 год.).

Метою викладання спецкурсу «Навчання через 
гру» є оволодіння майбутніми вчителями початко-
вих класів діяльнісним підходом шляхом застосу-
вання ігрових методів навчання.

Основними завданнями викладання спецкурсу 
«Навчання через гру» є:

– сприяти усвідомленню сутності діяльніс-
ного підходу у навчанні молодших школярів;

– забезпечити формування ціннісного став-
лення до гри, її розвивальних, навчальних 
та виховних можливостей;

– ознайомити студентів з методичними осно-
вами керівництва ігровою діяльністю дітей молод-
шого шкільного віку;

– забезпечити формування готовності до 
застосування ігрових методів навчання в початко-
вій школі;

– сприяти формуванню вмінь організації 
педагогічної взаємодії;

– активізувати розвиток гнучкості поведінки, 
критичності мислення, саморегуляції, рефлексії.

Важливе значення надається формуванню 
у майбутніх педагогів вмінь:

– створювати ігрове освітнє середовище; 
– організовувати ігрову діяльність молодших 

школярів в освітньому процесі;
– використовувати освітній потенціал гри на 

навчальних предметах усіх освітніх галузей;
– добирати відкриті запитання для навчаль-

ного діалогу з учнями;
– використовувати різні джерела інформації;
– добирати та доцільно застосовувати ігрові 

методи для навчання, виховання, розвитку та соці-
алізації учнів в освітньому просторі;

– враховувати індивідуальні пізнавальні 
потреби та інтереси дітей.

Завдяки впровадженню спецкурсу студенти 
досягають таких компетентностей, як  здатність 
упроваджувати діяльнісний підхід в освітньому 
процесі, обирати необхідні засоби, форми і методи 
організації ігрової діяльності молодших школярів; 
здатність до самостійного пошуку та оброблення 
інформації з різних джерел; здатність до ефектив-
ної міжособистісної взаємодії.

Під час практичних занять першого модуля 
спецкурсу «Гра в контексті сьогодення» сту-
денти досліджують зміст поняття «гра» та її роль 
у формуванні цілісної особистості, дізнаються 
про психологічні та педагогічні основи ігрової 
діяльності; вимоги до організації ігрового освіт-
нього середовища; знайомляться з арсеналом 
інструментів вчителя початкових класів, дослід-
жують особливості впровадження методики 
«Шість цеглинок», знайомляться з Концепцією 
«Нова українська школа» та Державним стан-
дартом початкової освіти.

Зміст практичних занять другого модуля «Гра 
як інструмент та механізм освітньої діяльності 
в початковій школі» дозволяє ознайомити сту-
дентів з тематичною та діяльнісною інтеграцією 
в освіті, характеристиками гри, компетентнісним 
потенціалом ігрових методів навчання, особли-
востями застосування ігрових методів навчання 
та проєктів на різних предметах освітніх галузей. 
Протягом занять студенти дізнаються про способи 
організації командної роботи молодших школярів, 
усвідомлюють важливість розвитку креативності 
як ключового вміння людини ХХІ століття, аналі-
зують роль педагога (дизайнер, організатор, коуч, 
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фасилітатор, модератор, менеджер, консультант) 
в освітньому просторі початкової школи. 

Протягом спецкурсу відбувається не тільки про-
фесійний розвиток майбутніх педагогів, а й осо-
бистісний – розвиток критичного мислення, креа-
тивності, гнучкості, комунікативних навичок тощо. 
Під час практичних занять студенти активно, мен-
тально, емоційно та соціально включені в процес 
навчання, що є запорукою усвідомлення знань. 

Однією із головних умов запровадження 
спецкурсу є готовність викладача закладу вищої 
освіти змінюватися, відходити від педагогіки 
однієї правильної відповіді, відчути себе членом 
команди, який працює зі студентами для імітації 
навчальних ситуацій, з якими вони будуть зустрі-
чатися в професійній діяльності. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, пере-
вагами запровадження спецкурсу є зменшення 
психологічного напруження студентів, створення 
творчої атмосфери взаємодії між одногрупниками 
з метою професійного спілкування, стимулю-
вання свободи вибору, формування здатності до 
рефлексії та розуміння ролі гри як способу взаємо-
дії педагога з дитиною, способу подачі інформації 
вчителем, стилю мислення та поведінки педагога.

Перспективою подальших досліджень є вивчення 
впливу спецкурсу на реалізацію засад діяльнісного 
підходу під час проведення педагогічної практики.
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Zubtsova Yu., Roma O. Organizational and methodological principles of preparing future teachers 
for implementation of the learning through play approach in elementary school

The article considers the rationale for organizational and methodological principles of preparing future elementary 
school teachers for implementation of the Learning through Play approach in the New Ukrainian School.

The authors  have proved  that  one of  the ways of  reaching  the  aim of  general  secondary  education  is 
the introduction of the Learning through Play approach in education which will foster the formation of various 
ways of practical activity, development of personal characteristics and creative abilities of pupils starting with 
the elementary school.

It  is emphasized  that with  the Learning  through Play approach  the main  focus  is placed on  the active, 
versatile, efficient, maximally independent learning and cognitive activity of pupils. For pupils of the elementary 
school such activity may be implemented using Learning through Play methods.

It has been determined  that educational and professional programs of  training  teachers should change 
to meet the Concept of  Implementation of  the State Policy  in Reforming the General Secondary Education 
«The New Ukrainian School». Attention is drawn to the fact that changes in the educational and professional 
programs should provide for the introduction of competency building, person-centered approaches in teacher 
education,  acquisition  by  teachers  of  skills  and  experience  of  forming  competencies  in  pupils,  mastering 
pedagogical techniques, maximum approximation of psychological-pedagogical and methodological training 
to the conditions of practical professional activity.

One  of  the ways  to  address  the  challenges  faced  by  higher  education  institutions  is  to  review  the  content 
of  the disciplines and  introduce new ones;  introduction  into  the curriculum of  training of bachelors and masters 
of special courses that would help to prepare the specialists-to-be for working conditions at the New Ukrainian School.

Rationale has been provided for the advantages of introducing a special course “Learning through Play”, 
which aims at mastering of the Learning through Play approach by elementary school teachers-to-be through 
the  use  of  play-based  teaching  methods.  The  authors  define  the  purpose,  tasks,  content  and  features 
of the implementation of the special course.

It  has  been  proved  that  one  of  the  principal  conditions  for  implementation  of  the  special  course  is 
the readiness of the teacher of a higher education institution to change, to shift away from the pedagogy of one 
correct answer, to feel as a member of the team who works with students to imitate the learning situations 
which they will face in their professional activities.

Key words: activity, Learning through Play, future elementary school teachers, The New Ukrainian School, 
special course.


