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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Соціально-економічні трансформації, що нині 

відбуваються в країні, вимагають кардинальних змін у різних сферах 

життєдіяльності, зокрема й у галузі професійної підготовки майбутніх учителів для 

початкової ланки загальноосвітньої школи. Реформування системи підготовки 

майбутніх учителів початкових класів забезпечується низкою базових нормативно-

правових документів, з-поміж яких основними є Конституція України (1996 р.), 

Закони України «Про освіту» (2017 р.), «Про загальну середню освіту» (1999 р.), 

«Про вищу освіту» (2014 р.), Указ Президента України «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013 р.), 

Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти» (№ 462 від 20.04.2011 р.), «Про затвердження 

Державної програми «Вчитель» (№ 379 від 28. 03.2002 р.), рішення колегії МОН 

України «Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої 

школи» (№ 10 від 27.10.2016 р.). 

У сучасних умовах реалізація концепції Нової української школи вимагає 

вдосконалення системи професійної підготовки вчителів початкових класів, 

створення сучасних стандартів вищої освіти, перегляду структури програм 

навчальних дисциплін, оновлення змісту підручників, дидактичних і методичних 

матеріалів, пошуку нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу 

тощо. Відтак, актуалізується проблема готовності вчителів до впровадження 

інноваційних методик навчання, зокрема навчально-ігрових технологій, які 

дозволяють докорінно змінити методологію, надати нової якості організації та 

здійсненню освітнього процесу в початковій школі. 

У педагогіці вищої школи періодично виникає інтерес до проблеми 

використання навчально-ігрових технологій у процесі професійної підготовки 

майбутнього вчителя. Проблема використання інноваційних, у тому числі 

навчально-ігрових, технологій навчання знайшла відображення у наукових працях 

багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Так, відомі педагоги-дослідники 

А. Алексюк, В. Беcпалько, А. Вербицький, І. Дичківська, О. Дубасенюк, 

Л. Карташова, М. Кларін, В. Ковальчук, А. Кузьмінський, М. Левіна, Н. Наволокова, 

А. Нісімчук, В. Пітюков, О. Полат, О. Пометун, Н. Попович, І. Прокопенко, 

С. Сисоєва, Н. Теличко, Г. Товканець, О. Фізеші, М. Чепіль та інші ґрунтовно 

розглядали питання розроблення, вдосконалення й упровадження нових 

педагогічних технологій у освітній процес загальноосвітньої, професійної і вищої 

школи. Психолого-педагогічні аспекти використання ігор у навчальному та 

виховному процесах вивчали Н. Анікєєва, Д. Ельконін, Н. Єсіна, С. Ігнатенко, 

В. Желудько, М. Кларін, Н. Кудикіна, В. Паламарчук, Н. Плахотнюк, О. Савченко, 

Г. Селевко, Г. Топчій й ін. 

Теоретичні та практичні особливості використання навчально-педагогічних 

ігор у процесі професійної підготовки вчителів знайшли відображення в 

дослідженнях Л. Галіциної, А. Гусєва, Д. Кавтарадзе, Н. Кічук, А. Коломієць, 

Є. Мінського, П. Підкасистого, О. Пометун, О. Прутченкова, В. Трайнева, 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%84%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9E.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%20%D0%92.$
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І. Хом’юк, Г. Щедровицького, П. Щербаня та ін. Однак, слід зазначити, що в 

дослідженнях цих авторів представлені переважно загальні аспекти методики 

використання дидактичних ігор в освітньому процесі. Крім цього, не зважаючи на 

вагомість досліджень вищеназваних науковців, нині актуальною є проблема 

формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування 

навчально-ігрових технологій у професійній діяльності. Це виражено в системі 

суперечностей між: 

1) соціально зумовленим попитом суспільства на підготовку 

висококваліфікованих педагогічних кадрів, здатних активізувати й удосконалити 

освітній процес, та недостатнім рівнем розробленості теоретико-методологічних 

аспектів застосування педагогічних інновацій, зокрема з метою формування 

готовності майбутніх учителів до організації та здійснення навчально-ігрової 

діяльності у початковій школі; 

2) потребою в активізації процесу формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій та відсутністю 

теоретично обґрунтованих педагогічних умов щодо його реалізації; 

3) необхідністю методичного супроводу процесу формування готовності 

майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності та незадовільним станом програмно-

змістовного й організаційно-методичного забезпечення цього процесу в 

педагогічній практиці. 

Подолання цих суперечностей передбачає: дослідження теорії і практики 

навчально-ігрової діяльності; з’ясування впливу дидактичних ігор на процес 

активізації й удосконалення навчання та виховання; обґрунтування теоретико-

методологічних засад і розробку структурно-функціональної моделі формування 

готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності; визначення, теоретичне обґрунтування та 

експериментальну перевірку педагогічних умов реалізації структурно-

функціональної моделі. 

Виявлена актуальність і значущість проблеми, її недостатня теоретична та 

методична розробленість, потреба у виробленні практичних механізмів підготовки 

студентів до організації та здійснення навчально-ігрової діяльності у початковій 

школі, можливість розв’язання зазначених суперечностей зумовили вибір теми 

дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконувалося відповідно до плану науково-дослідницьких робіт 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та є 

складовою наукової теми кафедри технологічної та професійної освіти  «Теоретико-

методичні засади проектування інноваційних педагогічних систем підготовки 

фахівців у галузі технологічної та професійної освіти» (реєстраційний номер 

0114U005498). 

Тема дисертації затверджена вченою радою Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 15 від 19.11.2014 р.) й 
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узгоджена в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол  № 8 від 15.12.2015 р.). 

Мета дослідження полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці результативності педагогічних умов реалізації 

структурно-функціональної моделі формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній 

діяльності. 

Відповідно до мети сформульовано такі основні завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан дослідженості проблеми формування готовності майбутніх 

учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у теорії та 

практиці педагогічної освіти; уточнити зміст ключових понять дослідження. 

2. Конкретизувати структурні компоненти, критерії, показники та рівні 

готовності студентів до застосування навчально-ігрових технологій. 

3. Розробити структурно-функціональну модель формування готовності 

майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності, визначити й теоретично обґрунтувати 

педагогічні умови її реалізації. 

4. Експериментально перевірити результативність педагогічних умов 

формування готовності до застосування навчально-ігрових технологій у процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкових 

класів у педагогічному вищому закладі освіти. 

Предмет дослідження − педагогічні умови формування готовності майбутніх 

учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у 

професійній діяльності. 

Для розв’язання поставлених завдань застосовувалися такі методи 

дослідження: 

теоретичні – аналіз філософської, психолого-педагогічної, технічної, 

методичної літератури, нормативної документації і періодичних навчальних видань 

з проблеми дослідження; порівняння, узагальнення та систематизація теоретико-

методологічних засад, педагогічного досвіду організації навчально-ігрової 

діяльності вчителями початкових класів – для з’ясування сучасного стану 

дослідженості проблеми в теорії та практиці й уточнення змісту ключових понять 

дослідження; 

емпіричні – моделювання, експертне оцінювання, узагальнення незалежних 

характеристик, аналіз передового педагогічного досвіду  – з метою обґрунтування 

структурно-функціональної моделі формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій і педагогічних 

умов її ефективної реалізації; бесіди, інтерв’ювання, анкетування, спостереження, 

тестування – для виявлення особливостей навчально-ігрової діяльності студентів, 

вивчення рівня їхньої готовності до розробки та застосування навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності; 

педагогічного експерименту – констатувальний, пошуковий, формувальний – 

для перевірки результативності педагогічних умов формування готовності до 
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застосування навчально-ігрових технологій у процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів; 

математичної статистики – для обробки результатів педагогічного 

експерименту, аналізу й доведення їх достовірності; підтвердження доцільності 

використання педагогічних умов реалізації структурно-функціональної моделі; 

обчислення критерію Пірсона – для підтвердження достовірності результатів 

динаміки зростання рівня готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше розроблено структурно-функціональну модель формування 

готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності, що відображає взаємозв’язки цільового, 

змістового, процесуального і результативного блоків; визначено й теоретично 

обґрунтовано педагогічні умови її реалізації (розвиток позитивної мотивації 

студентів до застосування навчально-ігрових технологій шляхом включення їх у 

квазіпрофесійну діяльність, що дозволяє змоделювати проблемні ситуації, які 

виникають у реальній практиці викладання в початковій школі; відбір і реалізація 

змісту навчальних дисциплін, орієнтованих на формування готовності майбутніх 

учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій,  на 

основі інтеграції загальнопедагогічних, методичних і спеціальних (ігротехнічних) 

знань; посилення практичної спрямованості процесу професійної підготовки, що 

ґрунтується на принципах варіативності та взаємозв’язку традиційних й 

інноваційних методів, форм (аудиторних і позааудиторних) і видів (навчально-

пізнавальної, навчально-практичної та самостійної) діяльності, які забезпечують 

інтеграцію компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності; 

– конкретизовано сутність і зміст структурних компонентів готовності 

студентів до застосування навчально-ігрових технологій (мотиваційний, 

когнітивний, операційний); визначено критерії та показники: 1) мотиваційний – 

мотиви (професійно-педагогічні, самореалізації, пізнавальні, моральні); інтерес до 

педагогічної діяльності у початковій школі; самооцінка рівня готовності до 

розробки та застосування навчально-ігрових технологій; 2) когнітивний – 

загальнопедагогічні, методичні і спеціальні (ігротехнічні) знання: повнота 

(відповідність вимогам професійної діяльності, стандарту вищої освіти); системність 

(узгодженість знань між собою); осмисленість (суб’єктивна значущість, 

самостійність суджень, постановка проблемних питань); 3) операційний – 

загальнопедагогічні, методичні і спеціальні (ігротехнічні) вміння: правильність і 

самостійність у виконанні дій; здатність перенесення дій на інші види діяльності; 

ступінь самостійності при моделюванні професійної діяльності; встановлено рівні 

досліджуваної готовності: низький (репродуктивний), середній (інтерпретуючий), 

достатній (перетворювальний), високий (творчий); 

– уточнено зміст ключових категорій дослідження: навчально-ігрові 

технології; готовність студентів до застосування навчально-ігрових технологій; 
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формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування 

навчально-ігрових технологій у професійній діяльності; 

– подальшого розвитку набули ідеї оновлення змісту професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи в контексті інтеграції традиційних та 

інноваційних форм і методів застосування навчально-ігрових технологій у 

початковій школі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні змісту 

програм традиційних навчальних дисциплін загальнопедагогічного («Педагогіка», 

«Дидактика початкової освіти», «Педагогічні технології у початковій школі», 

«Основи педагогічної майстерності») та методичного напрямів («Методика 

викладання у початковій школі» (математика, інформатика, природознавство, 

українська мова та ін.); поглибленні змісту ігротехнічної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів у процесі вивчення авторського спецкурсу «Навчально-

ігрові технології в початковій школі»; укладанні методичних матеріалів для 

організації та проведення різних аудиторних і позааудиторних форм навчально-

пізнавальної діяльності студентів, а також  методичних рекомендацій для викладачів 

щодо використання навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у 

професійній діяльності. 

Результати дослідження можуть бути використані викладачами педагогічних 

закладів вищої освіти (далі – ЗВО) для підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів, насамперед, її ігротехнічної складової. 

Упровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджено в освітній процес Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка (довідка № 2800 від 13.09.2017 р.), 

гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету 

(довідка № 102 від 08.09.2017 р.), Богуславського гуманітарного коледжу 

ім. І. С. Нечуя-Левицького (довідка № 288 від 30.08.2017 р.), Самбірського 

педагогічного коледжу імені Івана Филипчака (довідка № 04-11/277 від 

31.08.2017 р.), Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені 

А. Ю. Кримського (довідка № 245 від 30.08.2017 р.). 

Особистий внесок автора в спільних публікаціях полягає в тому, що у статті 

[12], написаній у співавторстві з Н. Лалак, автором виокремлено та 

схарактеризовано шляхи активізації навчання обдарованих дітей молодшого 

шкільного віку в ігровій діяльності. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертації висвітлено в доповідях на науково-практичних конференціях 

різного рангу: міжнародних – «Ключові аспекти розвитку сучасної науки» 

(Ужгород, 2017 р.); «Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика» 

(Дрогобич, 2017 р.); «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови 

суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції» (Київ, 2017 р.); 

всеукраїнських – «Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, 

інтернаціоналізація» (Мукачево, 2016 р.), «Психолого-педагогічні засади розвитку 

дитини в ігровій та навчальній діяльності» (Київ, 2017 р.); «Україна в гуманітарних і 
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соціально-економічних вимірах» (Дніпро, 2017 р.); регіональних – «Модернізація 

педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-

методологічної підготовки вчителя сучасної школи» (Дрогобич, 2014 р.); «Актуальні 

проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми» 

(Мукачево, 2015 р.), звітних наукових конференціях викладачів і студентів інституту 

фізики, математики, економіки та інноваційних технологій (2014 –2017 рр.) та 

науково-методичних семінарах кафедри технологічної та професійної освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; 

засіданнях циклових комісій шкільного відділення Гуманітарно-педагогічного 

коледжу Мукачівського державного університету (2012 – 2017 рр.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

викладені в 20 публікаціях автора, з яких: 6 статей у фахових і міжнародних 

наукових виданнях, 5 тез доповідей у матеріалах конференцій; 7 статей, які 

додатково відображають наукові результати дисертації; 1 навчальна програма 

спецкурсу з методичними рекомендаціями; 1  навчально-методичний посібник. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (424 

найменування, з них 15 – іноземною мовою), 9 додатків (на 30 сторінках). Загальний 

обсяг дисертації становить 273 сторінки друкованого тексту, основний зміст 

викладено на 201 сторінці. Робота містить 19 таблиць і 9 рисунків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування готовності майбутніх 

учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій» – 

висвітлено сутність, педагогічні можливості, типологію, принципи й етапи розробки 

навчально-ігрових технологій; здійснено структурно-логічний аналіз готовності як 

психолого-педагогічної категорії; теоретично обґрунтовано процес формування 

готовності майбутніх педагогів до застосування навчально-ігрових технологій у 

професійній діяльності. 

У дисертації особливе місце відведено розкриттю сутності гри як складного 

соціокультурного феномену, проблемі використання гри в навчальних цілях, а 

також характеристиці дидактичних ігор, основна відмінність яких від ігор взагалі 

полягає в тому, що вони володіють чітко поставленою навчальною метою та 

передбачають досягнення проектованого педагогічного результату. 

Аналіз літературних джерел показав, що під навчально-ігровими технологіями 

розуміється, з одного боку, сукупність методів, прийомів і засобів організації 

освітнього процесу у формі різних дидактичних ігор з чітко поставленою метою й 

відповідними завданнями, що характеризуються активною навчально-пізнавальною 

та виховною спрямованістю, а з іншого – ці технології, будучи універсальними 

методичними оболонками, використовуються як інноваційний навчально-

методичний інструментарій для підвищення ефективності освітнього процесу. 

Крім цього, навчально-ігрові технології, які використовуються у вищій 

педагогічній школі та моделюють квазіпрофесійну діяльність майбутнього вчителя, 

спрямовані на те, щоб навчити студентів глибоко усвідомлювати мотиви свого 
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учіння, необхідність поглибленої професійно-педагогічної підготовки, правил і норм 

поведінки в грі, житті та професійному середовищі, тобто формувати цілі й 

програми самостійної педагогічної діяльності, прогнозувати її найближчі 

результати. Стосовно навчання предметів у початковій школі, то навчально-ігрові 

технології представляють певну послідовність дій та операцій вчителя, який виконує 

відбір інформаційного, навчально-пізнавального матеріалу, здійснює проектування, 

організацію та підготовку дидактичної гри, забезпечує включення усіх учнів в 

колективну навчально-ігрову діяльність, безпосередньо проводить гру, контролює 

перебіг, аналізує кінцеві результати та підбиває підсумки її проведення. Тому 

використання навчально-ігрових технологій у початковій школі є доволі складним 

процесом одночасного застосування психологічних, педагогічних, методичних 

знань з метою урізноманітнення, активізації та підвищення ефективності освітнього 

процесу, забезпечення успішності й особистісного розвитку молодших школярів. 

З’ясовано, що використання навчально-ігрових технологій сприяє активізації та 

підвищенню ефективності навчання шкільних предметів у початкових класах. 

Педагогічні можливості навчально-ігрових технологій (підтримання інтересу до 

навчального предмету, створення у класі сприятливої емоційної атмосфери 

підвищеної захопленості, зростання пізнавальної активності учнів, підвищення 

самооцінки, прояв творчих здібностей і вольових зусиль, формування навичок 

самостійної роботи, створення творчої атмосфери при колективному пошуку та 

прийнятті рішень, покращення взаємовідносин в учнівському колективі на засадах 

колективізму тощо) підвищують ефективність освітнього процесу незалежно від 

змісту й особливостей навчання шкільних предметів. Для молодшого шкільного віку 

навчально-ігрові технології стають своєрідною сензитивною формою освоєння 

навколишньої дійсності. 

У процесі дослідження вирішувалася проблема універсалізації типології ігор і 

навчально-ігрових технологій, а також з метою відбору найбільш ефективних з 

них – використовувався метод експертних оцінок. Проаналізувавши численні 

типологічні групи навчально-ігрових технологій та ігор, побудованих за різними 

диференційними ознаками, а також прийнявши до уваги думки експертів, ми 

прийшли до висновку, що: по-перше, будь-які класифікації ігор є лише пошуком 

певних форм, які інтегрують різні типологічні ознаки; по-друге, принциповою 

відмінністю між іграми є те, що одні з них засновані на виконанні ролей, а інші – 

націлені на досягнення певного результату (у т.ч. навчального) та ґрунтуються на 

принципі змагальності. Тому у межах дослідження готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій нами виділені, як 

найбільш ефективні, дві великі групи дидактичних ігор – ситуаційно-рольові та 

змагальні. 

Підтверджено, що дотримання принципів (спрямованість всіх елементів 

навчально-ігрової технології на вирішення конкретної освітньої проблеми; 

оптимальне поєднання теоретичного і практичного аспектів навчання та гри; 

прикладна спрямованість змісту гри; простота та гнучкість конструкції гри та ін.) та 

етапів розробки навчально-ігрової технології (формулювання мети гри; визначення 

виду гри; складання проспекту; визначення розкладу і регламенту; визначення 
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складу ігрових ролей та їх характеристика; складання інструкції для гравців; 

формулювання правил; визначення змісту основних етапів; складання інструкції для 

педагога; складання словника термінів; генеральна репетиція) дозволяє майбутнім 

учителям початкових класів самостійно розробляти, грамотно описувати й 

ефективно застосовувати навчально-ігрові технології в освітньому процесі. 

З’ясовано, що чітка структура, зрозуміла для сприйняття, а також зразки 

вихідних інструкційних документів (проспект гри; сценарій; опис ігрових ситуацій; 

інструкції для гравців і педагога; словник термінів) полегшують самостійне 

проектування нових навчально-ігрових технологій, оформлення їх у вигляді 

методичних розробок і реалізацію у професійній діяльності. Розроблена структурна 

схема типової навчально-ігрової технології, яка містить системно впорядковану 

сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних компонентів, етапи розробки та 

документи, які її регламентують. 

У дослідженні розглянуто категорію «готовність» та психофізіологічні 

механізми, які завдяки процесу формування інтегрують її окремі структурні 

компоненти в цілісну якість особистості. Готовність майбутніх учителів 

початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній 

діяльності розуміємо як інтегровану якість особистості, яка, по-перше, пов’язана з  

мотиваційною, когнітивною й операційно-діяльнісною сферами, а, по-друге, з 

усвідомленням важливості активізації освітнього процесу шляхом застосування 

навчально-ігрових технологій і необхідності гармонійного поєднання навчання та 

гри в початковій школі. У структурі готовності майбутніх учителів початкових 

класів до застосування навчально-ігрових технологій виділено такі основні 

компоненти: мотиваційний, когнітивний та операційний. 

Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування навчально-ігрових технологій – це цілісний педагогічний процес 

набуття студентами знань, умінь, цінностей, компетенцій та досвіду розробки, 

організації і проведення дидактичних ігор, які дозволяють активізувати й 

урізноманітнити навчальну діяльність молодших школярів. Сутність формування 

готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності полягає в тому, що задані державними 

стандартами вимоги до освітньої підготовки (знання, вміння, компетенції, цінності) 

на основі набуття студентами досвіду організації навчально-ігрової діяльності 

стають їх особистісним надбанням, характеристикою, властивістю особистості, яка 

забезпечує урізноманітнення, активізацію й ефективність проведення освітнього 

процесу в початковій школі. 

У другому розділі – «Організаційно-методичні засади формування 

готовності майбутніх учителів до застосування ігрових технологій у 

професійній діяльності» – виділено й обґрунтовано компоненти та розроблено 

структурно-функціональну модель готовності майбутніх учителів початкових класів 

до застосування навчально-ігрових технологій, а також педагогічні умови її 

реалізації. 

На основі аналізу науково-педагогічної літератури в структурі готовності 

майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 
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технологій виділено такі основні компоненти: 1) мотиваційний – відображає 

морально-психологічну готовність студента до педагогічної діяльності, 

характеризується мотивацією студентів до навчання й участі у процесі формування 

цієї готовності, інтересом майбутнього вчителя до педагогічної діяльності з 

навчання шкільних предметів у початкових класах, а також самооцінкою 

професійної підготовки та її відповідності оптимальним професійним зразкам; 

2) когнітивний – характеризує загальнопедагогічні, методичні та спеціальні 

(ігротехнічні) знання, а також педагогічні (термінальні та інструментальні) цінності; 

3) операційний, стрижневими складовими якого виступають загальнопедагогічні, 

методичні та спеціальні (ігротехнічні) вміння, необхідні студентам для досягнення 

високої результативності у майбутній професійній діяльності, у т. ч. й готовності до 

розробки і застосування навчально-ігрових технологій у початковій школі. 

До основних методологічних підходів, які забезпечують процес формування у 

студентів досліджуваної готовності, віднесено: 1) системний, який, будучи 

спеціальним методом наукового пізнання, дозволяє вивчити процес формування 

готовності до застосування навчально-ігрових технологій як педагогічну систему з 

усіма притаманними їй специфічними властивостями, особливостями й 

закономірностями; 2) діяльнісний, який, будучи методологічною стратегією 

дослідження, уможливлює визначення професійно спрямованого змісту, 

оптимізацію способів формування готовності студентів до застосування навчально-

ігрових технологій, виявлення шляхів практичного вдосконалення цієї педагогічної 

системи; 3) особистісно орієнтований, який, будучи методологічною орієнтацією 

дослідження, через опору на систему взаємопов’язаних понять, ідей та способів дій, 

дозволяє забезпечити й підтримати процес самопізнання та самореалізації 

особистості, розвиток неповторної індивідуальності майбутнього вчителя 

початкових класів; 4) компетентнісний, який, будучи методологічною тактикою 

дослідження, зумовлює оновлення змісту професійного навчання на 

компетентнісних засадах, спрямування освітнього процесу на формування 

методичних компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності 

вчителів початкової школи, розв’язання ними практико-орієнтованих завдань, 

у тому числі, пов’язаних із застосуванням навчально-ігрових технологій. Складаючи 

методологічну основу дослідження і доповнюючи один одного, ці підходи 

уможливили розгляд процесу формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у різних аспектах, 

ракурсах і вимірах, забезпечивши його цілісність та ефективність. 

Відповідно до теоретично обґрунтованих положень створена структурно-

функціональна модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів 

до застосування навчально-ігрових технологій (рис. 1), яка містить чотири основні 

блоки: 1) цільовий, що характеризує соціальне замовлення, мету, завдання, 

теоретико-методологічні підходи досліджуваного процесу; 2) змістовий, який 

відображає зміст навчання студентів розробці та застосуванню навчально-ігрових 

технологій з урахуванням загальнодидактичних і специфічних принципів, що 

становлять основу діяльності викладача та студентів у системі професійно-

педагогічної підготовки; 3) процесуальний, який передбачає підбір і використання 
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широкого комплексу традиційних й інноваційних форм організації та методів 

навчання, характерних для вищої педагогічної школи; 4) результативний, який 

дозволяє з допомогою відповідних критеріїв і показників встановити конкретні 

результати реалізації досліджуваного процесу, об’єктивно оцінити перехід студентів 

на більш високий рівень готовності до застосування навчально-ігрових технологій 

як інтегративної характеристики, що містить мотиваційний, когнітивний та 

операційний компоненти. 

Аналіз наукових джерел й отримані рeзультaти eкcпepтнoгo oцiнювaння та 

ранжування вчителями початкових класів і викладачами ЗВО педагогічних умов 

формування готовності студентів до застосування навчально-ігрових технологій 

дозволили емпірично визначити та теоретично обґрунтувати такі з них: 

1. Розвиток позитивної мотивації студентів до застосування навчально-ігрових 

технологій шляхом включення їх у квазіпрофесійну діяльність, що дозволяє 

змоделювати проблемні ситуації, які виникають у реальній практиці  початкової 

школи. Реалізація цієї умови спрямована на формування мотиваційного компонента 

досліджуваної готовності, пов’язаного з мотивацією навчально-пізнавальної 

діяльності, інтересом до педагогічної діяльності на посаді вчителя початкових 

класів, усвідомленістю важливості розробки та впровадження навчально-ігрових 

технологій й визнання їх ролі в активізації освітнього процесу в початковій школі, а 

також самооцінкою своєї професійно-педагогічної підготовки. 

2. Відбір і реалізація змісту навчальних дисциплін, орієнтованих на 

формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування 

навчально-ігрових технологій, на основі інтеграції загальнопедагогічних, 

методичних і спеціальних (ігротехнічних) знань. Реалізація цієї умови спрямована 

на формування у студентів загальнопедагогічних, методичних і спеціальних 

(ігротехнічних) знань, а також педагогічних цінностей, необхідних для здійснення 

ефективної діяльності в досліджуваній галузі. 

3. Посилення практичної спрямованості процесу професійної підготовки, що 

ґрунтується на принципах варіативності та взаємозв’язку традиційних й 

інноваційних методів, форм (аудиторних і позааудиторних) і видів (навчально-

пізнавальної, навчально-практичної та самостійної) діяльності, які забезпечують 

інтеграцію компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності. Реалізація цієї 

умови спрямована на формування операційного компонента готовності майбутніх 

учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у 

професійній діяльності та на забезпечення його інтеграції з двома іншими 

компонентами – мотиваційним і когнітивним.  

У третьому розділі – «Організація i результати експериментального 

дослідження» – розроблено програму дослідження, яка містить завдання, етапи, 

методику проведення та засоби діагностування; проаналізовано й узагальнено 

результати констатувального, пошукового та формувального етапів педагогічного 

експерименту, сформульовано висновки, а також розроблено методичні 

рекомендації викладачам, які формують у студентів готовність до застосування 

навчально-ігрових технологій у майбутній професійній діяльності. 
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів 
початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності 
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Метa: підвищення рівня готовності майбутніх учителів початкових класів 

до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності 

Завдання:  1) створення умов для розвитку мотивів навчально-пізнавальної діяльності, спрямованих 

на засвоєння знань і саморозвиток; 
2) забезпечення студентів сукупністю загальнопедагогічних, методичних і спеціальних 

(ігротехнічних) знань з розробки навчально-ігрових технологій; 

3) розвиток загальнопедагогічних, методичних і спеціальних (ігротехнічних) умінь, необхідних для 

досягнення якості та результатів педагогічної діяльності з активізації навчання молодших школярів. 

Теоретико-методологічні підходи: системний, діяльнісний, компетентнісний, особистісно орієнтований 
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Специфічні принципи: 1) імітаційно-ігрового моделювання змісту, 

конкретних умов і динаміки освітнього процесу; 2) відтворення 

проблемних ситуацій, типових для навчальної діяльності, через 
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певні труднощі; 3) спільної діяльності учасників гри в умовах 

педагогічної взаємодії; 4) діалогічного спілкування учасників гри 

з метою підготовки та прийняття узгоджених рішень. 

Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування 

навчально-ігрових технологій у професійній діяльності 
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Види діяльності: аудиторна і позааудиторна навчально-пізнавальна, 
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Компоненти готовності студентів до застосування 

навчально-ігрових технологій: 
 

мотиваційний, когнітивний, операційний  

Критерії та показники 

готовності студентів до 

застосування навчально- 

ігрових технологій  

Низький 

(репродуктивний) 

Середній 

(інтерпретуючий) 

Достатній 

(перетворювальний) 

Високий 

(творчий) 

Рівні готовності 

 

Прогнозований результат: високий рівень готовності майбутніх учителів початкових класів 

до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності 
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Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі гуманітарно-

педагогічного коледжу Мукачівського державного університету. Зміст навчально-

ігрової підготовки й окремі аспекти дослідження уточнювалися в Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Богуславському 

гуманітарному коледжі ім. І. С. Нечуя-Левицького, Самбірському педагогічному 

коледжі імені Івана Филипчака та Володимир-Волинському педагогічному коледжі 

імені А. Ю. Кримського. 

На різних етапах експериментального дослідження впродовж 2013-2017 рр. 

брало участь 46 науково-педагогічних працівників і 94 учителів початкових класів 

Закарпатської, Київської, Львівської та Волинської областей, а також 369 студентів, 

з них 104 – з гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного 

університету, які були безпосередньо залучені до формувального етапу 

педагогічного експерименту. Для проведення дослідження нами були визначені 

контрольна група (КГ), в якій навчалося 26 студентів, та три експериментальні 

групи (ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3) із загальною кількістю студентів – 78. Необхідність 

комплексної та вибіркової перевірки ефективності педагогічних умов, що сприяють 

ефективності реалізації структурно-функціональної моделі формування готовності 

майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності, зумовила вибір трьох експериментальних груп. 

Констатувальний етап педагогічного дослідження дав змогу визначити рівні 

сформованості у майбутніх учителів початкових класів компонентів досліджуваної 

готовності та відібрати критерії їх вимірювання – мотиваційний, когнітивний і 

операційний. Кожен критерій оцінювався за чотирирівневою шкалою: високий 

(творчий), достатній (перетворювальний), середній (інтерпретуючий), низький 

(репродуктивний), і на основі отриманих експериментальних даних визначався 

загальний рівень сформованості готовності студентів до застосування навчально-

ігрових технологій. Перехід учасників педагогічного експерименту на більш 

високий рівень готовності був основним показником ефективності здійснюваного 

освітнього процесу та достатності виділених педагогічних умов. 

Констатувальний етап засвідчив, що готовність майбутніх учителів початкових 

класів до застосування навчально-ігрових технологій в ЕГ та КГ знаходилася 

приблизно на однаковому рівні: високий – 7,7 % в ЕГ та 11,5 % у КГ; достатній – 

15,4 % та 15,4 %; середній – 53,8 % та 53,8 %; низький – 23 % та 19,2 % відповідно. 

Крім цього, з метою перевірки розбіжності в ЕГ та КГ був використаний 

критерій Пірсона для незалежних вибірок, який підтвердив, що подальше 

проведення дослідження не матимете статистичних розбіжностей. З’ясовано, що 

досліджувана готовність є природним новоутворенням і вимагає спеціальних 

педагогічних дій і засобів для її формування, а виявлений у студентів переважно 

низький і середній рівні досліджуваної готовності є наслідком недостатньої уваги до 

проблеми організації освітнього процесу з проектування і методики застосування 

навчально-ігрових технологій, який характерний для багатьох педагогічних ЗВО. 

Формувальний етап експериментального дослідження здійснювався на основі 

впровадження виділених й обґрунтованих педагогічних умов у процес професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів. Були апробовані як парні 
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поєднання цих умов, так і їх цілісний комплекс. Такий підхід був зумовлений тим, 

що готовність студентів до застосування навчально-ігрових технологій у 

професійній діяльності є інтегративною характеристикою особистості, яка містить 

сукупність мотиваційного, когнітивного й операційного компонентів та забезпечує 

досягнення високих результатів в освітньому процесі початкової школи. Комплекс 

педагогічних умов забезпечив удосконалення загальнопедагогічних, методичних і 

спеціальних (ігротехнічних) знань й умінь студентів, розвиток їхнього інтересу до 

майбутньої професійної діяльності у початковій школі в цілому та до навчання 

основних навчальних предметів в ігровій формі, зокрема. Цілісне використання 

комплексу педагогічних умов при здійсненні процесу формування готовності 

майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності дозволило отримати більш високі результати в 

ЕГ порівняно з КГ. Узагальнені результати завершального зрізу, який проводився 

наприкінці формувального етапу педагогічного експерименту в ЕГ і КГ, подані в 

таблиці 1. 

Аналіз результатів дослідження дозволив констатувати, що достатньо високі 

показники сформованості компонентів готовності до застосування навчально-

ігрових технологій у студентів ЕГ підтверджують дієвість запропонованих 

педагогічних умов, реалізація яких сприяла не лише посиленню мотиваційної сфери 

стосовно майбутнього фаху вчителя початкових класів, а й створювала можливості 

для розвитку індивідуально-професійних якостей, необхідних для організації 

навчально-ігрової діяльності молодших школярів. 

Таблиця 1 

Розподіл майбутніх учителів початкових класів за рівнями сформованості 

 готовності  до застосування навчально-ігрових технологій наприкінці 

педагогічного експерименту (у %) 
 

Рівні 
Відсоток студентів 

ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 КГ 

Високий (творчий) 30,8 26,9 34,6 15,4 

Достатній (перетворювальний) 46,1 50 53,8 26,9 

Середній (інтерпретуючий) 19,2 15,4 11,5 42,3 

Низький (репродуктивний) 3,9 7,7 0 15,4 
 

Відповідно до завдань педагогічного експерименту та за результатами 

порівняльного аналізу мотиваційного, когнітивного й операційного компонентів 

готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій на початку та наприкінці дослідження, на рис. 2 подано динаміку змін 

рівнів сформованості досліджуваної готовності в КГ та ЕГ.  
Доведено, що запропоноване вдосконалення змісту дисциплін психолого-

педагогічного та методичного циклів, авторський спецкурс «Навчально-ігрові 

технології в початковій школі», відібрані й апробовані традиційні та інноваційні 

форми і методи навчання, побудовані з огляду на системний, діяльнісний, 

особистісно орієнтований та компетентнісний підходи, а також широке 

використання сучасних ІКТ при розробці й застосуванні дидактичних ігор суттєво 
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впливають на якість професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

 
 

Рис. 2. Зміни рівнів сформованості готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності 

 

ВИСНОВКИ 

У процесі дослідження була вивчена і виявлена ступінь розробленості 

проблеми формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності. Зазначена 

проблема є однією з актуальних у педагогічній теорії і практиці, адже зумовлена 

реформуванням початкової  школи, підвищенням вимог до рівня професіоналізму 

майбутніх учителів початкових класів, а також недостатньою теоретичною 

розробленістю питань навчально-ігрової діяльності в дидактиці початкової освіти. 

Результати дослідження дозволили зробити такі узагальнення і висновки: 

1. Аналіз наукової літератури та узагальнення педагогічного досвіду 

уможливили обґрунтувати актуальність проблеми формування готовності майбутніх 

учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у 

професійній діяльності, яка підтверджується суперечностями між: 1) соціально 

зумовленим попитом суспільства на підготовку висококваліфікованих педагогічних 

кадрів, здатних активізувати й удосконалити освітній процес, та недостатнім рівнем 

розробленості теоретико-методологічних аспектів застосування педагогічних 

інновацій, зокрема з метою формування готовності майбутніх учителів до 

організації та здійснення навчально-ігрової діяльності у початковій школі; 

2) потребою в активізації процесу формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій та відсутністю 

теоретично обґрунтованих педагогічних умов щодо його реалізації; 3) необхідністю 

методичного супроводу процесу формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній 
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діяльності та незадовільним станом програмно-змістовного й організаційно-

методичного забезпечення цього процесу в педагогічній практиці. 

2. Уточнено зміст ключових понять: 1) навчально-ігрова технологія – 

сукупність методів, прийомів і засобів організації освітнього процесу у формі 

різноманітних дидактичних ігор з чітко поставленою метою, відповідними 

завданнями й прогнозованим результатом, характеризується навчально-

пізнавальною та виховною спрямованістю, сприяє активізації й підвищенню 

ефективності навчання шкільних предметів у початкових класах; 2) готовність 

майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності – це інтегрована якість особистості, яка, по-

перше, пов’язана з  мотиваційною, когнітивною й операційно-діяльнісною сферами, 

а, по-друге, з усвідомленням важливості активізації освітнього процесу шляхом 

застосування навчально-ігрових технологій і необхідності гармонійного поєднання 

навчання та гри у початковій школі; вона містить сукупність мотиваційного, 

когнітивного та операційного компонентів, що забезпечує досягнення високих 

результатів в освітньому процесі початкової школи; 3) формування готовності 

майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій – це цілісний педагогічний процес набуття студентами знань, умінь, 

компетенцій та досвіду розробки, організації і застосування навчально-ігрових 

технологій, які дозволяють активізувати й урізноманітнити освітню діяльність 

молодших школярів, дотримуючись визначеного державою стандарту початкової 

загальної освіти. 

3. Конкретизовано структуру готовності майбутніх учителів до застосування 

навчально-ігрових технологій в початковій школі, що передбачає сформованість 

мотиваційного, когнітивного, операційного компонентів. Показниками 

мотиваційного компонента визначено мотиви (професійно-педагогічні, 

самореалізації, пізнавальні, моральні); інтерес до педагогічної діяльності у 

початковій школі; самооцінка рівня готовності до розробки та застосування 

навчально-ігрових технологій; когнітивного – загальнопедагогічні, методичні і 

спеціальні (ігротехнічні) знання, їх повнота (відповідність вимогам професійної 

діяльності, стандарту вищої освіти), системність (узгодженість знань між собою) й 

осмисленість (суб’єктивна значущість, самостійність суджень, постановка 

проблемних питань); операційного – загальнопедагогічні, методичні і спеціальні 

(ігротехнічні) вміння, зокрема, правильність і самостійність у виконанні дій; 

здатність перенесення дій на інші види діяльності; ступінь самостійності при 

моделюванні професійної діяльності. Визначення сформованості готовності 

майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій здійснювалося за чотирма рівнями: низьким (репродуктивним), середнім 

(інтерпретуючим), достатнім (перетворювальним), високим (творчим). 

4. На основі теорії системного, діяльнісного, особистісно орієнтованого та 

компетентнісного підходів розроблена і реалізована структурно-функціональна 

модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності, яка містить 

цільовий, змістовний, процесуальний і результативний блоки, характеризується 
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інтегративністю, відтворюваністю, амбівалентністю, адаптивністю та забезпечує 

формування в єдності мотиваційного, когнітивного й операційного компонентів 

досліджуваної якості особистості майбутнього педагога. 

5. Виявлений та обґрунтований комплекс педагогічних умов, який сприяє 

ефективній реалізації структурно-функціональної моделі формування готовності 

майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності: 1) розвиток позитивної мотивації студентів до 

застосування навчально-ігрових технологій шляхом включення їх в квазіпрофесійну 

діяльність, що дозволяє змоделювати проблемні ситуації, які виникають в реальній 

практиці початкової школи; 2) відбір і реалізація змісту навчальних дисциплін, 

орієнтованих на формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування навчально-ігрових технологій, на основі інтеграції 

загальнопедагогічних, методичних і спеціальних (ігротехнічних) знань; 

3) посилення практичної спрямованості процесу професійної підготовки, що 

ґрунтується на принципах варіативності та взаємозв’язку традиційних й 

інноваційних методів, форм (аудиторних і позааудиторних) і видів (навчально-

пізнавальної, навчально-практичної та самостійної практичної) діяльності, які 

забезпечують інтеграцію компонентів готовності майбутніх учителів початкових 

класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності. 

6. Ефективність розробленої структурно-функціональної моделі формування 

готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 

технологій та комплексу педагогічних умов її реалізації була доведена у процесі 

педагогічного експерименту та свідчить про правильність висунутої гіпотези. 

Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов реалізації структурно-

функціональної моделі засвідчила, що узагальнений рівень готовності студентів 

експериментальних груп до застосування навчально-ігрових технологій був на 

21,4 % вищим, ніж у студентів контрольної групи. Це дає підставу для 

впровадження отриманих результатів у практику педагогічних ЗВО, які здійснюють 

підготовку вчителів початкових класів для Нової української школи.  

Проведена робота не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. З нашого 

погляду, перспективними напрямами є такі: 1) розробка змістовного і організаційно-

методичного аспектів досліджуваного процесу на інших теоретико-методологічних 

підходах та для інших категорій педагогічних працівників; 2) виявлення 

можливостей навчально-ігрових технологій для вдосконалення, активізації й 

урізноманітнення освітнього процесу на рівнях базової і профільної  середньої 

освіти; 3) розробка моделей розвитку окремих компонентів досліджуваної 

готовності у майбутніх вчителів початкових класів, самостійного вдосконалення цієї 

особистісної якості у процесі професійної педагогічної діяльності та ін. 
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АНОТАЦІЇ 
Марко М. М. Формування готовності майбутніх учителів початкових 

класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній 
діяльності. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Мукачівський 
державний університет, Мукачево, 2018. 

У дисертації з’ясовано сутність гри як складного соціокультурного феномену, 
розкрито особливості використання гри в навчальних цілях, а також дана 
характеристика дидактичних ігор і навчально-ігрових технологій, які 
використовуються в освітньому процесі початкової школи. Розглянуто категорію 
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«готовність» та психофізіологічні механізми, які завдяки процесу формування 
інтегрують її окремі структурні компоненти в цілісну якість особистості. 

Розроблена структурно-функціональна модель формування готовності 
майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 
технологій, яка містить цільовий, змістовий, процесуальний та результативний 
блоки. Виявлено й обґрунтовано комплекс педагогічних умов: 1) розвиток 
позитивної мотивації студентів до застосування навчально-ігрових технологій 
шляхом включення їх в квазіпрофесійну діяльність; відбір і реалізація змісту 
навчальних дисциплін, орієнтованих на формування готовності майбутніх учителів 
початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій, на основі 
інтеграції загальнопедагогічних, методичних і спеціальних (ігротехнічних) знань; 
посилення практичної спрямованості процесу професійної підготовки, що 
ґрунтується на принципах варіативності та взаємозв’язку традиційних й 
інноваційних методів, форм (аудиторних і позааудиторних) і видів (навчально-
пізнавальної, навчально-практичної та самостійної) діяльності. 

Експериментально підтверджено, що запропоновані педагогічні умови 
сприяють ефективній реалізації структурно-функціональної моделі формування 
готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових 
технологій у професійній діяльності. 

Ключові слова: гра, навчально-ігрові технології, готовність, педагогічні умови, 
структурно-функціональна модель, майбутні вчителі початкових класів. 

 
Марко М. М. Формирование готовности будущих учителей начальных 

классов к применению учебно-игровых технологий в профессиональной 
деятельности. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.04 - теория и методика профессионального образования. - 
Мукачевский государственный университет, Мукачево, 2018. 

В диссертации установлена сущность игры как сложного социокультурного 
феномена, раскрыты особенности использования игры в учебных целях, а также 
дана характеристика дидактических игр и учебно-игровых технологий, 
используемых в образовательном процессе начальной школы. Рассмотрена 
категория «готовность» и психофизиологические механизмы, которые благодаря 
процессу формирования интегрируют ее отдельные структурные компоненты в 
целостное качество личности. 

Разработана структурно-функциональная модель формирования готовности 
будущих учителей начальных классов к применению учебно-игровых технологий, 
которая содержит целевой, содержательный, процессуальный и результативный 
блоки. Выявлен и обоснован комплекс педагогических условий: 1) развитие 
положительной мотивации студентов к применению учебно-игровых технологий 
путем включения их в квазипрофессиональною деятельность; отбор и реализация 
содержания учебных дисциплин, ориентированных на формирование готовности 
будущих учителей начальных классов к применению учебно-игровых технологий на 
основе интеграции общепедагогических, методических и специальных 
(игротехнических) знаний; усиление практической направленности процесса 
профессиональной подготовки, основанной на принципах вариативности и 
взаимосвязи традиционных и инновационных методов, форм (аудиторных и 
внеаудиторных) и видов (учебно-познавательной, учебно-практической и 
самостоятельной) деятельности. 

Экспериментально подтверждено, что предложенные педагогические условия 
способствуют эффективной реализации структурно-функциональной модели 
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формирования готовности будущих учителей начальных классов к применению 
учебно-игровых технологий в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: игра, учебно-игровые технологии, готовность, 
педагогические условия, структурно-функциональная модель, будущие учителя 
начальных классов. 

 

Marko M.M. The formation of the readiness of future primary school teachers 
to apply educational and gaming technologies in their professional activities. – 
Manuscript. 

The dissertation for getting a scientific degree of the candidate of Pedagogical 
Sciences, speciality 13.00.04 – Theory and Methodology of Trade Education. – 
Drohobych State Pedagogical University by Ivan Franko, Ministry of Education and 
Science of Ukraine, Drohobych, 2018. 

The dissertation has explained sense of the game as a complex sociocultural 
phenomenon, revealed the peculiarities of usage of the game for educational purpose, 
characterized didactic games and educational gaming technologies that are used in the 
educational process of primary school. On the one hand, educational gaming technologies 
are understand as the set of methods, means of organizing the educational process in the 
form of various didactic games with a clearly defined goal and appropriate tasks, that are 
characterized by active educational and cognitive orientation, and on the other – these 
technologies are used as innovative educational and methodological tools for improving 
the efficiency of educational process. 

It has been found that a clear structure, understandable for perception, samples of 
source instructions (game prospectus; script; description of gaming situations; instructions 
for players and teacher; vocabulary of terms) facilitate the independent design of new 
educational gaming technologies, designing them as methodical developments and 
realization in professional activity. It has been developed the structural scheme of a typical 
educational gaming technology, which contains a systematically ordered set of 
interconnected and interdependent components, stages of development and documents that 
regulate it. 

The study has considered the category «readiness» and psychophysiological 
mechanisms, which integrate its separate structural components into the integral quality of 
the individual. The structure of the readiness of future teachers of primary classes to usage 
of educational gaming technologies identifies following main components: motivational, 
cognitive and operational. Formation of the readiness of future primary school teachers to 
usage of educational and gaming technologies is an integral pedagogical process of 
acquiring students the knowledge, skills, values, competencies and experience of 
developing, organizing and conducting didactic games, which allow to intensify and 
diversify the educational activity of junior pupils. 

The structural-functional model of forming the readiness of future primary school 
teachers for the usage of educational gaming technologies contains four main blocks: 
target, content, procedural, effective. It has been revealed and substantiated the complex of 
pedagogical conditions, that contributes the effective implementation of a structural and 
functional model of forming the readiness of future teachers of primary classes to the 
usage of educational and gaming technologies in professional activities. 

Key words: game, educational game technology, readiness, pedagogical conditions, 
structural and functional model, future teachers of elementary school. 
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