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ВСТУП
Актуальність дослідження пов’язана з процесом модернізації системи
освіти України і початкової освіти як базису освітньої перспективи розвитку
країни, є пріоритетним завданням сучасного українського суспільства, у
стратегії

розвитку

якого

освітнім

нововведенням,

виконаним

в

дусі

запровадження синергії основної і додаткової освіти, належить провідна роль.
У нормативних документах закріплено право навчальних закладів на
здійснення інноваційної освітньої діяльності, наголошено на необхідності
наукової трансформації розвитку навчального середовища молодшого школяра
в світлі Концепції нової української школи (НУШ), що передбачає, насамперед,
психопедагогічні нововведення в змістовій, проєктно-технологічній, виховній
та управлінській складових шкіл і виховного позашкілля.
У зв’язку з цим постала потреба в пошуку нових підходів до більш
об’ємного

запровадження

педагогічних

умов

забезпечення

розвитку

пізнавальних інтересів школярів на основі застосування ігрової діяльності у
педагогічну практику. Оновлення змісту освіти актуалізувало проблему
розвитку навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів як
синтез основної і додаткової освіти.
Одним із механізмів, що посилює процес пізнавальної активності учня, є
пізнавальний інтерес, який виступає як вибіркова спрямованість особистості.
Пізнавальний інтерес стимулює мотивацію навчання, забезпечує активність
особистості

в

самоосвіті,

самостійному

виборі

сфери

застосування

пізнавальних зусиль дитини і в цій якості стає однією з істотних характеристик
суб’єктної позиції здобувача освіти.
Соціальна ситуація розвитку дитини змінюється з початком навчання в
школі досить суттєво. Школяр стає «суспільним» суб’єктом, набуває соціально
значущі обов’язки і їх відповідну оцінку. Вся система життєвих відносин
дитини перебудовується і тепер визначається тим, як успішно вона
справляється з новими для неї вимогами. Провідною в молодшому шкільному
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віці стає навчальна діяльність. Вона і визначає ті зміни, які відбуваються в
розвитку психіки дітей, змушує її вивчення і врахування як основи для
зрощування ноосферної особистості.
Молодший шкільний вік – це період активного розвитку і якісного
перетворення пізнавальних процесів у процес неперервного учіння. Проблема
розвитку

пізнавальної

активності

молодших

школярів,

розглянута

у

психопедагогічній площині, набуває все більшої актуальності, адже завдання
підготувати підростаюче покоління до життя, до активної участі у науковотехнічному та соціальному процесі перехідного від індустріального до
інформаційного періоду розвитку цивілізації дуже

непростий для молодої

особистості учня і вчителя зокрема. Науковці здійснюють пошук ефективних
методів активізації пізнавальної активності учнів початкових класів у процесі
інформатизованої навчальної діяльності, проте багато залежить від готовності
самого вчителя мислити по сучасному, по новому.
Питаннями теорії пізнання і, зокрема, пізнавальної діяльності учнів,
розвитку пізнавальних інтересів займалися психологи – Л. Виготський,
П. Гальперін, К. Гроос, Е. Клаперед, Д. Колоцца, О. Леонтьєв, С. Максименко,
О. Пометун, В. Рибалка, С. Рубінштейн, Г. Спенсер, З. Фрейд, Я. Чепіга та
багато ін. [8; 9; 10; 16; 19; 25; 28; 39; 41; 42; 43; 49; 52; 55], педагоги – Н. Бібік,
В. Бондар, В. Огнев’юк, О. Савченко, А. Самодрин, В. Сухомлинський,
М. Фіцула, А. Цимбалару, Г. Щукіна та ін. [4; 5; 35; 44; 45; 46; 47; 50; 51; 59].
Всі вони по різному наголосили про необхідність подальшого розвитку цього
наукового сегменту думок в світлі розвитку суспільства.
Наукові розвідки цілої плеяди вчених присвячено проблемі розвитку
пізнавальних інтересів учнів початкової школи: Е. Баранoва,

Н. Бібік,

І. Вікторенко, Г. Карпова, С. Литвиненко, І. Новик, Т. Пушкарьова, Л.
Петухова, Ю. Шаповал, Н. Шевченко, Г. Щукіна, В. Янгірова [1; 4; 7; 14; 26; 34;
38; 40; 56; 57; 60]. Методику діагностування навченості учнів

молодшого

шкільного віку подано у дослідженнях вчених: Л. Дзюбко, Г. Коловак,
Я. Коменський, С. Максименко, С. Мартиненко, С. Нагорна, І. Новик,
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Т. Пушкарьова, О. Савченко, Є. Харькова [12; 17; 21; 28; 29; 32; 34; 36; 40; 44;
53]. Зарубіжними джерелами, автори яких N. Barber, J.C. Georgesen С. John,
C.H. Solano, J.V. Hall, S. Manzoor, H. Shah, I. Ali, M.L. Javed, M. Javed [61; 62;
63; 64], розглянуто пізнавальний інтерес під кутом формування сучасної
ключової компетентності «вміння вчитися», що підвищує інтенсивність
інтелектуальної діяльності, спрямовує увагу, дає змогу підвищити якість
засвоєння знань, їх функціональність. Заохочення першокласників до навчання,
пізнання навколишнього світу зумовлює необхідність підготовки майбутніх
учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку їхніх
пізнавальних інтересів.
Водночас, незважаючи на актуальність і ґрунтовні дослідження, проблема
розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів засобами ігрової
діяльності в умовах основної та додаткової освіти

потребує подальшого

наукового осмислення й розв’язання низки суперечностей між:
– зростаючими вимогами держави і суспільства до розвитку дитячої
активності особистості в умовах навчального середовища і недостатнім рівнем
забезпечення цих умов у початкових ланках загальноосвітніх навчальних
закладів;
– викликами суспільного середовища і можливостями загальноосвітнього
навчального закладу швидко й адекватно реагувати на зміни;
– наявністю широкого спектра пропозицій і потребою в науковій
інтерпретації, виборі персоніфікованих педагогічних технологій.
З огляду на Концепцію нової української школи, директивні джерела, а
також суперечності, які виникають при реалізації завдання розвитку
пізнавальних інтересів у початковій школі, й науково-практичні потреби в їх
розв’язанні з опорою на ігрову діяльність, враховуючи

додаткову освіту

школяра та з урахуванням стану дослідженості обраної проблеми, доцільності її
теоретичного супроводу і практичної розробки рекомендацій, темою наукового
дослідження обрано: «Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів
засобами ігрової діяльності в умовах основної та додаткової освіти».
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Мета дослідження. Теоретичне обгрунтування та практичне вирішення
педагогічних умов формування пізнавальних інтересів засобами гри в стані
взаємодії основної та додаткової початкової освіти.
Об’єктом дослідження встановлено процес освіти учнів в школі і в
закладах додаткової освіти.
Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку пізнавальних
інтересів молодших школярів засобами ігрової діяльності у стані взаємодії
основної та додаткоаої освіти
На

основі

поставленої

мети,

встановлених

об’єкту

і

предмету

дослідження, були сформовані наступні завдання:
1. Здійснити аналіз теоретико-методичних засад розвитку пізнавальних
інтересів школярів у вітчизняній і зарубіжній основній і додатковій освіті.
2. Виявити джерельні витоки теорії пізнання, її генезу і досвід
застосування в якості пізнавальної ігрової діяльності в умовах початкової
школи.
3. Встановити педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів
молодших школярів засобами ігрової діяльності у стані взаємодії основної та
додаткоаої

освіти:

організаційно-педагогічні,

дидактичні,

психолого-

педагогічні.
4. Розробити та запровадити в практику шкіл м. Дніпро методичні
рекомендації вчителям початкової школи, методистам з позакласної і
позашкільної роботи, вихователям з організації системи розвитку пізнавальних
інтересів молодших школярів з допомогою гри:
Методологічну основу дослідження становлять роботи в галузі
методології педагогіки і психології, теоретичні положення про сутність
пізнавального

інтересу

та

його

розвитку

в

процесі

навчання,

загальнотеоретичні підходи до організації освіти. Для реалізації завдань
дослідження використовувалися такі методи дослідження: вивчення та аналіз
філософської, психологічної та педагогічної літератури з теми дослідження і
нормативно-законодавчих документів, що визначають стратегію розвитку
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освіти, проєктування і моделювання, спостереження, аналіз продуктів
діяльності учнів, синтез, що дозволило авторську розробку рекомендацій
вчителям початкової школи, методистам з позакласної і позашкільної роботи,
вихователям з організації системи розвитку пізнавальних інтересів молодших
школярів засобами гри.
Експериментальна база дослідження. Дослідна робота проводилась на
базі гімназії міжнародних відносин № 323 як узагальнення набутого передового
досвіду з упровадження ігрової діяльності в навчально-виховний процес
початкової ланки школи.
Наукова новизна дослідження визначається тим, що в роботі:
- уперше комплексно в світлі синергії процесу освіти учнів в школі і в
закладах додаткової освіти обґрунтовано і розроблено методичні рекомендації
вчителям початкової школи, методистам з позакласної і позашкільної роботи,
вихователям з організації системи розвитку пізнавальних інтересів молодших
школярів з допомогою гри;
- теоретично виявлено і сформульовано сукупність педагогічних умов
розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів засобами ігрової
діяльності у стані взаємодії основної та додаткоаої освіти: організаційнопедагогічних, дидактичних, психолого-педагогічних.
Теоретичне значення результатів дослідження полягає у збільшенні
знань про розвиток, зміст освітніх технологій, засобів розвитку пізнавального
інтересу школярів у процесі навчання з урахуванням сутності, структури,
особливостей пізнавального інтересу на фоні ігрової діяльності школярів і
логіки цілісного педагогічного процесу, що сприяє збагаченню сучасної
дидактики і методики педагогічної практики.
Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що
авторський підхід до поставленої наукової проблеми є психопедагогічним
доробком, спрямованим на розвиток пізнавального інтересу засобами гри, а
теоретичні положення, що містяться в роботі, і створені на їх основі методичні
рекомендації вчителям початкової школи, методистам з позакласної і
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позашкільної роботи, вихователям з організації системи розвитку пізнавальних
інтересів молодших школярів з допомогою гри дозволять в подальшому
формування учнівських контингентів за набутими інтересами, розвиток вибору
змісту освіти над предметним забезпеченням навчання в базовій школі.
Матеріали дослідження щодо формування і розвитку мотивів пізнавальної
діяльності можуть бути використані педагогами в ході професійної підготовки
вчителя, в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати
дослідження

були

оприлюднені

семінарах різного рівня, зокрема:

на

науково-практичних

конференціях,

міжнародних Наукова конференція за

участю молодих учених: «На межі тисячоліть: через вивчення мов і культур –
до культури миру, злагоди і співпраці» (Київ, 2000) «Людина та соціум у
контексті проблем сучасної педагогічної науки» (м.Дніпро, 2020).
Основний зміст роботи відображено в 2 одноосібних статтях, одна з них
надрукована у фаховому виданні, одна – у навчально-методичному виданні.
Структура й обсяг дослідження. Робота складається зі вступу, двох
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних
джерел (64 найменування, із них 4 найменування – іноземними мовами).
Загальний обсяг роботи становить 85 сторінок, із них основний зміст викладено
на 75 сторінці. Рукопис містить 3 таблиці.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ
ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

1.1.

Розвиток пізнавальних інтересів школярів як педагогічна
проблема

Нова українська школа (НУШ) – реформа шкільництва під патронатом
Міністерства освіти та науки України передбачила створення школи, де діти
будуть навчатися через діяльність, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме
учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті. Без належної уваги
до проблеми розвитку пізнавального інтересу і теорії пізнання в цілому ця
реформа може залишитися лише на папері. Можуть стати марними сподівання
українців, якщо не дійде вчительство розуміння і глибинного психопедагогічного
усвідомлення ноосферної місії учителя – подальшого розвитку теорії пізнання
станом народу, що неперервно навчається ноосферній цивілізації (В. Рибалка
[41]).
Рушійною силою пізнання широке коло вчених вважає
інтерес» (Н. Бібік,
Л. Назарець,

Т.

«пізнавальний

В. Бондар, Г. Карпова, С. Максименко, М. Марусинець,
Пушкарьова,

В.

Рибалка,

О. Савченко,

А.

Самодрин,

А. Цимбалару, Г. Щукіна та багато ін.). [4; 5; 14; 28; 30; 33; 40; 41; 44; 45; 47; 54;
59 ].
Інтерес (від лат. – «має значення, важливо») – реальна причина дій, що
відчувається учнем як особливо важлива [48]. Інтерес – це форма прояву
пізнавальних потреб, що виражається в прагненні до пізнання об’єкта або явища,
оволодінні певним видом діяльності [43].
Пізнавальний інтерес – форма прояву пізнавальної потреби особистості з
метою спрямування життєдіяльності [47, с. 441]. Цим важливим началом у
сучасній українській початковій школі й у подальшоу – в основній і профільній –
має бути наділена вся навчально-виховна діяльність (урочна, позаурочна,
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позакласна, позашкільна), що дозволяє говорити про вмотивованість розвитку
особистості в умовах основної і додаткової освіти. Основну початкову освіту
забезпечує класична школа (державна програма, єдиний регламент навчання в
країні, державне управління освітою); дадаткову освіту учень здобуває, як
правило, самостійно за вибором (позашкільна освіта, розвивальна інформація: ІТсфера тощо). Основна і додаткова освіта – умовне розмежування, яке ми робимо з
метою більш детального проникнення в проблему пізнання в освіті на
теоретичному і практичному рівнях, викристовуючи методи наукового пошуку:
аналіз, синтез, порівняя, традуктивного доведення, синергетичного аналізу в його
філософському вимірі, ідеалізації в складі концептосфер тощо. Основна і
додаткова освіта підпорядковані принципу додатковості. Принцип додатковості
для педагогіки вченим А. Самодриним сформульовано так: «будь-яка «нова
педагогіка», що претендує на більш глибоке описання педагогічної реальності і на
більш широке коло застосування, ніж «стара», повинна вміщувати «попередню»
як граничний випадок» [47, с. 219].
Процес освіти в контексті нашого пошуку – це те, що відбувається як синтез
вражень і переконань, це школа життя в цілому. Процес освіти має тимчасовонеперервну детермінацію – це природний процес становлення у людини певних
якостей і здібностей. Способи поведінки, зміст культури, форми мислення і
свідомості, норми спілкування освоюються дитиною спонтанно, природно в
процесі спільного життя, спілкування і взаємодії з дорослими, через мову і мова,
за

допомогою

предметного

контексту

життєдіяльності

заданою

Програмою. Освітній процес – це свідомо, раціонально побудована (штучна)
практика освіти, І хоча це також процес, але освіта тут здійснюється особливим
чином. Освітній процес не відбувається сам по собі, а повинен бути спеціально
побудований,

цілеспрямовано

орієнтований

і

організований.

Тому

він

має штучний характер, визначається цільовою детерминацією, а значить,
передбачає цілком певні способи досягнення цих цілей.
Тож, пошук нових форм і прийомів навчання в наш час – явище не тільки
закономірне, а й необхідне. І це зрозуміло: у вільній школі, до якої ми йдемо,
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кожен не тільки зможе, але і повинен працювати так, щоб використовувати всі
можливості власної особистості. Наш досвід і педагогічна теорія наголошують: на
розвиток пізнавального інтересу впливають такі важливі умови і чинники:
1. Зміст навчального матеріалу.
2. Активна і пошукова розумова діяльність дітей.
3. Організація навчального процесу на оптимальному рівні розвитку учнів.
4. Емоційна атмосфера навчання.
5. Оптимальне поєднання різних методичних прийомів навчання.
Тож подивимося на це детальніше.
В умовах гуманізації освіти існуюча теорія і технологія масового навчання
повинна бути спрямована на формування сильної особистості, здатної жити і
працювати в безперервно мінливому світі, здатної сміливо розробляти власну
стратегію

поведінки,

здійснювати

моральний

вибір

і

нести

за

нього

відповідальність, тобто особистість, яка саморозвивається і самореалізується, –
стверджують цей смисл одностайно такі вчені: С. Бурчак, І. Вікторенко, Л.
Дзябко, Г. Карпова, А. Лебедєва, Л. Назарець, Т. Пушкарьова, А. Цимбалару [6;
7; 12; 14; 24; 33; 40; 54].
Саме низка різноманітних студій, секцій, гуртків і т.д. за вибором учня
(шкільних і позашкільних) покликана доповнити зміст навчання і задовольняти
при цьому пізнавальний інтерес учня, тобто реалізовувати в умовах закладу
середньої освіти не лише стардартні, а і, по можливості, всі профільнодиференційовані інтереси особистості. У школі пізнавальна діяльність є основною
і спрямована на вивчення різних наукових областей і прикладної сфери людини.
Аналіз психологічних джерел (Л. Виготський [9], П. Гальперін [10], Д.
Джорджсен [62], А. Леонтьєв [25], С. Максименко [28], В. Огнев’юк [35], В.
Рибалка [42], С. Рубінштейн [43] та ін.) засвідчив, що пізнавальний інтерес стає
найважливішим мотивом такої пізнавальної діяльності, як життєдіяльність, якщо
школяр проявляє прагнення неперевно самовдосконалюватися. Саме інтерес і
комплекс пов’язаних з ним станів особистості утворюють внутрішнє середовище
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учня, необхідне для повноцінного навчання і різнобічного розвитку задатків,
нахилів і спрямувань, – за Г. Щукіною [59] .
На думку Є. Харькової [53] і Я. Чепіги [55], умовах навчання саме
домінантний пізнавальний інтерес, як інтерес разом з комплексом пов’язаних з
ним гностичних станів особистості, виражає відношення дитини до навчання в
школі й позашкіллі, до пізнавальної діяльності в області одного або декількох
предметів і пов’язаної з ними практичної діяльності.
Проаналізовані вище педагогічні та психологічні дослідження пізнавальних
інтересів школярів дозволили нам зробити висновок про те, що пізнавальний
інтерес – це найважливіше особистісне утворення й одночасно величезний
потенціал розвитку сучасного суспільства на шляху його сталого розвитку
(акцентує В. Огнев’юк), показник, що може служити індикатором загального
розвитку учня під час всього навчального процесу. Тим самимми довели, що
розвиток пізнавального інтересу школярів існує як педагогічна проблема,
що сама знаходиться у безперервному розвитку (дослідження: Н. Бежанова [2], С.
Литвиненко [26], Л. Лохвицька [27], О. Ткаченко [50], Ю. Шаповал [56], В.
Янгірова [60] та ін.).
Цікавим є молодший шкільний вік з позиції аналізу емоційного інтелекту,
захопленістю ігровою діяльністю (Г. Бєлєнька [3], С. Бурчак [6], Л. Виготський
[9], К. Гроос [11], Д. Колоцца [19], В. Мухіна [31], Г. Спенсер[49] та ін.).
Тож, можемо говорити, що у дітей молодшого шкільного віку пізнавальний
інтерес носить досить емоційний характер. Дитина весь час поспішає, хоче
негайно (в найближчому часі) отримати результат. У більш пізньому віці підлітків
можна вже поділяти так:
1) теоретики – прагнуть досягти істини, пізнати причини;
2) емпірики – тяжіють до життєвих пояснень і прикладного характеру
знань.
Отже, як ми усвідомили з цього поділу, спираючись на перспективи
розвитку пізнавального інтересу, необхідно вводити в навчальну діяльність
спеціальні прийоми, розробляти такі ігрові моменти, що диференційовано
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впливатимуть на формування та розвиток навичок в бік теоретичного осмислення
явищ дійсності. Цьому, зокрема, сприяють дидактичні одиниці додаткової освіти,
більш активно слугуючи в якості відповідей на запит особистості, і тим самим
доповнюють картину навчання в початковій школі.
Дидактика початкової школи має сприяти формуванню пізнавальної
активності учнів. Ми помітили, що у сучасній школі особливе місце повинні
використовуватися такі форми навчальних занять, які забезпечують активну
участь на уроці кожного учня, підвищують авторитет знань і індивідуальну
відповідальність школярів за результати навчальної праці. Ці завдання можна
успішно вирішувати через технологію ігрових методів навчання. Сучасна
дидактика неперервно розвивається в напрямі технології педагогічної дії: Н. Бібік
[4], А. Самодрин [47], М. Фіцула [51], А. Цимбалару [54] та ін.
Педагогічна технологія – це систематичне втілення на практиці заздалегідь
спроєктованого навчально-виховного процесу: Т. Пушкарьова [40], О. Савченко
[45], А. Цимбалару [54] та ін.
Аналіз наукових розробок (Г. Бєлєнька [3], К. Карасьова [13], Д. Колоцца
[19], О. Комар [20], Л. Лохвицька [27], Л. Петухова [38], Я. Чепіга [55] та ін.)
переконує, що гра має велике значення в житті дитини, вона має те ж значення,
яке в дорослого діяльність, робота, служба. Гра тільки зовні здається
безтурботною і легкою. А насправді вона владно і беззаперечно вимагає, щоб
гравець віддав їй максимум своєї енергії, розуму, витримки, самостійності, або –
геть, ти не наш. Гра – екзаменування можливості. Діти повторюють в іграх те, до
чого ставляться з повною увагою, що їм доступно спостерігати і що доступно їх
розумінню. На думку вчених (О. Комар [20], Л. Лохвицька [27], Я. Чепіга [55]),
гра є видом розвивальної, соціальної діяльності, формою освоєння соціального
досвіду, одна з досить складних здібностей людини.
Особливо актуальною є проблема формування пізнавального інтересу (Е.
Баранова [1], Н. Бібік [4], К. Гроос [11], А. Лебедєва [25], О. Леонтьєв [25], Л.
Лохвицька [27], Л. Hазарець [33], О. Ткаченко [50], Н. Шевченко [57], Г. Щукіна
[59] та ін.).

14

Пізнавальний інтерес, за О. Леонтьєвим, пердбачає пізнавальну діяльність, в
процесі якої відбувається оволодіння змістом навчальних предметів, а також
вміннями, за допомогою яких учень отримує освіту. Цінність пізнавального
інтересу для розвитку особистості учня полягає в тому, що пізнавальна діяльність
в даній предметній області під впливом інтересу до неї активізує психічні процеси
особистості, приносить їй глибоке інтелектуальне задоволення, яке сприяє
емоційному підйому, так що пізнавальний інтерес виступає як важливий мотив
активності особистості, її пізнавальної діяльності (О. Леонтьєв [25]).
В інтелектуальній діяльності, яка ведеться під впливом пізнавальних
процесів, виявляються активний пошук, готовність до вирішення поставленого
завдання, – виразив О. Ткаченко. Важливою особливістю пізнавального інтересу є
також те, що центр його – пізнавальне завдання, що вимагає від людини активної
пошукової або творчої роботи, а не елементарної роботи чи елементарного
орієнтування на новизну і несподіваність (О. Ткаченко [50]).
Ефективність навчання, зокрема навчання технології, багато в чому
залежить від того, наскільки учні виявляють інтерес до досліджуваного матеріалу.
Тому проблема розвитку пізнавального інтересу учнів актуальна як для
дослідників, так і для практиків. Пізнавальний інтерес взаємопов'язаний з
багатьма сторонами навчального процесу.
За К. Гроосом ми прослідкували, що у педагогічній практиці пізнавальний
інтерес розглядають часто як засіб активізації пізнавальної діяльності учня, як
ефективний інструмент в роботі вчителя. Даний «інструмент» дозволяє йому
зробити процес навчання привабливим, виділити в навчанні ті пункти, які
зможуть залучити до себе мимовільну увагу учнів, змусять активізувати
мислення, хвилюватися і переживати, захоплено працювати над навчальним
завданням. Однак у педагогічній практиці можна спостерігати падіння від класу
до класу у деяких школярів інтересу до навчальної діяльності (К. Гроос [11]).
Постає проблема, яким же чином організувати навчання так, щоб захопити
дитину процесом пізнання, пробудити прагнення до самостійного оволодіння
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знаннями і вміннями, як до чогось для нього цінного, привабливого, тобто, як
розвинути пізнавальний інтерес, як до «цікавого», так і до «нудного» предмету?
Розглянемо різні підходи до визначення поняття «пізнавальний інтерес», а
також стадії і рівні його розвитку.
Л.С. Виготський називав інтерес як би природним двигуном дитячої
поведінки. Він є вираженням інстинктивного прагнення, вказівкою на те, що
діяльність дитини збігається з її органічними потребами [9]. Ось чому
Л.С. Виготський вважав основним правилом побудови всієї освітньо-виховної
системи точне врахування дитячих інтересів. Важливим також є те, наскільки
інтерес спрямований по лінії самого досліджуваного предмета, а не пов'язаний зі
стороннім для нього впливом нагород, покарань, страху, бажання догодити і т. п.
Вище ми говорили про емоційну складову, що у дітей молодшого шкільного
віку пізнавальний інтерес носить досить емоційний характер. Тож, інтерес можна
визначити як емоційно-пізнавальне ставлення до предмету або до безпосередньо
мотивованої діяльності, ставлення, що переходить при сприятливих умовах в
емоційно-пізнавальну спрямованість особистості.
На основі проведеного аналізу і порівняння поглядів на інтерес школяра ми
констатуємо, що існує:
1. Загальний, Г. Щукіна [59] називає його аморфний, недиференційований,
тобто доширокий навчальний інтерес.
1.2. Інтерес до постановки цілей, завдань, їх реалізації, тобто плановий
навчальний інтерес.
1.3. Інтерес до результатів навчання, тобто результативний навчальний
інтерес.
2. Інтерес до змісту предмета, до процесу його засвоєння, тобто
процесуально-змістовний (широкий – за Г. Щукіною [59]).
2.1. Більш глибокий інтерес до процесу і до способів, прийомів його
здійснення, тобто навчально-пізнавальний інтерес.
3. Прагнення до перетворення і вдосконалення своєї навчальної роботи
(стрижневий – за Г. Щукіною) [59].
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Дидактом А. Самодриним розроблено модель «кристалізації пізнавальних
інтересів» (назва – автора: О.В. Шрамко), яка дотикає теорії Є. Клімова і підходу
Г. Щукіної. По ходу пізнання світу особистість породжує сходи своїх інтересів:
аморфні (близько 6-9 років), широкі (близько 10-14 років), стержньові (близько
15-18 років), – за Г.І. Щукіною [59]. У свою чергу, пізнавальна активність
школярів може проявлятися (див. рис. 1.1): слабко – 3 рівень; посередньо, норма –
2 рівень; надмірно, потужно – 1 рівень [47].

Рис. 1.1. Модель організації спектру особистості за А. Самодриним:
передбачає три рівні та п’ять фуркацій розвитку відносин людини (за
Є. Клімовим:

людина-людина,

людина-природа,

людина-техніка,

людина-

художній образ, людина-знак).
По суті, модель А. Самодрина (рис. 1.1) може слугувати дидактичною
моделлю

реального

результату для

початкової

освіти,

що

може

бути

використаним для формування навчальних класів (контингентів) основної школи.
Таким чином, пізнавальний інтерес є одним з видів інтересу до навчання.
Пізнавальний інтерес виступає перед нами як виборча спрямованість особистості
над предметами навчання, націлена на сферу пізнання власною Я-концепцією
учня.
На

підставі

аналізу

психологічної

і

педагогічної

літератури

ми

систематизували активності і самостійності учнів, прагнення до подолання
труднощів на основі прояву становлення інтересу до навчання (табл.1).
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Пізнавальний інтерес як однин з різновидів інтересу до навчання може
проявлятися на будь-якому з встановлених нами на основі аналізу рівнів, що
дозволяє диференціювати процес навчання з долученням зокрема ігрової
діяльності як мотиватора.
Таблиця 1.1
Рівні прояву становлення інтересу до навчання
Високий рівень
Висока мимовільна
активність, посилюється
самостійна робота,
прагнення до подолання
труднощів в складних
задачах

Середній рівень

Низький рівень

Пізнавальна активність, що
вимагає спонукання вчителя,
залежність самостійної роботи
від ситуації, подолання
труднощів за допомогою
вчителя

Пізнавальна інертність,
мінімальна
самостійність,
бездіяльність при
ускладненнях

З цією класифікацією пов’язані рівні сформованості власне пізнавального
інтересу (табл. 1.2):
Таблиця 1.2
Рівні сформованості пізнавального інтересу
Теоретичний рівень
Цікавлять причиннонаслідкові зв'язки,
походження явищ

Пізнавальний рівень
Інтерес до пізнання
істотних властивостей

Рівень зацікавлення
Може залучати проста
цікавість фактів, а не їх
сутність

На засадах тісноти зв’язку з емоційною стороною особистості ми помітили
наступні види пізнавального інтересу:


епізодичне переживання;
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емоційно-пізнавальне ставлення до предмету;



стійка емоційно-пізнавальна спрямованість особистості на певну

область знання або діяльності.
Деякі науковці виділяють види пізнавального інтересу за підставами
націлення учня на окремі сторони навчальної діяльності:


пізнавальний інтерес, націлений на знання як результат навчання;



пізнавальний інтерес, націлений на спосіб отримання знань.

Пізнавальний інтерес по-різному проявляється в різних сферах діяльності.
Дослідниками були виділені прояви, параметри і критерії пізнавального інтересу
(за С. Литвиненко [26]):
1. Прояв інтелектуальної активності (питання до вчителя, прагнення за
власним бажанням брати участь в діяльності, в обговоренні питань на уроці,
активне оперування набутим багажем знань і умінь);
2. Емоційний прояв (загальний позитивний настрій, інтелектуальна радість);
3. Вольові прояви (зосередженість уваги і слабке відволікання, поведінка
учня при утрудненнях, прагнення до завершення навчальних дій, реакція на
дзвінок з уроку);
4. Позаурочні прояви (поведінка на перерві, самостійні питання і судження,
бесіди і суперечки між учнями, добровільне взяття додаткової і самостійної
роботи).
У працях багатьох видатних вчених незаперечно доведено, що учень на
уроці повинен ставити і вирішувати проблеми, причому неодмінно в діалозі з
учителем. Завдяки діалогу як дидактичному прийому з уроку зникає пасивність,
учні із задоволенням думають і висловлюють свої думки.
Таким чином, можна зробити висновок, що пізнавальний інтерес як
педагогічна проблема перебуває в активній фазі застосування в технологіях
сучасної початкової школи.
Ми з’ясували, що пізнавальний інтерес молодших школярів є одним із
найбільш значущих мотивів навчання. Цей мотив раніше інших усвідомлюється
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учнем, який, не замислюючись, відразу може вказати на цікавий або нецікавий
урок, і може пояснити цю свою точку зору.
Тож, завдання формування пізнавальних інтересів є досить актуальним для
побудови змісту і процедури уроків, так як в школі необхідно прищепити
школяреві прагнення до постійного отримання нових знань за допомогою
самоосвіти, тим самим розширюючи свій загальний і спеціальний світогляд.
Ми також з’ясували, що турбота про створення, підтримку і розвиток
інтересу до процесу пізнання – дуже вагоме завдання вчителя. Пізнавальний
інтерес взаємодіє з соціальними, моральними мотивами і збагачує особистість
учня. Але, треба зазначити, що відособленість пізнавальних мотивів від інших
позначається несприятливо на формуванні особистісних якостей школяра в
цілому. Формування пізнавального інтересу школярів сприяє зростанню
свідомого ставлення до навчання і розвитку пізнавальних процесів.
Таким чином, пізнавальний інтерес школярів, зрощений умовами основної і
додаткової

освіти,

активно

сприяє

усвідомленню

особистістю

істотних

закономірностей, на більш високому рівні його розвитку дитина самостійно
шукає потрібну їй інформацію з певної проблеми, а потім і прагне до пізнання
конкретної науки як справи життя, його смислу.
Основним правилом побудови всієї освітньо-виховної системи має ставати
точне врахування дитячих інтересів, тому об’єктивною умовою

формування

пізнавальних інтересів є взаємодія основної і додаткової освіти школярів. При
цьому важливим є те, наскільки інтерес спрямований по лінії предмета
(п(е)редМета – автор: О.В. Шрамко).
У дітей молодшого шкільного віку пізнавальний інтерес носить досить
емоційний виражений характер. Тож, інтерес можна визначити як емоційнопізнавальне ставлення до предмету або до безпосередньо мотивованої діяльності,
ставлення, що переходить при сприятливих умовах в емоційно-пізнавальну
спрямованість особистості (модель «кристалізації пізнавальних інтересів» А.
Самодрина).
Отже, що становленню та розвитку пізнавального інтересу сприяють:
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активна діяльність школярів по перетворенню вихідних питань і

завдань для їх вирішення (основна і додаткова освіта);


залучення до процесу оцінювання самих школярів;



виконання дітьми активних дій з аналізу своєї мотиваційної сфери;



емоційна забарвленість навчального матеріалу, ІТ-забезпечення,

колективні форми організації різних видів діяльності, ігрові завдання, надання
школярам можливості вибору змісту над предметним забезпеченням.

1.2.

Ґенеза

вирішення

проблеми

пізнавального

інтересу

в

педагогічній теорії і практиці
Історія розвитку проблеми формування пізнавальних інтересів у школярів
не нова. Вона має глибоке коріння, яке сягає 1920-років. Питання пізнавальних
стратегій розглядали, зокрема світочі психології: Л. Виготський, О. Леонтьєв С.
Рубінштейн та їх наукові школи.
В середині ХХ століття Л. Виготським було проголошено тезу, яка
актуальна і нині: незважаючи на безліч інновацій, які впроваджуються в освітній
процес, школа ще, як і раніше, залишається орієнтованою на простий розвиток
знань, умінь і навичок, а методи навчання – репродуктивними [9]. Це, зокрема,
пов’язано з проєкцією в дидактику поглядів Л. Виготського, на розвиток вищих
психічних функцій, формування яких згідно з його культурно-історичною теорією
відбувається за принципом «зовнішнє у внутрішнє». Вчений прийняв свого часу
вельми перспективне і фундаментальне рішення, яке призвело до розгортання
досліджень його колективу, спрямованих на вивчення функціонування засобів в
процесі мислення, уваги. Ці дослідження вивели таку форму психологічних
знарядь-засобів, як словесні знаки, а головне – підвели до складної проблеми
зв’язку цих знаків (або значень слів) з практичними діями, із зовнішньою (або
внутрішньою) діяльністю, в яких дані засоби функціонують. В одній із своїх
статей того часу Л. Виготський зробив дуже важливий крок у вирішення цієї
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важкої проблеми, що мало фундаментальне значення для розвитку поняття
діяльності [8].
У культурно-історичній теорії психологічного розвитку людини, створеної
Л. Виготським в кінці 1920-х-початку 1930-х рр., широко використовувалося
поняття колективної діяльності, наявність якої цілком природньо мало на увазі і
поняття колективного суб’єкта (йому відповідав колектив дітей, відповідала
група, що складається з дітей і дорослих). Згідно з Л. Виготським, індивідуальна
діяльність похідна від колективної діяльності, а не навпаки. Перехід від одного
типу до іншого є процесом інтеріоризації. Тож, він написав саме про те, що
психічні функції спершу складаються в колективі у вигляді відносин дітей, потім
стають психічними функціями особистості. Свій загальний генетичний закон
психологічного розвитку він формулював наступним чином: будь-яка вища
психологічна функція в розвитку дитини з'являється на сцені двічі – спершу
діяльність колективна, соціальна, другий раз як діяльність індивідуальна [8]
Поняття зони найближчого розвитку, введене в психологію Л. Виготським,
в певній мірі пояснює зміст процесу походження індивідуальної діяльності з
колективної. Однак, як зазначав О. Леонтьєв, необхідно було проводити
дослідження в напрямку від процесів практичних, зовнішніх, до породження
свідомості [25].
Своє

рішення

проблеми

рушійної

сили

психологічного

розвитку

Л. Виготський почав шукати в емоційній сфері, сфері афекту і інтелекту (за
інтелектом – афект). Правда, опонуючи йому, О. Леонтьєв вважав, що ця думка Л.
Виготського була не вичерпною. При цьому, перш за все вивчався розвиток у
дітей наочно-дієвого інтелекту, а також ролі мети і умови дії в запам’ятовуванні і
т.д.
Цікаво, що справжній сенс цього положення в належній мірі був зрозумілий
і оцінений О. Запорожцем (послідовник О. Леонтьєва), який відзначав особливу
роль єдності інтелектуального і емоційного управління діями людини при
задоволенні її потреби. Так він спеціально писав про те, що лише узгоджене
функціонування цих двох систем, як висловлювався Л. Виготський, єдність
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афекту та інтелекту, може забезпечити повноцінне здійснення будь-яких форм
діяльності. О. Запорожцю належать вельми чудові думки, що відносяться до цієї
проблеми і їх потрібно покласти в основу відповідних сучасних досліджень
управління діяльністю.
Останнім часом актуальним є питання про наукові витоки культурноісторичної теорії. Основна причина полягає в тому, що зараз все більш
розширюється і поглиблюється розуміння міжнародної наукової громадськості до
проблематики, формулювання і вирішення цієї теорії, а також спроби вписати в
контекст подій, що відбуваються в гуманітарних науках останні десятиліття.
У цьому відношенні примітна стаття французького соціального психолога
С. Московича, в якій він спеціально зупиняється на «інтелектуальних джерелах»
поглядів Л. Виготського. У статті наголошується його підвищений інтерес до ідей
французької соціологічної школи, які, як відомо, тісно пов'язані з поняттям про
«колективні уявлення». Саме це поняття з точки зору С. Москович, нібито і
дозволило

Л. Виготському

сформулювати

теорію

культурно-історичного

розвитку. Але вважається, що культурно-історичні аспекти діяльності до сих пір
фундаментально не вивчені. З багатьох причин цієї проблеми називають дві.
Перша пов'язана з тим, що прихильники теорії діяльності особливо ретельно
експериментально вивчали її зміст і психологічну будова поза історикокультурного

контексту.

Друга

причина

залежить

від

того,

що

експериментальними методами діяльності можна вивчити лише її розвиток в
онтогенезі (наприклад, в дитячому віці).
Згідно Л.С. Виготського, рушійна сила психічного розвитку – навчання [8].
Важливо відзначити, що розвиток і навчання – це різні процеси. Процес розвитку
має внутрішні закони саморуху. Навчання є внутрішньо необхідним і загальним
моментом у процесі розвитку у дитини властивостей, історично притаманних
людині. Навчання не тотожне розвитку. Воно створює зону найближчого
розвитку, тобто викликає у дитини інтерес до життя, пробуджує і приводить в рух
внутрішні процеси розвитку, які на початку для дитини можливі лише у сфері
взаємовідносин з дорослими і співпраці з однолітками. Зона найближчого
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розвитку логічна наслідок закону становлення вищих психічних функцій. Коли
психологічний процес формується в сучасній діяльності, він знаходиться в зоні
найближчого розвитку, після формування, він стає формою актуального розвитку
самої дитини.
Поняття зони найближчого розвитку має важливе теоретичне значення і
пов'язане з такими фундаментальними проблемами дитячої та педагогічної
психології, як виникнення і розвиток вищих психічних процесів, співвідношення
навчання і розвитку, рушійні сили і механізми психологічного розвитку. Це
поняття має велике практичне значення для вирішення питання про оптимальні
терміни навчання, що особливо важливо як для маси дітей, так і для кожної
дитини окремо.
Зона найближчого розвитку – критерій у діагностиці розумового розвитку.
Відображаючи область ще не дозрілих процесів, зона найближчого розвитку дає
уявлення про внутрішній стан, потенційні можливості дитини і на цьому кістяку
дозволяє зробити науково обґрунтований прогноз і дати практичні рекомендації.
Розвиток дитячої психології Л. Виготським і його школою нерозривно пов’язаний
з введенням в наукові дослідження нової стратегії – стратегії формування
психологічних процесів, – відзначив С. Максименко [24].
Експеримент в психології – це модель реалізації теоретичної концепції. Для
дослідження того, як дитина в ході розвитку засвоює знаряддя і засоби культури,
необхідний

експериментально-генетичний

метод,

що

дозволяє

розкрити

походження психологічного процесу. Принцип експериментально-генетичного
методу полягає в тому, що у дітей, у яких немає відповідного психологічного
процесу, виходячи з певної гіпотези, в лабораторних умовах формується відсутній
процес, який має місце в житті.
Експериментально-генетичний метод, розроблений П. Гальперіним [10] і
відомий як метод планомірного поетапного формування розумових дій і понять,
дозволив отримати нові факти, що стосуються розумового розвитку дитини, які
експериментально підтверджують гіпотезу Л. Виготського про смисловому і
системному будову свідомості.
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Однак, С. Рубінштейн [43] у своїх роботах уточнює теоретичні позиції Л.
Виготського, визначаючи розвиток на основі принципу зовнішнє через внутрішнє.
Також важливо відзначити, що більшість складнощів в навчанні виникає через те,
що педагоги окремо не навчають дітей управління своєю навчальною діяльністю.
У своїй книзі «Структура вчення» І. Ільясов пропонує виділити два види знань –
знання тільки про предмети і знання про предмети і дії, пов’язані з ними в різних
ситуаціях і з різними цілями [15].
Сьогодні

термін

стратегія

(освітня

стратегія,

навчальна

стратегія,

пізнавальна стратегія) міцно увійшов в лексикон теоретиків і практиків освіти без
його чіткого і розділяється в психолого-педагогічному співтоваристві тлумачення.
Пізнавальною стратегією називається послідовність розумових і вищих дій,
спрямованих на реалізацію в пізнавальної (навчальної) діяльності.
Пізнавальна стратегія відноситься до внутрішньосуб’єктної дидактики. Під
наукового стратегією розуміють дії та операції, які використовуються учнями з
метою оптимізації процесів отримання і зберігання іншомовної інформації, витяг
її з пам'яті, а також процесів використання накопиченої інформації. Педагогічна
практика і досвід показують, що рецептивні види мовленнєвої діяльності (
аудіювання і читання), спрямовані на сприйняття і розуміння інформації в усній і
письмовій формі, стає більш затребуваними в курсі навчання школярів [22].
Таким чином, процес навчання супроводжується виробленням в учнів нових
психофізіологічних механізмів, за допомогою яких вони повинні

впевненіше

відображати об`єктивну дійсність, тобто дещо іншими (новими, інтегративними)
мовними засобами думати про неї.
1.3. Досвід застосування теорії пізнання у вітчизняній і зарубіжній
початковій школі: ігровий аспект
Історя застосування пробудників пізнання у навчанні дітей дуже велика.
Грунтовні наукові дослідження ігрової діяльності в складі теорії пізнання
порівняно з іншими галузями наукового знання почали здійснюватися досить
пізно – лише у кінці ХVIII – на початку ХIХ століття. На гру звернули увагу як
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стимулюючий мотив. Це пояснюється загальним ставленням суспільства до
дитинства як майбутнього виробника матеріальних благ в епоху розвитку
економіки і капіталу.
Ми проаналізували низку різнопланових джерел (Л. Виготський [8; 9],
О. Леонтьєв [25], С. Максименко [28], В. Огнев’юк [35], С. Рубінштейн [43],
Г. Спенсер [49] та ін. ) і дійшли згоди з тезою про те, що у пізнанні
простежуються два основних рівні:
1) чуттєве пізнання, здійснюється за допомогою відчуття, сприйняття,
уявлення (сенсуалізм);
2) раціональне пізнання, що протікає в поняттях, думках, висновках і
фіксується в теоріях (раціоналізм).
Розрізняють також буденне, художнє і наукове пізнання, а щодо об’єкту –
пізнання природи і пізнання суспільства. Різні сторони процесу пізнання
досліджуються рядом спеціальних наук: когнітивною психологією, історією
науки, соціологією науки, педагогічною теорією тощо. Загальне вчення про
пізнання дає філософська теорія пізнання – гносеологія. У когнітивних науках до
процесу пізнання використовується термін когніція. Педагогіка ХХ–ХХІ ст. стала
об’єднуючую сферою всіх теорій і стала розвиватися в напрямі психопедагогіки
пізнання: П. Гальперін [10], Е. Клаперед [16], Д. Колоцца [19], С. Максименко
[28], О. Пометун [39], В. Рибалка [41; 42], С. Рубінштейн [43], А. Самодрин [46;
47], В. Сухомлинський [50], М. Фіцула [51], З. Фрейд [52] та багато ін.
Cтавлення до дити і її суспільної ролі було різним, коливним – то втіленням
ідеального гуманізму епохи Відродження, то примітивізацією й визнанням
дитини як чистого листа паперу. Об’єднувало в цих точках зору те, що, по суті, у
зв’язку з відсутністю знань про особливості дитячого віку (аж до ХVIII ст.) до
дітей ставилися як до маленьких дорослих. З часом (ХІХ ст.) інтерес до дитини
зростає з позиції психології, щоб посилити в індивіді, насамперед виробничу
здатність розуму. Потреби суспільства в освіті і вихованні підростаючого
покоління зумовили розгортання дослідженнь у галузі дитячої психіки – кінець
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ХІХ–початок

ХХ

століть,

далі

ці

дослідження

прискорилися

й

стали

міждисциплінарними – на кінець ХХ століття, свідчить О. Пометун [39].
Теоретичні уявлення про гру формувалися разом із становленням дитячої
психології як науки. Одним з її засновників вважають Стенлі Холла –
американського вченого, який одержав наукову підготовку в Європі. Перші
спроби з’ясувати причини виникнення психічних явищ і ролі гри у формуванні
психіки людини мали біологічний ухил. Натуралістичні концепції розвитку
психіки відбилися і на поясненні походження дитячої гри та розумінні її значення
для людського життя – гра-робота транслюється в роботу-гру.
У 70-х роках ХХ ст. дидакти помітили серед основних організаційних форм
навчання – дидактичну гру (Н. Бібік [4], В. Бондар [5], О. Савченко [45], М.
Фіцула [51] та ін.). Сучасній школі притаманні такі організаційні форми навчання:
урок, лекція, семінар, практичні заняття, лабораторно-практичні заняття,
лабораторні

заняття,

конференції,

науково-теоретичні

читання,

екскурсії,

колоквіуми, заліки, шкільні олімпіади, консультації, іспити, дидактичні ігри,
домашня навчальна робота учнів тощо, – відзначив А. Самодрин [47].
Наш аналіз психологічних джерел доводить, що індустріальна доба в цілому
сприяла індустрії гри як умови формування людини, де на першому місті –
переважно фізична праця, забезпечена розумом. Активно розвивається психологія
гри і далі, і нині.
Зокрема, С. Холл в основу своєї концепції ігрової діяльності поклав
біогенетичний закон. За його теорією, яка в психології отримала назву «теорія
атавізму», гра розглядається як процес, у якому послідовно виявляються ознаки і
типи діяльності, притаманні далеким предкам людини, тобто відбувається процес
рекапітуляції. Гра, будучи механізмом відтворення в онтогенезі філогенетичних
процесів, на думку С. Холла, допомагає дитині позбутися інстинктів минулого і
набути ознак цивілізованої людини. Аналізуючи теоретичні концепції гри, Я.
Чепіга (1923 р.) писав, що теорія атавізму вважає гру виявленням у дитини
діяльності минулих поколінь, яка зберігається в ній згідно з еволюційною
теорією. За цією теорією, гра спрямовується на знищення рудиментних і нині вже
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цілком не корисних функцій – дитина, подібна «пуголовку», який рухає своїм
хвостом, щоб він відпав. Далі Я. Чепіга робить оптимітичний висновок, що ця
теорія не може задовольняти педагогів, оскільки виховна практика засвідчує: гра
у дітей завжди є не руйнівною, а створюючою діяльністю, самовихованням – у
процесі гри дитина створює себе, характером гри визначаються ті властивості, які
виявляються і в подальшому житті особистості: «прості бажання гратися в руках
умілого педагога стають базою звичок і інтересів вищого порядку» [55].
Г. Спенсер [49], розглядаючи гру дитини, висловлював таку думку: оскільки
в цивілізованих суспільствах діти доглянуті і нагодовані батьками, у них
залишається резерв часу і невитрачена енергія для того, щоб гратися. У грі
знаходять застосування сили індивіда, які не були повністю використані на
забезпечення його життєдіяльності. Грою діти вправляють свої бездіяльні
здібності. Цю теорію називають теорією достатку енергії. Вона зазнала значної
критики, оскільки привертає увагу таке протиріччя: діти граються і під час втоми
– після серйозної праці, фізичного й розумового напруження. Втративши сили
внаслідок тяжкої хвороби, в ліжку дитина теж грається, хоч у цьому випадку не
можна говорити про достаток енергії чи сил.
Водночас Д. Колоцца [19], погоджуючись з теорією «надлишку сил» Г.
Спенсера, виявляє ставлення до гри як до способа підготовки дітей до майбутньої
серйозної

діяльності.

Ґрунтовне

монографічне

дослідження

гри

дитини,

результати якого опубліковані 1899 р. в праці «Ігри людини», було здійснене К.
Гроосом [11].
Відмітимо глибинний і багатогранний аналіз ігрової практики, здійснений
К. Гроосом і акцентуємо увагу на цьому доробку вченого.
Іграм дитини К. Гроос надає значної уваги також у праці «Душевне життя
дитини». У концепції гри цього вченого, що в науковому світі була пануючою з
початку ХХ ст. і далі, і яку він називав теорією вправляння і самовиховання,
також виявилося визнання пріоритету біологічної домінанти в розвитку людської
психіки (за нею ухопиться О.О. Ухтомський). За теоретичною концепцією К.
Грооса, гра спричиняється суто біологічними чинниками: Там, де індивідум, який
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розвивається, із власної внутрішньої спонуки і без будь-якої зовнішньої мети
виявляє, зміцнює і розвиває свої нахили, «там ми маємо справу із самими
споконвічними явищами гри» [11, с. 76].
Дитина, маючи недостатність вроджених реакцій, грою здобуває необхідні
для майбутнього життя пристосування. Якщо пристосування для подальших
життєвих задач складає головну мету нашого дитинства, то видатне місце в цьому
цілеспрямованому зв’язку явищ належить грі, так що ми цілком можемо сказати,
використовуючи дещо парадоксальну форму – ми граємо не тому, що буваємо
дітьми, але нам саме тому дане дитинство, щоб ми могли гратися. З погляду
К.Грооса, об’єктивно гра – первинна стихійна школа, уявний хаос якої дає дитині
можливість ознайомлення з традиційними формами поведінки людей, які її
оточують, це біологічно визначений спосіб підготовки до майбутньої трудової
діяльності, до життя. У цілеспрямованій організації виховання, є два способи
застосування гри:
1) вводити елементи гри у навчальне заняття;
2) використовувати гру для загального розвитку.
Але елементи гри у навчанні не слід змішувати із справжньою грою.
Елемент гри у навчальному занятті дає позитивний ефект тоді, коли він
застосовується правильно. Більш важливим завданням для педагогів є організація
вільних дитячих ігор, їх використання для виховання.
Візначимо, хоча в концепції гри К. Грооса виявився пріоритет біологічної
домінанти розвитку людської психіки, величезною заслугою вченого є те, що він
окреслив проблему гри і своєю теорією обґрунтував її місце серед тих
діяльностей, які є суттєвими для всього розвитку людини. Теорія К. Грооса стала
основою для багатьох пізніших концепцій ігрової діяльності (Дж. Селлі, Е.
Клапаред, В. Штерн, К. Бюлер тощо).
Дж. Селлі у «Нарисах з психології дитинства», поставивши питання про
природу дитячої гри, не зміг дати на нього вичерпної відповіді. Спостереження за
дитячими іграми дозволили Дж. Селлі виділити основні особливості рольової гри,

29

а саме: грою дитина перетворює себе і навколишнє матеріальне середовище; у грі
вона глибоко занурюється у власний вимисел і живе в ньому.
В. Штерн побудував іншу теорію ігрової діяльності – теорію конвергенції.
У грі, – писав психолог, – перед нами типовий приклад конвергенції
природженого і того, що переймається: зовнішній фактор навколишнього
середовища постачає виключно важливі матеріали і зразки для ігор, те, що слугує
опорою для імітації, проте лише внутрішній фактор інстинкту гри визначає, коли і
як вийдуть з них дійсні наслідування (Imitatio) [58]. Вибір матеріалу для
наслідування здійснюється несвідомо, спосіб його засвоєння і переробки
повністю залежать від природжених, внутрішніх умов розвитку дитини.
В. Штерн висловив важливу для розуміння сутності гри думку: дитина у
власні ігри вводить із оточуючого світу предмети (екіпаж, залізницю тощо) і, що
більш важливе, – людей, ролі яких діти беруть на себе. Ця заміна власної
особистості особистістю іншого … може досягати вражаючої інтенсивності.
Отже, В. Штерном розроблена теорія конвергенції, висунута слушна для
нашого часу ідея про перевтілення як помітний фактор впливу ігрової діяльності
на дитячу особистість і соціальні корені цього перевтілення. Вчений значну увагу
приділив символічній функції гри – уявлюване значення предмета, з яким
пов’язана ігрова дія, психолог пов’язує з утворенням простого символу. З цим
перетворенням він пов’язує безтурботність дитячої фантазії, яка не має ніяких
обмежень.
В. Штерн зазначає, що ігрова дія є тим фундаментом, на якому будується
фантазія у мистецтві, так і в побудові світогляду первісних народів, не кажучи
вже про дитячу психологію [58].
Вивчаючи роботу психічного апарату на ранніх формах діяльності дитини,
до аналізу гри звертається З. Фрейд [52]. Гру він оцінював як «велику культурну
роботу дитини над собою». За розробленою З. Фрейдом теорією психоаналізу,
діти наслідують у грі все те, що в житті справляє на них велике враження. Ці
враження стимулюють нейрофізіологічні стани збудження. Вони породжують
психічну енергію, яка зумовлює людські потреби, виражені у вигляді бажань
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(потягів). Мотив гри в теорії З. Фрейда – потяг до наслідування. Гра
спрямовується на реалізацію біологічно обумовлених потягів, найважливішими
серед яких для дитини є бажання «стати дорослими і робити так, як роблять
дорослі». Бажання «стати дорослим» З. Фрейдом пов’язується із найважливішим
для реалізації людського життя задоволенням сексуальних потягів.
Наведемо окремі аналітичні висновки з оцінки розвитку психопедагогіки
гри (В. Кутішенко [23], Л. Лохвицька [27], Н. Шевченко [54]), які становлять
певне узагальнення щодо актувальності застосування гри як важливого елементу
дидактики початкової школи.
На формування психологічної теорії ігрової діяльності значно вплинула
теорія соціальної дії американського соціолога Т. Парсонса, яка викладена ним у
творах «Структура соціальної дії», «Нариси чистої і прикладної соціологічної
теорії», «Соціальна система». Визначальним фактором соціальної, а відтак і
ігрової діяльності, є акт взаємодії індивидів, у процесі якої вони реалізують
соціально зумовлені ролі. Узгодження дій дітей у процесі гри відбувається під
впливом

засвоєння

загальноприйнятих

норм,

стандартів

поведінки,

які

перетворюються у внутрішні мотиви діяльності. Оскільки діти є частиною
соціального цілого, їх поведінку у процесі гри визначають ідеали і, насамперед,
нормативно-ціннісна система суспільної свідомості.
У другій половині ХХ століття набула значного поширення у світі
психологічна теорія гри Е. Еріксона – американського психолога, представника
неопсихологічної школи «психології Я». Вихідним елементом теорії Е. Еріксона
став психоаналіз З. Фрейда [52]. Вчений (Е. Еріксон) зробив спробу осмислити
положення класичного психоаналізу, зокрема тезу про антагонізм особистостей і
суспільства як одну з форм конфлікту, що зумовлює освіту. Вплив соціуму Е.
Еріксон пов’язує з прагненням особистості до відтворення у власному житті
соціально зумовленої суми ролей, які є продуктом певної культури. Прийняття
особистістю на себе суми ролей відбувається в умовах активної діяльності. До
кола діяльностей, у процесі яких відбувається рольова ідентифікація, належить і
гра. Вона реалізує можливість активного набуття дитиною досвіду взаємодії з
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навколишнім світом і знань про соціальне оточення. Успішно сформована
соціальна

ідентичність

є

найважливішою

умовою

психічного

здоров’я

особистості, що дозволяє говорити про гру як дидактичний метод для початкової
щколи.
Поширене

на

початок

ХХ

століття

еволюційне

вчення

зумовило

формування генетичної концепції ігрової діяльності, прихильниками якої були Е.
Клапаред, К. Бюлер, Ж. Піаже, А. Валлон та ін.
Так, за Е. Клапаредом гра, як і інші фактори душевного розвитку дитини,
зумовлюється її потребами і бажаннями, які відповідають тому, що необхідно для
безперешкодного удосконалення особистості. У дитинстві важливим фактором
становлення людини є наслідування, яке часто набуває ігрової форми.
Наслідування Е. Клапаред уявляє як пошук «аналогу повної відповідності», що
складає істинний бік процесу наслідування. Воно є намаганням цілком
визначеним і незмінним, отже, його цілком можна вважати інстинктом –
інстинктом пошуку відповідності [16].
К. Бюлер (під впливом З. Фрейда [52]) розглядає гру з позицій поняття
«функціонального задоволення» – спрямованості людини до насолоди. Рушієм
ігрової діяльності є переживання задоволення. Ця діяльність викликається
насолодою і нею підтримується. У творчих іграх переживання задоволення
дитини викликає процес, а не результат гри. Теорію К. Бюлера не можна
визнавати цілком об’єктивною, проте відзначена ним емоційність цієї діяльності
пояснює впливовість гри на подальший розвиток дитячої особистості.
Л.С. Виготським [8] теорія гри Ж. Піаже оцінена як біологізаторська.
Вихідною позицією теорії ігрової діяльності Ж. Піаже, відомої під назвою «теорії
двох світів», є боротьба двох тенденцій – егоцентричної природи дитини, з одного
боку, і примусової соціалізації всіх форм її життя дорослими – з іншого. Гра
відбиває суб’єктивний світ дитини, світ її бажань, який існує від її народження.
Об’єктивний світ – це світ дорослих, сфера мислення в уявленнях, світ
унормованих соціальних відносин. Від складної реальності, яка вимагає
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підпорядкування особистості соціальним нормам, дитина втікає в уявний світ гри,
через яку реалізується природжений «принцип задоволення».
Цінним, ми вважаємо, для педагогічної теорії ігрової діяльності є
встановлена Ж. Піаже закономірність щодо зв’язку гри з розвитком моральної
свідомості дітей від 5 до 12 років, зокрема, становлення уявлень про
справедливість. Під впливом міжособистісного спілкування в процесі гри, яке
сприяє накопиченню досвіду моральних ставлень і на основі цього досвіду
формуванню суджень дітей про взаємини з однолітками, їхні уявлення про
справедливість

змінюються

від

морального

реалізму

(підтвердження

справедливості міжособистісних стосунків авторитетом дорослого) до морального
релятивізму – розуміння того, що всі мають рівні права на справедливість і
повагу.
Розуміння гри як біологічно обумовленої форми поведінки, її незалежності
від соціальних умов життя дитини обмежувало цілеспрямоване використання гри
з метою навчання, виховання і розвитку підростаючого покоління. Значно
відрізняється від розглянутих психологічних теорій ігрової діяльності концепція
гри французьского психолога і освітнього діяча А. Валлона. Підійшовши до
розуміння вирішального впливу на розвиток психіки дитини соціального
середовища, в якому вона зростає, психолог вважав гру соціальною потребою
дитини і необхідною умовою соціалізації дитячої особистості. Проблемою гри А.
Валлон торкався, зокрема, у зв’язку з дослідженням питання виникнення і
розвитку у дітей самосвідомості. Він не поділяв погляди представників
інтроспективної психології на формування самосвідомості особистості, які
вважали, що людина пізнає спочатку себе, а потім інших людей. А. Валлон
вважав, що, навпаки, спочатку дитина пізнає оточуючий світ і людину як
головний елемент соціального середовища, а потім себе. Гра, завдяки
наслідуванню і перевтіленню, допомагає дитині у пізнанні предметного і
соціального світу. Гра сприяє пізнанню різних видів людської діяльності,
ставлень дорослих до праці і один до одного. Уявлення про соціальне середовище
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в подальшому справляють великий вплив на формування підростаючої
особистості.
Науковий пошук А.Валлона торкався також проблеми розвитку мислення і
мови в дитячому віці. Мислення дитини розвивається у процесі різних
діяльностей, серед яких гра вирізняється тим, що активно сприяє переходу
мислення на якісно нову сходинку. Розом з позитивними змінами мислення, у
процесі гри змінюється, удосконалюючись, і мовлення дитини. Крім того, вчений
звертав увагу на відмінність ігор дітей різної статі – через наслідування звичаїв та
вплив на дітей зумовленої їхнім етнічним походженням ментальності, хлопчики
та дівчатка, готуючись до прийняття на себе тієї соціальної ролі, яка чекає на них
у майбутньому, ідентифікують себе з дорослими особами відповідної статі.
У нашому дослідженні концепція А. Валлона сприяла розробці ідеї про
диференціацію педагогічного керівництва ігровою діяльністю учнів різної статі.
Отже, так історично склалося, що першість у розробці психологічної теорії
ігрової діяльності належить зарубіжним ученим. Далі на напрацьованому ними
теоретичному матеріалі активно розгорнулися дослідження вітчизняних учених –
І.О. Сікорського, Л.С. Виготського, О.В. Запорожця, В.В. Зеньківського, О.М.
Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна, Д.Б. Ельконіна, Б.Г. Ананьєва, Є.А. Аркіна, П.П.
Блонського, П.Р. Чамати та ін. Вони збагатили психологічну теорію ігрової
діяльності дітей розумінням її соціальної сутності і культурно-історичного
походження, в чому і є їх неоціненний внесок у формування педагогічної теорії
ігрової діяльності дітей.
Отже,

теоретичні

дослідження

ігрової

діяльності,

започатковані

психологічної наукою, є надбанням для сучасної педагогічної практики. Найбільш
відомими є психологічні концепції гри С. Холла, Г. Спенсера, К. Грооса, Дж.
Селлі, Е Клапареда, В. Штерна, Ж. Піаже, К. Бюлера, Е. Еріксона, А. Валлона та
ін. вчених.
Їх суть в односторонньому поясненні гри біологічними або соціальними
факторами. Пізніше на тлі означених концепцій сформується культурно-історична
теорія ігрової діяльності дітей. Вона, на наш погляд, є найбільш об’єктивно
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виправданою і водночас плідною з огляду на розробку педагогічної теорії ігрової
діяльності дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
Досвід застосування теорії пізнання у вітчизняній і зарубіжній початковій
школі говорить про незмінну актуальність цього методу в умовах психопедагогіки
ХХІ століття. Ми встановили, що в дитячі роки ми граємо не тому, що буваємо
дітьми, але саме тому, щоб ми могли гратися «життям». Гра в школі й поза нею –
можливість ознайомлення з традиційними формами поведінки людей, які
оточують учня, це біологічно визначений спосіб підготовки до майбутньої
трудової діяльності, до життя. Елемент гри у навчальному занятті дає позитивний
ефект тоді, коли він застосовується правильно, осмислено, доцільно. Синергійно
важливим завданням для педагогів є організація вільних дитячих ігор, їх
використання для виховання.
Теорія педагогіки, застосовуючи ігрову діяльність в основній і додатковій
освіті, сприяє головному – можливості допомоги віднайти своє місце особистості
учня серед тих діяльностей, які є суттєвими для всього розвитку людини і є
корисними суспільству.
Грою якнайшвидше дитина перетворює себе і навколишнє матеріальне
середовище, у грі вона глибоко занурюється у власний вимисел і живе в ньому
учінням. Грою відбувається активне перевтілення особистості, гра виступає як
помітний фактор впливу на дитячу особистість і її соціальні корені, на
спрямованість свого перевтілення. Гра спрямовує на реалізацію біологічно
обумовлених потягів, найважливішими серед яких для дитини є бажання «стати
дорослими і робити так, як роблять дорослі».
У процесі гри діти реалізують соціально зумовлені ролі, узгодження дій
дітей у процесі гри відбувається під впливом засвоєння загальноприйнятих норм,
стандартів поведінки, які перетворюються у внутрішні мотиви діяльності.
Ігрова сфера дитини стверджує тезу про антагонізм особистостей і
суспільства як одну з форм конфлікту, що зумовлює освіту. Успішно сформована
соціальна

ідентичність

є

найважливішою

умовою

психічного

здоров’я
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особистості, що дозволяє говорити про гру як дидактичний метод для початкової
щколи.
Гра складає істинний бік процесу наслідування. Воно є намаганням цілком
визначеним і незмінним, отже, його цілком можна вважати інстинктом –
інстинктом пошуку відповідності.
Важливим є творче начало у грі. У творчих іграх переживання задоволення
дитини викликає процес, а не результат гри. Емоційність ігрової діяльності
пояснює впливовість гри на подальший розвиток дитячої особистості.
Гра відбиває суб’єктивний світ дитини, світ її бажань, який існує від її
народження. Спрямовує в об’єктивний світ – світ дорослих, сферу мислення в
уявленнях, світ унормованих соціальних відносин. Дитина втікає в уявний світ
гри, через яку реалізується природжений «принцип задоволення» увійти в
дорослий театр життя.
Під впливом міжособистісного спілкування в процесі гри, яке сприяє
накопиченню досвіду моральних ставлень і на основі цього досвіду формуванню
суджень дітей про взаємини з однолітками, їхні уявлення про справедливість
змінюються

від

морального

реалізму

(підтвердження

справедливості

міжособистісних стосунків авторитетом дорослого) до морального релятивізму –
розуміння того, що всі мають рівні права на справедливість і повагу.
Гра, завдяки наслідуванню і перевтіленню, допомагає дитині у пізнанні
предметного і соціального світу, сприяє пізнанню різних видів людської
діяльності, ставлень дорослих до праці і один до одного. Дитячі уявлення про
соціальне середовище в подальшому справляють великий вплив на формування
підростаючої особистості.
Мислення дитини розвивається у процесі різних діяльностей, серед яких гра
вирізняється тим, що активно сприяє переходу мислення на якісно нову сходинку.
Розом

з

позитивними

змінами

мислення,

у

процесі

гри

змінюється,

удосконалюючись, і мовлення дитини.
Ігрова дидактика дозволяє раціональний сортинг початкової освіти для
організації допрофільного навчання в основній школі. Актуальною постає ідея
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про диференціацію педагогічного керівництва ігровою діяльністю учнів різної
статі, в малих групах, навчанням за інтересами. Виникає сучасна педагогічна
проблема – формування педагогічної теорії ігрової діяльності дітей, що проникає
предметну сферу навчання, для неперевного сходження молодої особистості до
гармонії еволюціонуючого світу розвитком власної душі.

РОЗДІЛ 2
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ЗАСОБАМИ
ГРИ В УМОВАХ ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
2.1. Можливості запровадження ігрової діяльності в навчально-виховному
процесі початкової школи
Актуальність представлених матеріалів зумовлена декількома обставинами,
основним з яких є несформованість базової концепції діяльності освітніх установ
додаткової освіти дітей. Виконані до теперішнього часу численні дослідження не
забезпечили повноцінно реальність оформлення концепції, що обґрунтовує
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феноменологічні особливості освітніх установ нового типу, скільки виявили
широкий спектр системних протиріч, одним з яких є протиріччя їх ціннісного (і,
отже, цільового та функціонального) призначення в державі, суспільстві, освіті як
системі і відомстві.
Основне призначення додаткової освіти школярів – розвиток мотивації
особистості до пізнання та творчості, реалізація додаткових освітніх програм і
послуг, причому відповідні програми і послуги реалізуються як школами, так і
освітніми установи додаткової освіти, що мають відповідну ліцензію [42].
У 90-х роках р. відбулася подія, яка змінила системні підстави однієї з
історично

усталених

законодавчого

педагогічних

закріплення

практик

отримала

ідея

–

позашкільного

розширення

виховання:

спектра

освітніх

можливостей, що надаються державою дітям з метою створення сприятливих
умов для їх розвитку. Додаткова освіта дітей спочатку була орієнтована на
вільний вибір учнями «тієї чи іншої галузі знань і умінь, на формування її власних
уявлень про світ, на розвиток пізнавальних мотивацій і здібностей[29].
Вся

навчально-виховна

робота

тут

будується

на

індивідуальних

особливостях і інтересах до різних сфер життя. Така індивідуально-особистісна
спрямованість діяльності дозволяє цим установам активно використовувати
потенціал вільного часу, більш ефективно вирішувати проблеми духовно
морального, інтелектуального і фізичного виховання. Педагогічний процес
відбувається в формі пошуку рішень як окремих (конкретних), так і одвічних
загальнолюдських цінностей, а результатом стає життєтворчість, що дозволяє
особистості накопичувати творчу енергію і усвідомлювати можливості її
використання для досягнення життєво- важливих цілей.
Цілі діяльності формуються самою установою на основі законодавчо
заданих вимог з урахуванням суб'єктної позиції учнів: дитина має право на
внесення суттєвих (принципово значущих) змін і доповнень в освітню програму
на рівні результатів її освоєння. Реалізація однієї і тієї ж програми в одній і тій же
групі має різні результати, обумовлені позицією учнів [10].
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Потенціал і шкільної, і позашкільної додаткової освіти у вирішенні задач
формування пізнавального інтересу учнів, який визначається тим, що в
діяльності, що лежить за межами державного освітнього стандарту, є можливості
свободи вибору дитиною сфери пізнавальної активності; прояву своїх здібностей
в практичній, творчій сфері із залученням відповідних матеріалів, обладнання,
техніки; підтримки пізнавальних потреб досвідченими педагогами; врахування
тендерних відмінностей і ін.
Обидві форми додаткової освіти, при існуючій специфіці, здатні до
реалізації спільної справи – розвитку мотивації особистості до пізнання та
творчості. Ключовою ідеєю в розвитку додаткової освіти є створення умов для
самореалізації та саморозвитку особистості дитини. Додаткова освіта –
самостійний і самоцінний вид освіти [19].
Додаткова освіта дітей – це сукупність пізнавальної, виконавчої, творчої та
комунікативної діяльності, яка лежить за межами державного освітнього
стандарту. В основі цієї діяльності лежать допитливість і захопленість вільною
творчістю і інтерес до людини, прагнення до майстерності і пошук відповідей: з
ким і що робити, розуміння сенсу життя.
Додаткова освіта в педагогічному плані виконує дві основні функції:


створює широкий загальнокультурний емоційно значимий для дитини

фон засвоєння основної освіти;


предметно орієнтує дитину в базисних видах діяльності, враховуючи

при цьому її схильності і інтереси, тобто дає реальну можливість вибору свого
індивідуального освітнього шляху [33].
Виділяють соціальні, психологічні, освітні та дозвільні функції додаткової
освіти.
Соціальні функції спрямовані на задоволення потреб дітей і батьків в:


прагненні розвинути індивідуальні здібності;



комунікації:

накопичення

досвіду

старшими та молодшими дітьми, дорослими;

спілкування

з

однолітками,
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соціалізації: розвиток вміння адаптуватися до різних соціальних

середовищ, пошуку і визначенні власного соціального статусу [17].
Психологічні функції:
 релаксаційна: можливість розслабитися, відпочити змінити вид
діяльності, піти від жорсткої регламентації в сім'ї та школі;
 компенсаторна: бажання дитини вирішити особисті проблеми,
реалізувати потребу в самоствердженні і самоповагу, компенсувати невдачі в
школі, сім'ї;
 розвиваюча: створення розвивального середовища, відповідного
природі дитини, що забезпечує психічний розвиток його задатків і здібностей в
процесі різноманітної діяльності [22].
Освітні функції:


інтенсифікація освіти: якісне поглиблення освіти в певній сфері

знання (понад базисного мінімуму по предмету, аж до наукових досліджень);


екстенсифікації освіти: кількісне розширення освіти (освоєння

предметів та освітніх галузей, не передбачених шкільним планом);


допрофесійна підготовка: освоєння будь-якої професії;



професійне самовизначення, оволодіння професією з отриманням

сертифікату.
Дозвільна функція передбачає задоволення потреби особистості в
змістовному і розвиваючому відпочинку [20].
Педагогічна цінність додаткової освіти в тому, що:


вона в змозі задовольняти найрізноманітніші інтереси особистості і

розширювати можливість її розвитку;


забезпечує цілісний процес соціального виховання, який допомагає

ефективно вирішувати завдання різнобічного творчого розвитку особистості,
створення комфортного соціально-освітнього середовища в соціумі, правового й
економічного захисту, соціальної профілактики;


використовує особистісно-орієнтовані підходи і технології;
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представляє невичерпні можливості створення ситуації успіху для

кожної дитини, її самореалізації;


пріоритет інтересів дитини – головне в додатковій освіті [34].

До базових педагогічним компонентів додаткової освіти ми відносимо:
 блок освітньо-виховних цілей, головних орієнтирів і колективних
цінностей;
 спільність людей, в центрі уваги якої особистість (з її інтересами,
потребами і здібностями) і гуманні відносини, які складаються між ними;
 діяльність, оновлені зміст, форми, методи, засоби виховання та
навчання;
 варіативні технології додаткової освіти;
 умови і середовище (соціум), в якій реалізуються поставлені цілі [40].
Широка позанавчальна діяльність представляє значний простір для
формування пізнавальних інтересів. Розвинути потребу в пізнанні і створити
умови для її задоволення можна за рахунок модернізації змісту, використання
активних методів і прийомів, ігор, шляхом організації гуртків, факультативів,
різноманітної позакласної роботи як в школі, так і поза нею. Важливим засобом
розвитку пізнавального інтересу є додаткова освіта.
У ряді досліджень представлені особливості додаткової освіти, спрямованість
додаткової освіти на розвиток окремих сторін особистості, аналіз методів і
прийомів, можливі шляхи та засоби розвитку інтересів школярів в освітньому
процесі додаткової освіти.
Позашкільний навчальний заклад призначений для створення простору
самовизначення (самопізнання, самоідентифікації, саморозвитку) дитини в
емоційно комфортних для неї умовах: позитивно-конструктивний стиль ставлення
до дітей, незалежно від їх здібностей, фізичних, розумових, матеріальних та
інших можливостей зумовлює для кожної дитини відкриту перспективу вільного
вибору адекватної її запитам в конкретний момент форми проведення свого
вільного часу [2].
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Одним з головних завдань, що випливають із загальної проблеми
вдосконалення навчального процесу в умовах додаткової освіти, є виховання в
учнів прагнення до безперервного вдосконалення своїх знань, вміння самостійно
поповнювати і застосовувати їх на практиці. Вирішення цього завдання тісно
пов'язане з розвитком пізнавальної активності у школярів в своїй діяльності.
Одним з механізмів, що запускають процес пізнавальної активності учня, є
пізнавальний інтерес.
Уявлення вітчизняних психологів і педагогів про сутність поняття
«пізнавальний

інтерес»

дозволяють

нам

вивести

певну

закономірність:

пізнавальний інтерес має вибірковий характер, викликається зацікавленістю і
реалізується в ній, що в свою чергу підкреслює важливу роль додаткової освіти в
розвитку пізнавального інтересу у школярів, в силу того факту, що в основі
специфіки додаткової освіти лежить вільний вибір дитиною того чи іншого виду
діяльності [49].
Створення ситуації вибору, стан, коли учень бачить реальні можливості
реалізації індивідуальних здібностей у здійснюваній ним особистісно значущої
діяльності, є однією з умов для самореалізації дитини, а ситуація вільної
самореалізації – потужним стимулом пізнавального інтересу [24].

Так як

пізнавальний інтерес передбачає задоволення потреби до пізнання в певному виді
діяльності, на розвиток пізнавального інтересу школярів у процесі навчання в
установах додаткової освіти традиційно звертається особлива увага, в силу того,
що навчання в установах даного типу відбувається в діяльності, що має практичну
спрямованість.
З огляду на специфіку додаткових освітніх програм, ми вважаємо найбільш
доцільним використання методу індивідуальних освітніх траєкторій (далі – ІОТ),
для

розвитку

пізнавального

інтересу

учнів.

На

формуючому

етапі

експериментального дослідження нами було розроблено положення про
індивідуальну освітню траєкторію школярів, згідно з яким ІОТ представляє собою
організацію навчальної діяльності, що забезпечує умови для цілеспрямованого
розвитку пізнавального інтересу у учнів засобами образотворчої діяльності [55].
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Реалізація ІОТ передбачає здійснення наступних дій зі сторони учнів:
діагностика

і

самодіагностика

сформованості

пізнавального

інтересу,

проєктування індивідуальної освітньої траєкторії, реалізація індивідуальної
освітньої траєкторії, демонстрація особистісних і навчальних досягнень за
допомогою «портфоліо» (що сприяє формуванню необхідних навичок рефлексії).
Введення ІОТ в процес формуючого експерименту призвело до наступних
результатів: у школярів спостерігається подолання пасивності і споглядального
характеру (в роботі над малюнками намітилася тенденція до пошуку
зображально-виражальних засобів, індивідуальний «почерк», своєрідність манери
виконання). Підвищилася активність, що виражається в самостійних пошуках
вирішення навчальних завдань, у виборі тем, розвитку сюжету, створенні
оригінальної цілісної композиції. Перехід учнів зі стадії елементарно орієнтовної
потреби в потребу до самоосвіти, саморозвитку і творчості [41].
Наочна

і

доказова

демонстрація

отриманих

школярами

знань

в

образотворчій діяльності, розвиток художньо-творчих здібностей, відображених в
«портфоліо», сприяли наданню допомоги учням у розвитку їх здібностей
аналізувати власну діяльність. Використання методу ІОТ в процесі освоєння
додаткових освітніх програм є одним з провідних методів, що сприяють розвитку
пізнавального інтересу школярів.
2.2 Методики застосування ігрової діяльності в процесі позакласної виховної
роботи
Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання.
Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності навчальна,
розвиваюча і виховна функції діють у тісному взаємозв'язку.
Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні
пізнавальні можливості, виховує особистість.
Метод навчання – це система послідовних взаємопов'язаних способів роботи
вчителя і учнів дітей, які спрямовані на досягнення дидактичних завдань [7].
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Методи навчання не обмежуються тільки діяльністю одного педагога, але
припускають, що він за допомогою спеціальних методів стимулює і спрямовує
діяльність учнів. Таким чином, викладання відображає діяльність вчителя і дітей.
Кожен метод складається з методів, який є його елементом, невід'ємною
частиною, окремою дією в реалізації.

Значне місце займають методи гри в

класифікації методів навчання.
Їх головна перевага в тому, що в ситуації гри процеси сприйняття
відбуваються в свідомості дитини швидше і точніше. Вони передають навчальне
дію в умовний план, який задається відповідною системою правил або сценаріїв.
Гра є цілеспрямованою, свідомої діяльністю, по якій дитина проявляє
активність, самостійність, ініціативність, будує відносини з дітьми і дорослими
(А. Валлон, Л. Белінова, Е. Петрова, К. Щербакова, С. Новосьолова). Гра виникає
не з примусу, не по обов'язки. Вона виходить з безпосередніх спонукань, потреб
і інтересів дитини. Своєрідність гри полягає в тому, що виконуються в ній дії
самі по собі цікаві для дитини. Йому цікавий не сам результат гри, а процес
ігрової діяльності. Гра є діяльністю, що заповнює вільний час дитини. Гра для
нього - це творча, самостійна діяльність.

Недарма слова «гра» і «розвиток»

зустрічаються майже завжди поруч. Сучасна дидактика звертається до ігрових
методів навчання, тому що бачить в них можливості ефективної взаємодії
педагога і учнів, продуктивні форми їх спілкування з властивими для гри
елементами змагання, безпосередності, справжнього цікавості.
Для ефективної реалізації тих чи інших ігрових методів у навчальному
процесі, необхідно застосування ігрових педагогічних технологій. Ігрові дії на
уроках можуть бути використані [24]:
- як незалежні технології для оволодіння концепцією, темою, секцією
навчального процесу;
- як елемент більш великої технології;
- як урок або його етап.
Концепція «відтворення педагогічних технологій», що з'явилася в кінці 90-х
років XX століття, пов'язана з досить великою групою методів організації
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педагогічного процесу у формі різних ігор. При подальшому розвитку концепції
«ігровий педагогічної технології» необхідно покладатися на певні концептуальні
засади ігрової діяльності:
- гра властива особистості;
- в грі є виховання і освіту, діючі як універсальна і необхідна форма
розумового розвитку дітей;
- ігри в школі з їх регулярним застосуванням в якості методу навчання
стають засобом, свідомо використовуються для допомоги в навчанні і тим самим
набувають підпорядковану цінність для навчання.

8 Ігрова педагогічна

технологія - організація педагогічного процесу в вигляді різних педагогічних ігор.
Ця концепція відрізняється від ігор тим, що вони мають чітко сформульовану
мету і відповідний педагогічний результат.

Ігрова педагогічна технологія

включає в себе різні методи організації педагогічного процесу у вигляді ігор.
Результат ігор виправданий, спостерігається в явному вигляді і характеризується
певною освітньої орієнтацією [6].
Мета ігрових технологій – створити повноцінну мотиваційну основу для
формування

навичок

і

здібностей

діяльності

в

залежності

від

умов

функціонування навчального процесу. Ігрова технологія включає досить велику
групу методів для організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних
ігор. На відміну від ігор в цілому, ігрові технології мають значну особливість –
чітко визначені цілі викладання і відповідний педагогічний результат, який може
бути виправданий, чітко позначений і характеризується виховної та когнітивної
орієнтацією [36].
Форма гри створюється за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, діючи як
засіб мотивації, стимулюючи навчальну діяльність.

Ігрові технології повинні

бути спрямовані на вирішення наступних завдань: дидактичної, просвітницької,
розвиваючої, соціолінгвістичної.

Реалізація ігрових технологій і методів у

навчальному процесі відбувається в наступних основних областях [2]:
- дидактична мета ставиться перед дітьми у вигляді ігрового завдання;
- діяльність підкоряється правилам гри;
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- навчальний матеріал використовується в якості її засобу;
- в гру вводиться елемент конкуренції, який переводить дидактичну задачу в
ігрову завдання;

- успішне завершення дидактичної задачі пов'язано з

результатом гри. [26, с. 106].
Психолого-педагогічними завданнями ігрових форм уроків є наступні:
1) Вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок, узагальнення та
контроль знань.
2) Розкриття творчих можливостей учнів.
3) Виховання колективізму і взаємовиручки в вирішенні складних проблем.
4) Взаємонавчання. Взаємозбагачення інформацією і вміннями.
5) Виховання почуття співпереживання один одному.
6) Формування практичних навичок.
7) Використання всіх методів мотивації та стимулювання учнів.
На думку педагога і психолога П. Ф. Каптерева, ігри повинні бути визнані
істотною підмогою систематичного навчання; навчання і гри не вороги - це друзі,
яким сама природа вказала йти однією дорогою сам і взаємно підтримувати один
одного. У своїх роботах К.Селевко відзначав, що реалізація ігрових методів і
ситуацій при урочної формі занять відбувається за такими основними
напрямками: o дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрової задачі; o
навчальна діяльність підкоряється правилам гри;
використовується в якості гри;

o навчальний матеріал

o в навчальну діяльність вводиться елемент

змагання, який переводить дидактичну задачу в ігрову [41].
Особливості ігрового методу полягають в наступному:
1. Гравці організовують власну діяльність відповідно умовного або
образному сюжету (плану гри, задумом). У подібному сюжеті мається на увазі,
що мета гри буде досягатися на умовах постійних змін ігрової ситуації, що мають
випадковий характер. Сценарії, як 10 правило, запозичуються з дійсності, яка
безпосередньо оточує учасників. У грі знаходять своє образне віддзеркалення
определѐнние прикладні дії і спостерігаються в житті відносини.
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2. Інша характерна риса полягає в різноманітті способів, якими мета може
бути досягнута. Тобто виграш (досягнення мети), як правило, не зв'язується з
єдиним варіантом дій.

Шляхи його завжди різні і різноманітні, що за

визначенням допускається ігровими правилами. Лімітується в іграх лише сама
загальна лінія поведінки без урахування конкретних дій.
3. Ігрові методи навчання дітей відносяться до діяльності комплексного
характеру. Часом цього методу притаманні обумовлені заздалегідь строго певні
правила.

Тим, хто займається за ігрової методі надана широка свобода.

Самостійність їх дій рідко коли обмежується.

Навпаки, вимоги до рівня

ініціативи, спритності і винахідливості в даному випадку досить високі. Кожен з
гравців має простором творчих рішень поставлених завдань, а постійна зміна
обстановки і виникнення всѐ нових і нових даних по сюжету підштовхують до
вирішення швидко і дуже активно, що сприяє максимальної мобілізації як
фізичних, так і розумових здібностей.

У грі моделюються міжособистісні і

міжгрупові відносини, характер яких досить напружений. Більшості таких дій
властива висока емоційність.

Подібні змагання сприяють моделюванню і

відтворення активних відносин між окремими гравцями і цілими групами,
спрямованих як на співпрацю (що відноситься до однієї команди), так і на
суперництво (мова йде про відносини між противниками в парах і командах). Гра
завжди є полем зіткнення прямо протилежних інтересів, місцем виникнення і
дозволу властивих їй конфліктів.
Завдяки цьому на всѐм її протягом емоційне напруження існує на вельми
високому рівні і допомагає яскраво проявитися особистостям учасників з усіма
їхніми

етичними

запрограмувати

якостями.

певні

дії

Ігровому
з

тим

або

методу
іншим

властива
ступенем

можливість
ймовірності.

Проаналізувавши теоретичні підходи до організації та застосування ігрових
методів навчання в освітньому процесі, ми прийшли до висновку, що вони мають
певні переваги і недоліки.
Переваги ігрових технологій:
1. Дозволяють активізувати та інтенсифікувати навчальний процес.
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2. Здійснюються міжпредметні зв'язки, інтеграція навчальних дисциплін.
3. Змінюється мотивація навчання (знання засвоюються не про запас, не для
майбутнього часу, а для забезпечення безпосередніх ігрових успіхів учнів в
реальному для них процесі).
4. Скорочення часу накопичення досвіду (досвід, який в звичайних умовах
накопичується протягом багатьох років, може бути отриманий за допомогою
ділових ігор протягом тижня або місяця).
5. Можливість перенесення отриманих знань і умінь на ігрові вправи, які
моделюють можливі реальні ситуації.
6. Формування навичок роботи в команді, вміння спілкуватися в
змагальному аспекті, конструктивного ведення діалогу і дискусій.
Серед основних недоліків ігрових методів можна виділити наступні:
1. Акцентування уваги учасників гри на виконання ігрових дій і пошук
шляхів, що ведуть до перемоги, а не на змісті матеріалу.
2. Висока складність підготовки до заняття.
3. Складність при оцінюванні учнів.
4. Складність в організації та проблеми з дисципліною.
Ігрові методи навчання відрізняється чіткістю постановки мети і відповідним
їй педагогічним результатом. Також дані методи мають свою класифікацію, яку
ми розглянемо в цій роботі. Місце і роль ігрових технологій в процесі навчання,
поєднання елементів гри та навчання багато в чому залежить від розуміння
учителем функцій і класифікації педагогічних ігор. У поняття «ігрові педагогічні
технології» входить досить велика група методів організації педагогічного
процесу у формі різних педагогічних ігор [9].
Ігрові

методи

навчання

досить

сильно

розрізняються

за

багатьма

параметрами: областям діяльності, ігровим методикам, характеру педагогічного
процесу, по ігровому середовищі, цілям, існують різні їх класифікації.
Спираючись на дослідження психологів і педагогів (А. Н. Леонтьєв, С. Л.
Рубінштейн, Ю. К. Бабанський, Д. Б. Ельконін, Т.Р. Яновська), можна виділити
дві великі групи ігор: ігри з правилами (дидактичні) і творчі ігри. Ігри можуть
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ділитися на академічні та неакадемічні (навчальні). Розподіл академічних ігор на
імітаційні та неімітаціонние пов'язано з 13 технологією їх використання. Якщо
моделюється будь-якої досліджуваний процес або імітується якась реальність, то
такі ігри відносяться до підгрупи імітаційних ігор.
Також необхідно розділити всі ігрові методи на кшталт діяльності на фізичні,
інтелектуальні (розумові), трудові, соціальні та психологічні.
За характером педагогічного процесу виділяються наступні групи ігор [13]:
а) навчання, контроль і узагальнення;
б) пізнавальні, освітні, розвиваючі;
c) репродуктивні, продуктивні, творчі;
г) комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні.
Типологія педагогічних ігор відповідно до характером ігрової методології.
Зазначимо лише найважливіші з використовуваних типів: предметні, сюжетні,
рольові, ділові, імітаційні і ігридраматізаціі. У тематичної області виділяються
гри для всіх шкільних дисциплін.
Класифікаційні параметри ігрових методів:
1. За рівнем застосування: всі рівні.
2. По філософської основі: пристосовуються.
3. За основним фактором розвитку: психогенні.
4. За концепцією засвоєння досвіду: асоціативно-рефлекторні + гештальт +
сугестія.
5. За орієнтації на особистісні структури.
6. За характером змісту: всі види + проникаючі.
7. За типом управління: всі види - від системи консультацій до програмної.
8. З організаційних форм: всі форми.
9. За підходу до дитини: вільне виховання.
10. За переважному методу: розвиваючі, пошукові, творчі.
11. У напрямку модернізації: активізація.
12. За категорії учнів: масові, всі категорії [18].
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Також всі ігрові методи навчання поділяються на кшталт спрямованості: 1.
Дидактичні ігри спрямовані на розширення кругозору, пізнавальну діяльність;
застосування ЗУН у практичній діяльності; формування певних умінь і навичок,
необхідних у практичній діяльності;

розвиток загальнонавчальних умінь і

навичок; розвиток трудових навичок.
2. Виховують - на виховання самостійності, волі;

формування певних

підходів, позицій, моральних, естетичних і світоглядних установок; виховання
співпраці, колективізму, товариськості, комунікативності.
3. Розвиваючі - на розвиток уваги, пам'яті, мови, мислення, умінь
порівнювати, зіставляти, знаходити аналогії, уяви, фантазії, творчих здібностей,
емпатії, рефлексії, вміння знаходити оптимальні рішення; розвиток мотивації
навчальної діяльності.
4. Соціалізуючі - на прилучення до норм і цінностей суспільства; адаптацію
до умов середовища;
спілкуванню;

стресовий контроль, саморегуляцію;

психотерапію.

навчання

Таким чином, педагогічні методи мають свою

класифікацію і відрізняється чѐткостью постановки мети.
Однак основним методом навчання в шкільному освітньому процесі є
дидактична гра.

Дидактичні ігри, виконуючи велику навчальну функцію,

забезпечують дитині психологічний комфорт, дають можливість застосовувати
знання на практиці, отже, сприяють становленню його життєвої компетенції.
Дидактична гра - це практичне групове вправу з вироблення оптимальних
рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що
відтворюють реальні обставини. Під час гри в учня виникає мотив, суть якого
полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль.
Отже, система дій у грі виступає як мета пізнання і стає безпосереднім
змістом свідомості вихованця [12].

Психолого-педагогічні особливості та

навчальні можливості дидактичних ігор, інтерес дітей до них зумовлюють
необхідність включати гри в навчально-виховний процес у позашкільних закладах
в поєднанні з іншими методами навчання і виховання.

50

Мета дидактичних ігор - формувати в учнів уміння поєднувати теоретичні
знання з практичною діяльністю.

Дидактична гра складається з наступних

елементів: - дидактична задача; - ігрова завдання; - ігрові дії; - правила гри.
Дидактична задача визначається метою навчального та виховного впливу.
Наявність дидактичної задачі або декількох задач підкреслює навчальний
характер гри, спрямованість навчання на процеси пізнавальної діяльності учнів.
Ігрова завдання виконується вихованцями в ігровій діяльності.
завдання відображають взаємозв'язок навчання і гри.

Ці два

Дидактична задача

реалізується протягом всієї гри через здійснення ігрової задачі, ігрових дій, а
результат її вирішення знаходиться в фіналі. Тільки за цієї умови дидактична гра
може виконати функцію навчання і разом з тим буде розвиватися як ігрова
діяльність. Ігрові дії є основою дидактичної гри. Фіналом дидактичної гри є
певний результат.
Їм може бути відгадування загадок, виконання певних доручень та ігрових
завдань, вияв кмітливості, що сприймаються як досягнення.

Для педагогів

результат гри завжди є показником успіхів дітей в засвоєнні знань, в розумової
діяльності, в характері їх відносин з партнерами. Результатом дидактичної гри
крім правильно виконаного завдання є і задоволення, яке вона приносить
учасникам.
Розглянемо

докладно

ще

кілька

різновидів

ігрових

методів,

які

використовуються в освітньому процесі.
Імітаційні ігри.
Симуляції гра як метод знайшла своє застосування в численних навчальних
стратегіях, включаючи ігрові елементи. Сюди входять рольові, конфліктні, ділові
ігри, ігри для прийняття рішень, комп'ютерні імітації на базі ділової гри і т. д.
Імітаційні ігри об'єднують такі елементи, як конкуренція, співробітництво,
правила, що відображають характеристики реальности. Рольова гра як метод
навчання дозволяє вчителю формалізувати освітній процес у формі ігор і імітації
конфліктних ситуацій з життя суспільства, а учнів - відкривати різні соціальні
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форми поведінки в ситуаціях, близьких до реальності, без страху серйозних
санкцій у разі неправомірної поведінки [24].
Ділові ігри.
Основою будь-якої ділової гри є процес моделювання реальних ситуацій під
час його проведення. Ділова гра складається з двох компонентів: ігрової моделі і
реальної гри. Модель визначає структуру гри і, таким чином, створює основу для
гри, яка дозволяє гравцям приймати рішення в рамках відповідної моделі. Якщо
кілька ігор об'єднані спільною метою, то вони утворюють ігровий модуль.
Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, поєднання елементів
гри і учення багато в чому залежать від розуміння учителем функцій і
класифікації педагогічних ігор.
Підводячи підсумок, наведемо одну із загальноприйнятих класифікацій, яка
грунтується на способах, що застосовуються для розвитку інтелекту і
пізнавальної активності учня в іграх [1]:
1) предметні гри, тобто маніпуляції з об'єктами;
2) сюжетно-рольові ігри, в яких сюжет - форма інтелектуальної діяльності.
Відмінна риса цих ігор - активність уяви, що створює своєрідність цієї форми
діяльності;
3) дидактичні ігри, які мають готові правила, вимагають від учня вміння
розшифровувати, розплутувати, розгадувати, але найголовніше - знати предмет.
Кращі дидактичні ігри складені за принципом самонавчання.

Цінність

дидактичної гри визначається по ефективності у вирішенні того чи іншого
завдання стосовно до кожного учня;
4) квазіпрофессіональной гри, що відображають деяку професійну діяльність.
У цих іграх навчаються освоюють процес творення, вони вчаться планувати свою
роботу, оцінювати результати своєї і чужої діяльності, проявляти кмітливість у
вирішенні творчих завдань;
5) інтелектуальні ігри, метою яких є демонстрація школярам рівня їх
підготовленості,

тренованості,

шляхів

подальшого

самовдосконалення.
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Найчастіше подібні ігри засновані на змаганні. Крім того, в залежності від цілей і
особливостей гри ділять на наступні види, представлені в Таблиці 1.
Отже, технологія ігрових методів навчання націлена на те, щоб навчити дітей
розуміти мотиви свого навчання, своєї поведінки в грі і в житті, тобто формувати
цілі і програми власної самостійної діяльності та передбачити її найближчі
результати. Ігри, що проводяться вчителем на різних етапах уроку, мають різні
цілі.
На початку уроку гра націлена на організацію і зацікавленість дітей,
стимуляцію їх активності; в середині уроку - на засвоєння теми; в кінці уроку на пошуковий характер. Також з точки зору впровадження ігрових методів у той
чи інший тип урочної діяльності все ігрові методи розрізняються за
спрямованістю, а саме: - спрямовані на вивчення нового матеріалу, - спрямовані
на перевірку знань і вмінь, - спрямовані на закріплення і узагальнення.
Проаналізувавши практику роботи вчителів-предметників, було виявлено, що
більша частина ігор на практиці доводиться на узагальнення і контроль знань.
Однак, на наш погляд, необхідно систематичне використання ігрових методів на
уроках.
Гра найбільш доступний вид діяльності, спосіб переробки отриманих з
навколишнього світу вражень. У грі яскраво проявляються особливості мислення
та уяви учня, його емоційність, активність, розвиваюча потреба в спілкуванні.
Цікава гра підвищує розумову активність дитини, і він може вирішити більш
важке завдання, ніж на звичайному занятті.

Але це не означає, що заняття

повинні проходити тільки у формі гри.
Гра - це тільки один з методів, і вона дає хороші результати тільки в
поєднанні з іншими: спостереженнями, бесідами, самостійною роботою. Граючи,
діти вчаться застосовувати свої знання і вміння на практиці, користуватися ними
в різних умовах.

Гра це самостійна діяльність, в якій діти вступають в

спілкування з однолітками.

Їх об'єднує загальна мета, спільні зусилля до її

досягнення, загальні переживання. Ігрові переживання залишають глибокий слід
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у свідомості дитини і сприяють формуванню добрих почуттів, благородних
прагнень, навичок колективного життя [16].
Гра має велике значення, вона тісно пов'язана з навчанням на заняттях, зі
спостереженнями повсякденному житті.

Вона вчить самостійно вирішувати

ігрові завдання, знаходити кращий спосіб здійснення задуманого, користуватися
своїми знаннями, висловлювати їх словом.

Нерідко гра є приводом для

повідомлення нових знань, для розширення кругозору.

Таким чином, ігрова

діяльність є актуальною проблемою процесу навчання.
Мета роботи: розкрити методику ігрової діяльності в процесі навчання.
Завдання: визначити призначення ігровий діяльності в навчальному процесі,
методику організації ігрової діяльності на уроці.

Встановити, як часто

використовуються гри в організації навчального процесу і наскільки це
ефективно.
дослідження:

Вищевказані завдання визначили коло методів педагогічного
бесіда,

анкетування,

спостереження.

Грі

приписують

найрізноманітніші різноманітні функції, як чисто освітні, так і виховні, тому
виникає необхідність більш точно визначити вплив гри на розвиток учня і знайти
її місце в системі освіти і виховання. Найбільш точно визначити ті сторони
психічного

розвитку

і

формування

особистості

дитини,

які

переважно

розвиваються в грі або відчувають лише обмежений вплив в інших видах
діяльності. Дослідження значення гри для психічного розвитку та формування
особистості дуже ускладнене.
Тут неможливий чистий експеримент просто тому, що не можна вилучити
ігрову діяльність з життя дітей і подивитися, як при цьому буде йти процес
розвитку. Найголовнішим є значення гри для мотиваційно – затребуваної сфери
дитини.
Відповідно до роботам Д. Б. Ельконіна проблема мотивів і потреб
висувається на перший план. Вказівка на мотиви є недостатнім, необхідно знайти
той психічний механізм, через який мотиви можуть впливати. Гра має значення і
для формування дружного колективу, і для формування самостійності, і для
формування позитивного ставлення до праці. Всі ці виховні ефекти спираються
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на той вплив, який чинить на психічний розвиток дитини, на становлення його
особистості. Процес гри дозволяє формувати якості активного учасника ігрового
процесу, вчиться знаходити і приймати рішення.
Розвивати здібності, які можуть бути виявлені в інших умовах і ситуаціях,
вчитися свідомості, неординарності поведінки, вмінню адаптуватися в наявних
умовах, заданих грою. Вчитися вмінню спілкуватися, встановленню контактів,
отримувати задоволення від спілкування з партнерами, вчитися створювати
особливу емоційну середу, привабливу для учнів.

Ігрові форми можуть

застосовуватися і в основний, і в старшій школі, а так само використовуватися
при проведенні нетрадиційних уроків.

Незважаючи на загальне визнання

позитивного впливу ігор на розвиток пізнавальної активності і самостійності
учнів, вони не знайшли ще досить глибокого і грунтовного рішення в методиках
викладання предметів. Більшість вчителів, методистів гру, яка проводиться в
процесі навчання, називають дидактичної. Технологія ігрових форм навчання
націлена на те, щоб навчити учнів усвідомлювати мотиви свого вчення, своєї
поведінки в грі і в житті. Формувати цілі і програми власної, як правило, глибоко
прихованою в звичайній обстановці, самостійної діяльності та передбачити її
найближчі результати [53].
Можна

виділити

чотири

організаційні

форми

ігрової

діяльності:

індивідуальну, парну, одиночну, колективну, масову.
До індивідуальних форм можна віднести гру одного людини з самим собою
або з різними предметами і знаками.
Одиночна форма - це діяльність одного гравця в системі імітаційних
моделей з прямого і зворотного зв'язком від результатів досягнення поставленої
ними шуканої метою.
Парна форма – це гра однієї людини з іншою людиною, як правило в
обстановці змагання або суперництва.
Групова форма - це гра трьох або більше суперників, які переслідують в
обстановці змагання одну і ту ж мету.
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Колективна форма - це групова гра, в якій змагання між окремими гравцями
замінюють команди суперників. * Масова форма гри є тиражована одиночна гра з
прямого і зворотного зв'язком від загальної мети, яку одночасно переслідують
багато людей
Технологією навчальних ігор є практичне здійснення педагогічної теорії і
отримання

в

педагогічному

процесі

заздалегідь

намічених

результатів.

Технологія гри заснована і відпрацьована на базі широкого застосування
педагогічних ідей, принципів, понять, правил.
Специфічною і безпосередньою метою ігрової технології є спонтанно
спрямований розвиток особистості грає школяра. Це систематичне і послідовне
втілення на практиці концепцій інноваційних процесів в освіті, заздалегідь
спроєктованих процесів в освіті. Заздалегідь спроєктованих на основі тих ідей,
які визнані в світі як високо значущих цінностей особистості і суспільства.
Необхідно відзначити, що навчальна гра є творче повторення конкретної
людської діяльність на глибоко особистісному рівні з елементами оригінальної
новизни, корисності і значущості в умовах самостійності або змагання з
суперником [60].
В процесі гри спрацьовує асоціативна, механічна, зорова і інші види пам'яті
за запитами ігрової ситуації, а не на вимогу вчителя. Щоб перемогти в грі змаганні, треба багато згадати, осмислити за короткий проміжок часу. Іншими
словами, гра на уроці є комплексним носієм інформації. Педагогічної аксіомою є
положення, згідно з яким до розвитку інтелектуальних здібностей, самостійності
та ініціативності, діловитості і відповідальності школярів може привести тільки
уявлення їм справжньої свободи в спілкуванні.
Залучення їх в таку діяльність, в якій вони не тільки зрозуміли і перевірили б
то, що їм пропонують в якості об'єкта засвоєння, а й на ділі переконалися в тому,
що їх успіхи в саморозвитку, їх доля як фахівця в початковій мірі залежить від їх
власних зусиль і рішень. Місце ігросістстеми в курсі хімії. Гра займає 1/5
частину часу, не витісняючи практичної діяльності.

Навчання школяра

відбувається впливом на його органи зору: демонстрація дослідів, читання
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матеріалу (в пам'яті залишається 50% спостережуваного, 30% прочитаного),
органу слуху - монолог вчителя, діалог з учителем, з однокласниками (в пам'яті
залишається 10% почутого), практична діяльність самого учня, самостійна робота
(в пам'яті залишається 90% зробленого самим). Вивчити необхідний матеріал
учня можна або змусити, або зацікавити.
Гра передбачає участь всіх учасників в тій мірі, на яку вони здатні.
Навчальний матеріал в грі засвоюється через всі органи прийому інформації,
причому робиться це невимушено, як би само собою, при цьому діяльність учня
носить творчий характер.

Відбувається 100% активізація діяльності учнів на

уроці. Причому інтелектуально розвинені діти займають лідируюче положення,
навчаючи відстаючих в командній грі. Відомо, що слово однолітка має більшу
вагу для підлітка, ніж слово вчителя.

Змагальність у роботі, можливість

порадитися, найгостріший дефіцит часу - всі ці ігрові елементи активізують
навчальну діяльність учнів, формують інтерес до предмету.
Психолого-педагогічні завдання ігросістеми.
За освітнім завданням на ігри, які вивчають новий матеріал, що формують
уміння і навички, багато ігор узагальнюючого характеру, повторення і контролю
знань по типам: пізнавальні, рольові, ділові, комплексні. За формою проведення:
ігри - аукціони, захисту.

Подорож по станціях, прес - конференції, ігри -

дослідження.
Останнім

часом

велика

роль

відводиться

електронно-тестовим

і

комп'ютерних ігор в навчанні. Тестування стає повсюдною формою перевірки
знань, і тут застосовують ігрову форму. З 7 по 11 клас складність ігор наростає.
Уроки вправи проводяться як на уроці, так і в позаурочній навчальній роботі.
Вони займають зазвичай 10-15 хвилин і спрямовані на вдосконалення
пізнавальних здібностей учнів, є хорошим засобом для розвитку пізнавальних
інтересів, осмислення і закріплення навчального матеріалу, застосування його в
нових ситуаціях.

Це різноманітні вікторини, кросворди, ребуси, чайнворди,

шаради, головоломки, загадки.

Ігри подорожі.

Їх можна проводити як

безпосередньо на уроці, так і в процесі позакласних занять. Вони служать, в
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основному, цілям поглиблення, осмислення і закріплення навчального матеріалу
[30].
Активізація учнів в іграх - подорожах виражається в усних оповіданнях,
питаннях, відповідях, в їх особистих переживаннях і думках. Сюжетна (рольова)
гра. Відрізняється від ігор-вправ і ігор-подорожей тим, що інсценуються умови
уявної ситуації, а учні грають певні ролі. Хоча традиційними методами навчання
та викладання - такими як лекція, дискусії і письмова робота - можна успішно
допомагати учням здобувати знання фактичного матеріалу і найважливіших
теоретичних положень, в рамках яких зможе вміститися майбутній досвід, ці
методи є недосконалими, щонайменше, в двох відносинах.
Рольова

гра

експериментального

являє

собою

навчання,

один

який

з

тих

допомагає

унікальних
учневі

прийомів

справлятися

з

невизначеністю і життєвими непростими ситуаціями. Другий областю, в якій
традиційні методи потребують доповнення, є сфера переданих навичок
міжособистісного спілкування і комунікації.

Неважливо, як багато читає і

спостерігає учень, розвинути ці навички повністю можна тільки шляхом
застосування їх в реальних міжособистісних контактах.
Взаємодія вербального і невербального поведінки дуже складно, щоб бути
зведеним до кількох простих правил.

Інтерпретація відповідних сигналів,

отриманих від інших людей, і реакції на ці сигнали містять в собі ключ до
ефективної міжособистісної комунікації
Гра - змагання може включати в себе всі вищевказані види дидактичних
ігор або їх окремі елементи. Для проведення цього виду гри учні діляться на
групи, команди, між якими йде змагання. Суттєвою особливістю гри - змагання є
наявність в ній змагальної боротьби і співробітництва.

Елементи змагання

займають провідне місце в основних ігрових діях, а співпраця визначається
конкретними обставинами і завданнями.

Гра - змагання дозволяє вчителеві

залежно від змісту матеріалу вводити в гру не просто цікавий матеріал, але
вельми складні питання навчальної програми. У цьому її основна педагогічна
цінність і перевага перед іншими видами дидактичних ігор [44].
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У реальній практиці навчання всі види ігор можуть виступати і як самостійні,
і як взаємно доповнюють один одного. Використання кожного виду ігор і їх
різноманітних поєднань визначається особливостями навчального матеріалу,
віком учнів і іншими педагогічними факторами.

Гра - найактивніша форма

людської діяльності.
Рідко зустрінеш дитини (та й дорослого), що не бере участі в певний момент
в будь-якої гри. Гнучка система навчальних ігор дозволяє навчатися з інтересом,
а від можливості вибору ігор цей інтерес тільки зростає. Ця модель навчання, в
порівнянні з традиційною, більш перспективна. Проведена за схемою учень учитель - учень, вона дозволяє учням самостійно вибирати свій шлях розвитку
(освіти), можливо, роблячи це несвідомо, інтуїтивно, а вчитель виконує роль
каталізатора: його вміння і знання допомагають учневі розвиватися швидше.
Уроки по ігровій методиці суттєво підвищують інтерес учнів до предмету,
дозволяють їм краще запам'ятати формулювання, визначення, розкріпачують
учень, його мислення * Інші вважають, що у них вже відпрацьовані свої методи
навчання і немає необхідності їх змінювати; * Треті вважають, що організувати
процес навчання, використовуючи дидактичні ігри, досить складно і більш
прийнятно організовувати педагогічний процес у формі уроку і використовувати
усталені методи навчання. З досвіду організації ігрової діяльності конкретного
вчителя предметника.
Це вчителька математики 5-11 класів, стаж роботи в школі 26 років. Вона
застосовує дидактичні ігри і досить успішно. На уроках вона використовує різні
форми ігор: індивідуальну, групову, колективну. Вибір форми залежить від цілей
і завдань уроку.
досягти.

Мета вибирається залежно від результату, якого необхідно

На її погляд, використовувати гру переважно на етапі перевірки і

закріплення навчального матеріалу
Аналіз результатів проведених ігор показує, що відбувається закріплення і
поліпшення знань, розвиток психологічних якостей, виховання в учнів мови,
вміння правильно і логічно викладати свої думки, розвиток вміння знаходити
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оптимальні рішення і т. Д. Виходячи зі свого педагогічного досвіду, вчителька
вважає, що діти люблять грати на уроці, але не завжди виконують правила.
Найчастіше це буває коли не подобатися гра, в разі, якщо при організації гри
не враховуються інтереси учнів, зміст гри не відповідає темі уроку або
захопленням учнів.
Найчастіше це спостерігається в групових і колективних формах ігор, що
призводить до плутанини, а головне, до сумнівних результатів;
По-третє, після проведення ігор (особливо це стосується середніх класів)
буває важко відновити дисципліну в класі, на що скаржаться вчителі, до яких
приходять діти на наступний урок.
По - четверте, при проведенні парних, групових і колективних форм гри
змагання між дітьми, буває, переростає в нездорове суперництво, що не завжди
встигають помітити вчителя, а тим паче запобігти. Це призводить до зіпсованим
взаєминам між дітьми поза грою. Аналіз спостережень за ігровою діяльністю і її
результатів дозволив виявити, що використання ігрових форм навчання не завжди
є ефективним методом для зміцнення або розширення знань. Для педагогів, які
застосовують гри в навчальній діяльності, розроблені наступні рекомендації: Всі
люди рівні перед арбітром і все повинно бути побудовано на добровільному
співробітництві Кожна команда отримує картку, в якій вказані номери десяти
питань. Учитель або ведучий гри дістає з мішка бочонок з номерами.
Команда, у якій в картці є цей номер, отримує право на відповідь. Якщо
відповідь вірний, то команда отримує бочонок і ставить його на відповідний
номер в картці. Якщо команда не змогла правильно відповісти на питання, то
бочонок залишається у ведучого і право відповіді отримує інша команда, яка
отримує за правильну відповідь жетон.

За цей жетон можна викупити той

бочонок, який був вийнятий з мішка, але залишився у ведучого. Перемагає та
команда, яка першою поставить барила на всі номери картки. Цю гру можна
проводити на уроках узагальнюючого повторення або по всьому курсу [20].
Урок - гра «Аукціон».

60

На торги виносяться завдання по якій-небудь темі, причому вчитель
заздалегідь домовляється з хлопцями про тему гри. У грі беруть участь 3 - 5
команд. За допомогою кодоскопа на екран проєктується лот № 1 - п'ять завдань
на дану тему (можна завдання заздалегідь написати на дошці, на плакаті, або
використовувати готові, роздруковані тексти) Перша команда вибирає завдання і
призначає йому ціну від 1 до 5 балів. Якщо ціна цієї команди вище тих, що дають
інші, вона отримує завдання і виконує його. Решта завдання повинні купити інші
команди, Якщо завдання вирішено вірно, команді нараховуються бали (або
частина їх) .
2.3. Додаткова початкова освіта з елементами гри
Дидактичні ігри бажано широко використовувати як засіб навчання,
виховання

і

розвитку

школярів.

У

будь-якій

грі

розвивається

увага,

спостережливість, кмітливість.
Сучасна дидактика звертаючись до ігрових 10 форм навчання на уроках,
вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктивної
форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробної
цікавості. У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно
думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються.
Дидактична гра на уроці – не самоціль, а засіб навчання і виховання. Сам термін
“дидактична гра” підкреслює її педагогічну спрямованість та багатогранність
застосування.
А тому найсуттєвішим для вчителя будь-якого предмета, є такі питання: а)
визначити місце дидактичних ігор та ігрових ситуацій у системі інших видів
діяльності на уроці; б) доцільність використання їх на різних етапах вивчення
різноманітного за характером навчального матеріалу; в) розробка методики
проведення дидактичних ігор з урахуванням дидактичної мети уроку та рівня
підготовленості учнів; г) вимоги до змісту ігрової діяльності у світлі ідей
розвивального навчання; д) передбачення способів стимулювання учнів,
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заохочення в процесі гри тих, хто найбільше відзначився, а також для
підбадьорення відстаючих.
Гра – одна з найважливіших сфер у життєдіяльності дитини, разом з працею,
навчанням, мистецтвом, спортом вона забезпечує необхідні емоційні умови для
всебічного, гармонійного розвитку особистості.
Г. Бєлєнька наголошує, що в старшому дошкільному віці провідною є
сюжетно-рольова гра, а в молодшому шкільному – дидактичні та рухливі, ігризмагання (фізичні, інтелектуальні), ігри-драматизації [25]. Як стверджує К.
Карасьова, «педагоги забувають про дошкільний віковий статус першокласників
шести років і намагаються якомога швидше побачити результат своєї роботи
(необхідні знання, вміння та навички навчальної діяльності), ігноруючи той факт,
що все нове базується на розвинених якостях і новоутвореннях психіки
попередніх років дитинства, а також і те, що новий вид діяльності – навчальний –
відбиває сформовані та розвинені структурні елементи провідної діяльності
дитинства – гри» [5, с. 80].
Вважаємо, що систематичне та цілеспрямоване включення ігор у навчальновиховний процес початкової школи сприяє поступовому зміщенню в учнів
соціальних мотивів до пізнавальних. Зміщення буде досягнуто за рахунок
спеціально підібраного змісту гри і сприятливої педагогічної тактики її ведення,
адже пізнавальні ігри виконують різноманітні функції, зокрема активізують
інтерес та

увагу

дітей, розвивають пізнавальні здібності, кмітливість, уяву,

закріплюють знання, вміння і навички.
На розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів мають вплив також
різноманітні чинники, зокрема: психологічні (позитивна емоційна атмосфера,
особистісно орієнтоване спілкування в навчально-виховному процесі; вольові
зусилля учнів до подолання пізнавальних труднощів; вікові особливості учнів, а
також задатки, здібності); освітні (зміст навчального матеріалу: цікава
пізнавальна інформація, проблемні завдання); процесуальні (зміст, форми, методи
і прийоми роботи вчителя з молодшими школярами); соціальні (вплив учнів,
батьків, друзів, засобів масової інформації тощо). До чинників, які негативно
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впливають на розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів, відносимо:
психологічні (невміння долати труднощі у пізнавальній діяльності; особистісні
якості вчителя); освітні (значний обсяг навчального матеріалу, необхідного для
засвоєння учнями); процесуальні (одноманітність навчально-виховного процесу;
відірваність

процесу

пізнання

від

практичного

застосування);

соціальні

(авторитарна позиція батьків).
Варто наголосити й на тому, що перед початком навчання у початковій школі
для дітей 6–7 років характерною є вікова криза, що відокремлює старшого
дошкільника від молодшого школяра. Зокрема, Л. Виготський неодноразово
підкреслював, що «найголовніше в критичному віці – виникнення психологічних
новоутворень» [8, с. 136].
Взаємозв’язок психологічних новоутворень і вікових криз дітей (від
народження і до 6–7 років) подаємо в таблиці.
Психологічні новоутворення та вікові кризи дітей (від народження до 6–7 років)
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Вік

Новоутворення

Криза

0 – 1 -комплекс пожвавлення
(ознака – посмішка)
-потреба в спілкуванні

Особливості

- дитина
максимально

- формуються основи
самосвідомості

потребує уваги

особистості

-акти хапання і наслідування дорослого

- з’являється

-психологічний

емоційне ставлення

взаємозв’язок дитини з

немовляти до

матір’ю (становлення

дорослих і оточуючих

сприйняття)

предметів

1 – 3 -свідомість «Я сам»
-розвиток сприйняття та

- потреба в
самостійній

- самосвідомість
дитини відкриває «Я

мовлення

діяльності

можу», що породжує

-поява наочно-дієвого

- симптоми

нові потреби і

мислення

кризи: впертість,

виражається в

свавілля, бунт

бажанні «Я хочу»

3 – 6 -розвиток наочно-образного - самосвідомість,
(7) мислення
усвідомлення

- від сформованої
довільності залежить

-формування уяви

свого місця в

готовність дитини до

-внутрішня позиція дитини

системі стосунків навчання в школі

у вигляді системи мотивів

із дорослими

-поява довільності

Криза є висновком з усього періоду психологічного розвитку, що створює
внутрішні передумови й умови для переходу на новий віковий рівень, тому в
процесі діагностування першокласників необхідно враховувати особливості їхніх
психологічних новоутворень й кризи зокрема.
Щодо психологічних новоутворень і вікових криз дітей, то Д. Ельконін
вважав, що новоутворення, яке відображає сутність готовності до шкільного
навчання, це існування передумов і джерел навчальної діяльності, яке потрібно
формувати

в

дошкільному

віці,

а

саме:

здатність

діяти

за

зразком
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(репродуктивно), вміння слухати та працювати за інструкцією, оцінювати свою
роботу і роботу інших дітей, приймати навчальне завдання, засвоювати способи
дій з предметами, дотримуватись правил і вимог дорослого [10].
Для педагога вона стає інструментом виховання, що дає змогу повністю
враховувати вікові особливості дітей і підлітків, розвивати ініціативу, створювати
атмосферу розкутості, самостійності, творчості та умови для саморозвитку.
Яскравим прикладом ігрової позиції вчителя є діяльність А. С. Макаренка, який
писав: “Є ще один важливий метод – гра. Треба зазначити, що між грою і роботою
немає такої великої різниці, як дехто думає…
В кожній гарній грі є насамперед робоче зусилля та зусилля думки…
Дехто гадає, що робота відрізняється від гри тим, що в роботі є
відповідальність, а в грі її немає. Це

неправильно: у грі є така ж велика

відповідальність, як і в роботі, - звичайно, у грі гарній, правильній…”.
Використання гри у процесі гармонійного розвитку особистості. Вікторина. Її це
називають грою переможців. У ній змагаються, аби швидше і повніше відповісти
на поставлені запитання.
Отже, вікторина – це конкурс, під час якого учні самостійно відповідають на
запитання. Щоб урок був цікавим і ефективним, на його різних етапах можна
використати кросворди за темами уроку чи розділу. Складаючи кросворд, учитель
має дотримуватися вимог проведення дидактичних ігор. Під час цілеспрямованої
підготовчої роботи учні розв’язують запропоновані кросворди з вивченої теми.
Отже, кросворд, з одного боку, вносить в урок елемент гри, а з іншого –
сприяє глибшому засвоєнню вивченого. Методика гри “Морозкова атака”
запозичена з телевікторини “Що? Де? Коли?”. Одержавши запитання чи завдання,
учасники гри протягом однієї хвилини висловлюють різноманітні гіпотези,
дискутують, віддаючи перевагу тій чи іншій ідеї, а по закінченню часу
пропонують свою відповідь як єдине рішення. На уроках закріплення пройденого
матеріалу чи повторенні учні люблять працювати динамічними парами.
Попередньо вчитель готує картки з 2-3 практичними завданнями з теми, що
вивчається.
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Одержавши картку, двоє учнів перше завдання виконують спільно. Один
учень пояснює іншому, як потрібно виконувати завдання, а той слухає, запитує
або висловлює своє розуміння. Друге і третє завдання діти виконують самостійно,
занотовуючи їх до зошитів,

а потім перевіряють один одного з відповідним

коментуванням

помилок. Перелічені

допущених

види

ігор

мають

своє

призначення і конкретне застосування. Так, мета дидактичних ігор – формування
в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю.
Оволодіти необхідними знаннями, уміннями й навичками учень зможе лише
тоді, коли він час виявлятиме до них інтерес, і коли вчитель зумів зацікавити
учнів. Добираючи ту чи іншу дидактичну гру, вчитель має пам’ятати, що процес
створення гри містить ряд станів: а) вибір теми гри; б) визначення мети й завдань
гри; в) підготовка і проведення гри (повідомлення учням теми гри, підготовка
унаочнень, проведення гри, підбиття підсумків). Успіх проведення гри залежить
від дотримання вимог: а) ігри мають відповідати навчальній програмі; б) ігрові
завдання мають бути не надто легкими, проте й не дуже складними; в)
відповідність гри віковим особливостям учнів; г) різноманітність ігор; д)
залучення до ігор учнів усього класу. Під час проведення дидактичних ігор в
учителів виникає безліч проблем: за яким принципом відбирати навчальний
матеріал для створення ігор, яке місце дидактичних ігор в ряді інших форм і
методів навчання, як одному вчителеві вправитися з класом учнів під час гри? У
навчальних іграх немає тих, хто програв або виграв, тут виграють усі.
Їх можна проводити на будь-якому етапі уроку. Це дасть змогу виявити
знання учня і вміння користуватися ними. Де брати навчальний час, який можна
використати для дидактичних ігор? Якщо залишитися в межах традиційних форм
і методів навчання, то в структурі занять навчального часу для ігор не знайдеться.
Але якщо відмовитись від деяких застарілих компонентів уроку, наприклад,
тривалих нудних опитувань, 14 мікролекцій на уроці, навчальних розмов, то гра
не лише органічно впишеться в структуру уроку, а й дасть змогу різко зекономити
навчальний час. Чому гра так подобається дітям? Тому, що гра дарує радість і
захоплення, що сам процес гри сповнений несподіванок, а результат – таємниця.
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Але крім суб’єктивного сприйняття, є, безумовно, глибший вплив гри на людину,
на основні сфери її життєдіяльності: фізичну, емоційно-вольову, інтелектуальну
та духовну (цілісно-смислову). Слід зазначити, що гра – це, як правило,
переживання, тому найбільш активною під час гри стає емоційна сфера. Подібно
до того, як під час перегляду захоплюючого фільму глядачі стають причетними до
його подій, так і в процесі цікавої гри її учасники можуть забути про все інше.
Гра може бути рухливою, коли поряд з емоційною активізується фізична
сфера дитини, і може бути статичною з точки зору рухливості тіла – це ігри
логічні, ігри на кмітливість, коли разом з емоційною активізується інтелектуальна
сфери (“Математичний бій”, “Що? Де? Коли?” і т. п.) Аналіз гри та її елементів з
точки зору розвитку основних сфер життєдіяльності людини може дати науково
обґрунтовані відповіді на досить цікаві запитання, наприклад: чому так важко
привчити дитину до регулярного виконання фізичної зарядки? Під час
механічного виконання заздалегідь відомих рухів активізується лише фізична
сфера, а емоційна, інтелектуальна та духовна залишаються переважно пасивними.
Відсутність переживання, емоційного забарвлення роблять фізичну зарядку мало
привабливою. Але досить додати музику, яка б активізувала емоційні смаки, і все
змінюється: аеробіка чи ритмічна гімнастика пробуджують усмішки та завзятість.
Слід визнати, що в початкових ланках освіти розвиткові емоційної сфери
приділяється більше уваги, ніж у старших класах. Однак з точки зору
гармонійності у розвитку дітей теж існують певні диспропорції. Ігри чи ігрові
елементи, що використовуються, розвивають переважно сфери емоційну з 15
фізичною чи емоційну з інтелектуальною. Поза увагою все ще залишаються ігри
та тренінги духовної спрямованості. Саме такі тренінги викликають та
закріплюють вищі емоційні стани та почуття людини, допомагають формувати у
дітей духовний, гуманістичні та екологічні цінності, які нам так потрібні.
Подібні ігри можна використовувати, починаючи з дитячого садка, а назви
їх підказує саме життя, наприклад: “Врятуй ріки від забруднення”, “Заспокій
іншого”, “Подивись радісно”. “Що посієш, те й пожнеш” – заповідає стародавня
мудрість, отже, які якості матимуть сьогодні діти, такі матиме і майбутній світ, в
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якому жити всім нам. Ось вдалий приклад використання гри для формування
взаємин у дитячому колективі, вміння спілкуватися в групі, в парі. Урок читання в
1 класі. Тема: “Звук і літера Ж”. Учнів можна запросити на день народження
літери і звука Ж. Кожній групі слід дати особливе завдання – запросити гостей –
казкових персонажів, до складу імен яких входить звук [Ж];
- принести подарунки: квіти, книги, ляльковий одяг;
- приготувати святкові гостинці з цим звуком; - запросити дітей в іменах яких
є цей звук;
- назвати звірів, птахів, комах, що завітали на день народження. Таким
чином діти в цікавій формі знайомляться із звуком [Ж]. Проводити та створювати
ігрові ситуації, важливо на кожному уроці. Це особливо стосується 1 класу –
перехідного періоду, коли учні ще не звикли до тривалої напруженої діяльності.
Вони швидко стомлюються, притуплюється їхня увага, набридає одноманітність.
Тому гра має ввійти в практику роботи вчителя як один з найефективніших
методів

організації

навчальної

діяльності

першокласників.

Гру

можна

пропонувати на початку уроку. Такі ігри мають збудити думку учня, допомогти
йому зосередитись і виділити основне, найважливіше, спрямовувати увагу на
самостійну діяльність. Інколи гра може бути ніби фоном 16 для побудови всього
уроку. Коли ж учні стомлені їм доцільно запропонувати рухливу гру. Ігри
важливо проводити систематично і цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи
з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи і урізноманітнюючи їх
у міру нагромадження в учнів знань, вироблення вмінь і навичок, засвоєння
правил

гри,

розвитку

пам’яті,

виховання

кмітливості,

самостійності,

наполегливості тощо.
Дидактичні ігри можна використовувати для ознайомлення дітей з новим
матеріалом та для його закріплення, для повторення раніше набутих уявлень і
таких, для повнішого і глибшого їх осмислення засвоєння, формування умінь та
навичок, розвитку основних прийомів мислення, розширення кругозору.
Систематичне використання ігор підвищує ефективність навчання.
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Дидактичні ігри добираються відповідно до програми. Щоб ігрова діяльність
на уроці проходила ефективно і давала бажані результати необхідно нею
керувати, забезпечивши виконання таких вимог:
1. Готовність учнів до участі у грі (кожний учень повинен засвоїти правила
гри, чітко усвідомити мету її, кінцевий результат, послідовність дій, мати
потрібний запас знань для участі у грі).
2. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.
3. Чітка постановка завдань гри. Пояснення гри – зрозуміле, чітке.
4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а
далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.
5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати,
оцінювати.
6. Не можна допустити приниження гідності дитини (образливі порівняння,
оцінки за поразку в грі, глузування тощо).
7. Доцільно розсадити учнів (звичайно непомітно для них) так, щоб за
кожною партою сидів учень сильніший, а другий – слабший. У такому разі ігри
між сусідами по парті проходять ефективніше і постійно контролюються
сильнішими. Розсадити учнів по рядах парт треба так, щоб рівень їхніх знань і
розумового розвитку був приблизно однаковим, щоб шанс виграти мав кожен ряд
учнів.
8. Гра на уроці не повинна проходити стихійно, вона має бути чітко
організованою і цілеспрямованою. Учні мають засвоїти правила гри, крім того
зміст гри, її форма повинні бути доступними для учнів. Надзвичайно важливу
роль в ігровій ситуації відіграють правила. Якщо вони заздалегідь не продумані,
чітко не сформульовані, то це утруднює пояснення ходу гри, осмислення учнями
її змісту викликає втому і байдужість учнів. Правила гри зобов’язують учнів діяти
строго по черзі чи колективно відповідати за викликом, уважно слухати відповідь
товариша,

щоб

вчасно

виправити

його

і

не

повторювати

дисциплінованими, не заважати іншим, чесно визнавати свої помилки.

сказаного,
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Правила гри виконують функцію організуючого елемента і є засобом
керування грою. Вони визначають способи дій та їх послідовність, вимоги до
поведінки, регулюють взаємини дітей у грі, вчать їх співвідносити свої дії з
діяльністю інших гравців, сприяючи вихованню наполегливості, чесності,
кмітливості тощо.
Жодне порушення правил не повинно залишатися поза увагою вчителя.
Залежно від обставин він має знайти час і досить вимогливо та справедливо
вказати учню на його недоліки в грі, пояснити, до чого призводять подібні вчинки
в повсякденному житті. Проте під час гри не треба робити довгих зауважень,
повчань, оскільки це погіршує настрій учнів, послаблює їхній інтерес, гальмує
увагу. Загадка – це досить поширений жанр дитячого фольклору, метод народної
педагогіки. Загадка розвиває мислення і мову дитини, її спостережливість. Кожна
загадка містить нестандартне завдання, яке викликає жвавий інтерес.
За допомогою загадок можна створювати проблемні ситуації на уроках
української та інших мов, математики, предметів природничого циклу, а 18 також
проводити інтегровані уроки. Крім народних загадок, можна використати немало
авторських загадок, що відображають явища природи, предмети побуту, техніки
та ін. За допомогою загадок можна проводити нестандартні уроки у формі КВК,
заочних мандрівок у світ цікавого. Гра будується таким чином, щоб у ній брали
участь усі, вона надає кожній дитині можливість випробувати свої сили в змаганні
на кмітливість, пережити ситуацію поразки або успіху. Клас ділиться на команди,
які, наприклад, “мандрують” до “країни чудес”.
Вони потрапляють в гості до Весни, Літа, Осені, Зими, розгадують загадки, а
також відповідають на запитання, пов’язані з сезонними змінами в природі.
Причому, треба не тільки відгадати, а й пояснити, чому так чи інакше думає
дитина, її іноді правильна відповідь може бути випадкова. На уроці кмітливості
робота над текстом загадок поєднується з певною інформацією про природні
явища, життя рослинного чи тваринного світу, що взагалі дуже цікавить дітей.
Діти одержують домашні завдання: виготовити відгадки в малюнках, аплікації
або вироби пластиліну. І ще одною, з можливих цікавих пізнавальних ігор,
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являється казка. Казки використовують з метою розвитку уяви. Гра називається
“Продовж казку”.
Дітям пропонується нібито незавершена казка, о якої треба придумати
закінчення. Кожна дитина має можливість закінчити казку по-своєму, тобто має
ситуацію вибору. Це зацікавлює та розвиває творче мислення і уяву. В.О.
Сухомлинський радив педагогам якомога більше використовувати казку в роботі
з молодшими школярами. В праці “Методика виховання колективу” (розділ
“Творчість в колективі. Роль казки в колективному житті дітей”) він
рекомендував

використовувати

казку

для

словотворчості

дітей.

В.О.

Сухомлинський писав, що кожна дитина по-своєму талановита, має схильність до
творчості.
Але це бажання творити треба постійно стимулювати, відшукуючи методи,
прийоми та форми роботи, які й сприяли розвитку пізнавальної активності дітей
цього віку. 19 3. Розділ ІІІ. Зразки ігор та завдань на уроках читання Гра “Що таке
добре, і що таке погано”. Вчитель: - Уважно подивіться на зображений овал. Він
нам нагадує обличчя людини, але у нього немає ні очей, ні носа, ні рота.
Правильно виконавши завдання, ми дамо змогу людині виявити своє обличчя.
Учням даються деформовані прислів’я. Їм потрібно зібрати ці прислів’я і
визначити їх тему (головну думку). На дошці кожна тема розміщена у парі з
умовним позначенням людського обличчя. Правильно виконуючи завдання, діти
поступово заповнюють коло. Добрі, прикрашають, справи, людину. Доброта
[малюнок: очі] Чуйність Не, прикрашає, одяг, а, справи, добрі, людину. Знайди,
друга, а, бережи, шукай Вміння дружити [малюнок: брови] Птах, дружбою,
людина, сильна, а, крилами Землю, праця, сонце, прикрашає, а, людину.
Працьовитість [малюнок: ніс] Правда, за, світліша, сонце, ясне. Чесність
[малюнок: рот] 20 Така гра має велике виховне значення, вона впливає на
формування в дітей норм моралі, ближче знайомить їх з народною творчістю.
Гра «Чарівний мішечок».
Набір предметів змінюється залежно від мети навчання; це іграшки, У назвах
яких є потрібні літери; дрібні речі, які треба описати тощо. Гра «Листоноша» Діти
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отримують листи із завданням для складання невеликих оповідань за малюнком
чи опорними словами. Використовую для сильніших учнів.
Гра «Відгадай»
На столі розкладено 5-6 іграшок або предметних малюнків. Дітям пропоную
уважно розглянути їх і вибрати один з них. Один учень повинен розповісти про
цей предмет, не називаючи його, щоб всі інші здогадались, про що йдеться.
Подані вище ігри спрямовані на збагачення активного словника учнів, розвиток
мовлення, вироблення навичок, свідомого оволодіння новими словами, уточнення
значення і сфери вживання відомих слів. Діти вчаться звязно ввисловлювати
власні думки та описувати предмети, що їх оточують. Гра „Хвиля” Вчитель, а
потім діти, самостійно читають текст із чергуванням швидкості за командою
класовода („повільно” - читають не кваплячись, „швидше” - прискорюються,
„блискавка” - у темпі скоромовки)
Гра „Вовк і заєць”
Беруть участь двоє учнів. Перший починає читати текст, другий вступає
після того, як перший опанує одне речення, й намагається його догнати.
Гра „Торбинка запитань”
Діти задають найрізноманітніші питання до тексту, а один школяр
відповідає.
Гра „Блискавка”
Учитель визначає одну хвилину, а учні читають будь-який текст і
відзначають, де закінчили. Визначають, хто встиг прочитати найбільше.
Гра „Допоможи Незнайкові”
Діти виправляють хором помилки, навмисне допущені вчителем або учнем.
Дані ігри дають можливість учням вдосконалити власну техніку читання, і
водночас розвивають пам’ять, мислення, загострюється увага. Саме в іграх
виховується культура, спілкування дитини з колективом, взаємодія між учнем і
вчителем. Ці ігри потребують від учня зібраності, витримки, бажання допомогти
відстаючому. Вони виховують адекватне сприймання невдач і помилок і
розвивають мовлення.
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2.4. Рекомендації вчителям початкової школи з організації системи
розвитку пізнавальних інтересів школярів засобами гри
Процес підготовки майбутніх учителів початкових класів як суб’єкта
діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів зумовлює
пошук оптимального поєднання різноманітних форм навчальної діяльності.
Таким чином, досвід викладацької діяльності засвідчує, що оптимальним є
поєднання індивідуальних і групових (колективних) форм, оскільки
створюються сприятливі умови для розвитку студента як суб’єкта засвоєння
основ діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів.
У процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до
означеного виду діагностичної діяльності на основі суб’єкт-суб’єктого підходу
вся система здобуття освіти зорієнтована на особистість студентів і проєктується
таким чином, що їхня діяльність, досвід, світогляд, навчальні та позанавчальні
інтереси, здібності враховуються під час організації освітнього процесу.
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного
супроводу

розвитку

пізнавальних

інтересів

молодших

школярів

є

своєрідним
«зануренням» студентів у ситуації педагогічної взаємодії, в яких інтенсивно
розвиваються особистісні якості, а потім реалізуються в подальшій
професійній діяльності.
Доцільним є, на нашу думку, застосування на заняттях таких продуктивних
освітніх технологій, як: діагностична тека; проєктна діяльність (із
застосуванням Інтернет-технологій); рольові та ділові ігри. Зупинимося
детальніше на характеристиці діагностичної теки. Діагностична тека – це
папка робочої документації, яка відображає результати навчальної діяльності
студентів щодо оволодіння знаннями, сформованими вміннями і навичками
здійснення діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів
молодших школярів за певний період часу (розроблені анкети, тести, питання
для бесіди, малюнки школярів, підбір діагностичних методик тощо). Робота
над портфоліо активізує розвиток творчої ініціативи, формує критичну
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думку, дозволяє здійснювати самооцінку діяльності, сприяє підвищенню
рівня практичного володіння педагогічною діагностикою.
Проєктні технології дають змогу «розгорнути» проблему, розглянути її
з усіх точок зору, залучаючи інформацію з різних сторін, застосувати
отримані результати в професійній діяльності. Розвитку рефлексії, науковопрактичного мислення і навичок публічного виступу сприяють також
інформаційні

технології

відеоконференції,

(форум,

web-квест).

блог,

Студенти

«Живий
мають

журнал»,
змогу

онлайн-

дискутувати,

аргументуючи свою точку зору, у них формується відповідальність за якість
розміщених матеріалів на сайті. Ігрові технології (етюди, ділові та рольові
ігри, вправи, тренінги, розв’язування педагогічних ситуацій та задач)
дозволяють студентам максимально «розкритися», виявити свої потенційні
можливості, подолати психологічні бар’єри, пов’язані з невпевненістю в собі,
власних силах і можливостях, дозволяють відчути себе незалежною
особистістю, здатною діяти і творити в будь-якій нестандартній ситуації.
Застосування

тренінгових

технологій

(«колективна

розповідь»,

«домалюй», «портрет», «взаємне інтерв’ю») уможливлює створювати
довірливі стосунки. Означені технології побудовані в діалоговій формі з
обов’язковим

включенням

рефлексивної

діяльності,

наданням

кожному учаснику змоги проявити свою активність. Наприклад, вправа
«Рефлексія» допомагає студентам оцінювати себе, результати своєї
діяльність. Значна частина завдань тренінгів проводиться у формі етюдів.
Моделювання ситуацій спілкування («Знайомство», «Перша зустріч з
першокласником»,
«Бесіда з батьками») вимагає застосування його різних стилів. Студенти
самостійно

шукають

свій

стиль

спілкування.

Зміст

прикладів

для

програвання зазвичай пропонується не лише викладачем, але й студентами з
власної життєвої та професійної практики, що особливо важливо для
розвитку суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
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Основним механізмом здійснення суб’єкт-суб’єктного підходу є зміна
особистісно-професійної
визначається

нами

як

позиції

викладача.

інтегральна

Професійна

характеристика

позиція

особистості,

що

характеризується стійкою системою ставлень до об’єктивних і суб’єктивних
умов професії і виявляється у моральному самовизначенні, поглядах,
уявленнях, поведінці та вчинках, які реалізуються і розвиваються у
професійній діяльності. Суб’єкт- суб’єктний підхід у підготовці майбутніх
фахівців до здійснення діагностичного супроводу розвитку пізнавальних
інтересів учнів дає змогу студентам бути активними суб’єктами педагогічної
взаємодії, здатними самостійно організовувати діагностичну діяльність,
спрямовану на вирішення конкретних професійно-орієнтованих завдань.
У Законі України «Про вищу освіту» (2014) чітко визначено типологію
форм організації освітнього процесу (навчальні заняття; самостійна робота;
практична підготовка; контрольні заходи) та види навчальних занять (лекція;
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація) у
вищих навчальних закладах [16]. Вважаємо, що для підготовки майбутніх
учителів початкової школи до діагностичного супроводу, традиційні форми
мають

бути

урізноманітненні

елементами

інтерактивних

технологій.

Професійна підготовка, що здійснюється за умов застосування інтерактивних
технологій, прискорює засвоєння тих знань, які здобувають студенти під час
лекційних і практичних занять, адже у системі «викладач-студент» –
«студент-викладач» – «студент-студент» «розвивається база знань певного
соціуму

(групи,

потоку)

у

вигляді

дидактичного

особистісного

новоутворення (кожний доповнює і збагачує кожного)» [18, с. 241].
Означений підхід ґрунтується на суб’єкт-суб’єктних стосунках, які
передбачають рівноправну взаємодію, дозволяють підвищити мотивацію
студентів до навчання; активізують їх мислення; руйнують психологічні
бар’єри між студентом і викладачем; сприяють розвитку особистісних
якостей, творчих здібностей, прагнення до співпраці та соціальної активності.
Навчальна взаємодія раніше подавалася за схемою S → O, де S – це активний
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суб’єкт, який ініціює навчання, що передає знання, формує вміння,
контролює і оцінює їх. Студент розглядався як об’єкт навчання і виховання.
В останні роки навчальну взаємодію схематично тлумачать як «двосторонню
суб’єктно-суб’єктну взаємодію S1 « S2, де S1 – учитель (викладач) і S2 – учень
(студент) утворюють загальний сукупний суб’єкт SΣ, що характеризується
спільною метою. З урахуванням того, що педагог працює в групі, в класі,
члени яких також взаємодіють між собою, до його функцій належить і
формування колективу як сукупного суб’єкта, чиї навчальні зусилля мають
бути спрямованими на досягнення спільної мети» [12, с. 309]. Таким чином,
навчальна взаємодія є багатоаспектною, міцність якої ґрунтується на
встановленні психологічного контакту між усіма учасниками взаємодії.
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ВИСНОВКИ
Молодший шкільний вік – особливий період, у якому залишаються
риси дошкільного дитинства і формуються типові особливості школяра. Цей
вік багатий на приховані можливості розвитку, які дуже важливо своєчасно
підтримувати, бо так розвиваються та вдосконалюються психічні процеси.
Підвищення загальноосвітнього рівня, забезпечення учнів глибокими
знаннями й практичними вміннями повинні базуватися на ґрунті активізації
навчально-виховної

діяльності,

яка

передбачає

збагачення

змісту

навчального матеріалу емоційною, особистісно-значущою інформацією;
впровадження

особистісно

орієнтованого

спілкування,

особистісного

контакту з учнем, утвердження людської гідності, відчуття душевного
комфорту, заміни надмірної дисципліни діловою співпрацею; суб’єктсуб’єктні стосунки між учнем і вчителем тощо; включення до навчальновиховного процесу уроку діалогу між учнями, вчителем і учнями як
домінуючої форми навчального спілкування; створення на уроках позитивної
емоційної атмосфери, можливості кожній дитині випробувати себе в різних
видах творчості; багатоваріативність, гнучкість форм організації різних видів
діяльності (індивідуальна, парна, групова, колективна) на уроках та в
позаурочний

час;

залучення

учнів

до

стимулювання

самооцінки,

самопізнання і самовдосконалення у різних видах діяльності; навчальновиховний процес має бути процесом спільної творчості педагога та учнів.
На основі аналізу філософських, психолого-педагогічних джерел
доведено, що означена проблема, попри значний пласт наукових здобутків,
не була предметом цілісного дослідження. Вивчення наукових джерел
уможливило розкрити сутність професійної підготовки вчителів початкової
школи, охарактеризувати історичні аспекти розвитку та функціонування
педагогічної діагностики, уточнити її основні функції (мотиваційну,
інформаційну, особистіснo орієнтовану, розвивальну, виховну, контрольну,
оцінювальну,

кoрекційну

прогностичну);

систематизувати

методи
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діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів (збір та
інтерпретація отриманих даних; вивчення пізнавальних інтересів молодших
школярів; контроль та корекція, прогнозування розвитку пізнавальних
інтересів).

Розроблено

етапи

діагностичного

супроводу

розвитку

пізнавальних інтересів молодших школярів, які охоплювали організаційнопідготовчий, початковий, поточно-корегувальний, оцінювально-контрольний
та

підсумково-узагальнювальний.

Виокремлено

цикли

діагностичного

супроводу розвитку пізнавальних інтересів 6–7 річних учнів у процесі їх
підготовки та навчання у першому класі, апробовано програму та алгоритм
здійснення

означеної

діяльності.

З’ясовано,

що

більшість

учителів

недостатньо вмотивовані та готові до діагностичного супроводу розвитку
пізнавальних інтересів молодших школярів, відтак гальмівним чинником
здійснення такої діяльності є відсутність діагностичного інструментарію
вивчення розвитку пізнавальних інтересів учнів.
Охарактеризовано складові мотиваційного, змістового, операційного,
контрольно-коригувального,
встановлені

критерії

рефлексивного

компонентів,

відповідно

(мотиваційно-ціннісний, продуктивно-когнітивний,

операційно-діяльнісний,

контрольно-корекційний,

рефлексивно-

оцінювальний) готовності майбутніх учителів початкових класів до
діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів. Залежно
від прояву показників виокремлено та охарактеризовано рівні готовності
майбутніх фахівців до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних
інтересів учнів, зокрема: творчий, що передбачав досконале володіння
студентами діагностичними знаннями та вміннями, творче застосування
діагностичних

методів

на

практиці,

сформовану

діагностичну

компетентність; продуктивно-творчий, що характеризувався достатнім
володінням

теоретичними

знаннями

та

практичними

навичками

з

педагогічної діагностики, нестійкою зовнішньою й внутрішньою мотивацією.
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів обраної проблеми, а
лише відбиває основні положення роботи. Перспективними для наукового
пошуку є підбір та апробація ефективних методів формування діагностичних
умінь під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін, проходження
педагогічної практики, розроблення діагностичного інструментарію вивчення
розвитку пізнавальних інтересів школярів.
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