


Серед всіх чи не найважливішого значення в розвитку дитини набуває саме ігрова 

діяльність, яку, заслужено називають провідною діяльністю. 

Суто дитячими видами діяльності дитини 
дошкільного віку виступають:  

пізнавальна 
образотворча (малювання, 

ліплення, аплікація, 

конструювання) та музична   
ігрова діяльність 



здатність до свободи вибору; 

автономність (самостійність, індивідуальність, 
почуття дорослішання,  почуття нових 
можливостей);  

 

сприяє розвитку соціальної єдності (почуття 
«ми», товариськості, командного духу).  

предметним;  соціальним; природним.  

Серед всіх видів діяльності саме ігрова формує унікальні якості людини : 

Саме гpa надає можливість врахувати власні життєві цілі та потреби, 
забезпечує зв’язок дитини з середовищем : 



  Єдиного теоретичного підходу до уточнення понять «ігрова технологія», «ігрова 
методика» в вітчизняних науково-методичних джерелах не існує. Це унеможливлює точне 
визначення і класифікацію педагогічних технологій, які використовуються у роботі з 
дошкільниками. 

 

Ігрові педагогічні технології – це технології, в основу яких покладена педагогічна гра, як 
вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного 
досвіду  

  К. Крутій зазначає, що термін «ігрові технології» некоректно використовувати для 
пояснення ігрової діяльності дошкільників. Науковець вважає, що не можна захоплюватися 
підміною термінів один одним — «ігрові педагогічні технології», «ігрова діяльність», «ігрові 
методи та прийоми», «дидактична гра» — вони різні за змістом та застосуванням  



• Чи може розвага бути ґрунтом освітнього процесу в закладі освіти? 

• Наскільки доцільно використання ігрових технологій в закладу освіти?  

З’ясуємо два питання: 

 Щодо першого питання. Деякі вчені схильні вважати, що навчання через розвагу не 

завжди правильно і добре. Так, Симон Соловейчик, автор ігрових методик, звертає увагу на 

те, що школа не розважає.  

 

 

 

 

 

Тобто, на думку автора, навчання повинно бути не розвагою, а захопленням, розвага не може 

бути ґрунтом освітнього процесу.  

 

Процес навчання — це важка, серйозна та довга праця. ―Навчання із захопленням — 
перший крок до майбутнього відповідального, серйозного життя, повного сенсу і радості‖.  



Гра як елемент присутня у всіх видах діяльності (і в праці, і у відпочинку, і в 
пізнанні, і в мисленні, і в практичній діяльності), але як особливий вид 

діяльності існує в трьох формах: дитяча гра, мистецтво (художня діяльність), 
спорт.  

Гра є видом непродуктивної діяльності, мотив якої полягає не в її результатах, а в 
самому процесі.  

З’ясуємо друге запитання - доцільність застосування ігрових технологій в освітньому 
процесі закладу освіти 



Структура гри як процесу:  

✓Ролі, взяті на себе тими, хто грає.  

✓Ігрові дії як спосіб реалізації цих ролей.  

✓Ігрове вживання предметів, заміщення реальних речей 
(замісники) ігровими — умовними. 

✓Реальні відносини між тими, хто грає.  

✓Сюжет, зміст — галузь дійсності, яка умовно 
відтворюється в грі.  



Гра породжує ігрові асоціації: дворові команди, клуби, неформальні об’єднання 
вболівальників тощо. 

Наявність явища ―загравання‖, коли дитина або доросла людина не можуть вирватися з 
―полону‖ гри. Явище, властиве, очевидно, тільки ігровій діяльності.  

Винятковість та відособленість гри проявляється в таємничості, якою гра любить себе 
оточувати.  

У кожної гри свої правила. Правила гри обов’язкові й не підлягають сумніву.  

 Грі властива емоційна та вольова напруга. Напруга викликається невпевненістю, 
нестійкістю, якимось шансом або можливістю.  

Особливості ігрової діяльності:  



  Повноцінний особистісний розвиток дитини 

безпосередньо залежить від оволодіння ігровою 

діяльністю на високому рівні, що, у свою чергу, 

передбачає сформованість ігрової компетентності 

дитини.  

 



ігри-експериментування, 

сюжетно-відображувальні, 

сюжетно-рольові, 

режисерські, 

театралізовані.  

 

сюжетно-дидактичні; 

дидактичні (словесні, з іграшками, настільно-
друковані); 

рухливі; 

конструктивно-будівельні)  

Ігрова компетентність може бути сформована  через систему ігор закладену Стандартом 

дошкільної освіти, яка відображає ступінь активності та свободи дитини в організації ігрової 

діяльності.  

Перша гpyпa iгop: самодіяльні вільні ігри  

 

інтелектуальні,  

карнавальні,  

обрядові,  

драматизаціі, 

хороводи, 

ігри-естафети). 

Друга гpyпa: ігри, що організовані за 

ініціативою дорослих з метою навчання : 

 

aбo з метою організації дозвілля : 



Що робити вихователю для розвитку ігрової компетентності дитини: 
 

збагачувати інформацію про різні ігрові ситуації та ігрові дії;  

організувати облік інтересів дітей групи (візуальний, змінний, як 
календар, щоб дитина чула запитання «що цікаво тобі сьогодні, як, 
з ким ти хочеш гратися»); 

щоденно вчити дітей гратися з іграшками, вводити нові іграшки та 
ретельно пояснювати, як ними грати; 

організовувати спостереження за іграми інших дітей; 

читати та обговорювати багато літературних творів; обговорювати 
мультфільми; 

розширювати тематику та збагачувати сюжети самодіяльних 
творчих ігор дітей; 



розігрувати казки; вигадувати спільно з дітьми сюжети казок i 
розігрувати ïx; обігравати персонажі та взаємодію одне з одним; 

вчити дітей планувати та розвивати ігрові ситуації, узгоджувати свої дії 
з діями дітей; 

практикувати ігрові провокації (навмисна зміна перебігу гри, ігрової 
ситуації); 

формувати мобільне (змінюване) предметно-ігрове розвивальне 
середовище; 

спільно створювати простір ігрової діяльності — від добору іграшки 
для гри до побудови ігрового поля (обладнання магазина, халабуда, 
кімната для ляльки); 

тренувати дітей брати на себе роль та поєднувати уявні й реальні 
рольові дії; 



підкреслювати радість від активності та цікавої гри з усіма; 

перетворювати повсякденну гру у святкове дійство, яке міцно 
закарбовується в пам’яті завдяки піднесеному, емоційно-ігровому 
забарвленню; 

використовувати будь-яку можливість дітям відчути ycпix, повірити 
у власні сили; 

підтримувати атмосферу радості та емоційного благополуччя ігрової 
активності дітей як критеріїв якості психологічного мікроклімату 
дитячого колективу; 

заохочувати до вигадування в ігровій діяльності; 



спонукати poзпoчинaти та завершувати гру (доводити гру до кінця); 

зацікавлювати, розширюючи сюжети irop, завдяки наслідуванню 

створювати ситуації, коли дитина опановує ігровий простір та 
збагачує 

варіативність видів iгop; 

створювати умови, коли дитина може самостійно розгортати сюжет 
гри, змінювати правила гри та контролювати ïx дотримання. 



Гра повинна стати для дорослого ефективним інструментом 

організації освітньої роботи в закладі   освіти, а для дитини 

емоційно наповненим досвідом зростаючих можливостей 

та почуттям задоволення від змістовної активності. 

Формуючи систему розвивальних i підтримуючих впливів на 

ігрову компетентність дітей, варто враховувати, що ігровий 

процес є одночасно простором найближчого розвитку 

дитини, що вимагає збагаченого ігрового середовища та 

якісного педагогічного супроводу дорослих. Особливе 

значення у забезпеченні ігрової компетентпості дитини 

надано іграшці 



   

Саме збагачення дій з предметами та іграшками в єдності та магічним словесним включенням уяви 

завдяки словам («ніби, буцімто, не по-справжньому, не насправді, не насправжки, вдавано, начебто, 

немовби») перетворює реальність предметно-практичних та сенсорних дій у віртуальну ігрову 

реальність всемогутності дитини.  
 

Іграшка – головний атрибут збагачення та трансформації ігрового досвіду. 

Іграшка є предметом трансляціі культури та картини світу, а гpa з іграшкою — важливий процес 
осмислення та засвоення цих категорій. 

Розрізняють такі іграшки :  

настільно-друковані.  

іграшки-саморобки; 

технічні; 

спортивні;  

конструктивно- будівельні; 

українські народні іграшки; 

функціональні іграшки;  

сенсорно- дидактичні;  

образні;  



Ідеальна іграшка 

Психолог Кліфф Арналл (Cliff Arnall, Британія, 2009 р.) 

розробив рівняння для ідеальної іграшки в подарунок дитині 

після того, як дослідив понад 5000 батьків та дітей на 

замовлення британської іграшкової компанії Worlds Apart.  

Дослідження показало, що 65% дітей отримують 

різдвяні подарунки, які їм не подобаються, або з якими вони 

не грають. На думку дослідника, батькам слід вибирати 

подарунок на основі суб’єктивних оцінок іграшок за шістьма 

ключовими властивостями за 5-бальною системою.  

 



• – наскільки іграшка корисна, якщо дитина грає одна (дитині подобається 
індивідуальна гра?) Pi 

• – наскільки вона корисна, якщо дитина грає з іншими дітьми, 
Po 

•  – наскільки вона стимулює творчі здібності, почуття дитини, 
Cr   

• – наскільки вона допомагає налагодити контакт з однолітками (чи сприяє 
соціальній активності?), S 

• – загальна корисність іграшки (чи може дитина грати з іграшкою увесь 
рік? чи легко зберігати і легко транспортувати?), U 

• – чи достатньо міцна іграшка, щоб її можна було передати у спадок; чи 
буде актуальна для молодших братів і сестер в наступні роки? H 



  Кліфф Арналл пропонує враховувати, скільки в 
середньому годин на місяць дитина буде регулярно 
грати з подарунком (T), а також упродовж якого часу 
вона збереже до неї інтерес (L). 

  Після цього необхідно обчислити значення 
виразу 

  L х T + Pi + Po + Cr + S + U + H 

  Результат треба розділити на квадратний корінь з 
ціни іграшки. Іграшка, яка набрала 40 балів і вище, 
вважається дуже цінною. Вибір слід робити на користь 
тієї іграшки, яка отримає в результаті найвищу 
підсумкову оцінку. Дослідник також попереджає, що 
результати можуть відрізнятися для різних дітей. 

 



Ігрові технології відрізняються від інших педагогічних технологій тим, що пропонована 
дорослим гра:  

 

1) добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку;  

2)одна з найбільш ефективних засобів активізації, що залучає учасників у гру за 
рахунок змістовної природи самої ігрової ситуації і здатна викликати в них високе 
емоційне та фізичне напруження. У грі значно легше долаються труднощі, 
перешкоди, психологічні бар’єри дорослих;  

3)мотиваційна за своєю природою. По відношенню до пізнавальної діяльності вона 
вимагає і викликає в учасників ініціативу, наполегливість, творчий підхід, уяву, 
спрямованість;  

4)дозволяє: вирішувати питання передачі знань, навичок, умінь, формування 
компетенцій; домагатись глибинного особистісного усвідомлення учасниками законів 
природи і суспільства; мати виховний вплив; захоплювати, переконувати, а в деяких 
випадках — ще й лікувати;  



5) багатофункціональна, її вплив на людину неможливо обмежити будь-яким одним 
аспектом, її можливі впливи актуалізуються одночасно;  

6) переважно колективна, групова форма діяльності, в основі якої лежить змагальний 
аспект. Як суперник, однак, може виступати не тільки людина, але і обставини, і вона 
сама (подолання себе, свого результату);  

7) нівелює значення прикінцевого результату. У такій грі учасника можуть 
влаштовувати різні типи ―призів‖: матеріальні, моральні (заохочення, грамота, 
широке оголошення результату), психологічні (самоствердження, підтвердження 
самооцінки) тощо.  

Під час групової діяльності результат сприймається ним через призму загального успіху, 

ототожнюючи успіх групи, команди як власний 

8)вирізняється наявністю чітко поставленої ситуаційної мети і відповідного їй 
педагогічного емоційно-ділового (тобто не формально небайдужого) результату.  



Форми, методи, засоби освітньої діяльності з розвитку ігрової 
компетентності дитини представимо у переліку Абетки засобів :  

 

арт-гpa,  
активна 
ігрова 

година,  

аналіз 
життєвих 
ситуацій,  

бесіда,  вікторина,  
візитки 
iгop , 

вітрина 
iгop, 

день без 
іграшок,  

екскурсія, 
ігрове 

завдання, 
ігрове 
коло, 

ігрові 
вправи,  

ігрові 
гостини,  

ігро-
глобус, 

ігровий 
вікенд, 

ігротека,  



печа-куча (у 
перекладі з 
японської 

«балаканина»), 

приклад,  
проблемна 
ситуація,  

ранкові 
зустрічі,  

рольові 
діалоги,  

уявні 
ігрові 

ситуації, 

фабрик
а iгop,  

хвилин
ки 

правил
. 

імпровіза
ція, 

індивідуал
ьне ігрове 
завдання,  

колективне 
сюжето-

складання 
гpи, 

констру
ювання, 

лотерея 
ігрова,  

майстерня 
іграшок, 

моделю
вання 
гри,  

мультібус 
iгop,  

Форми, методи, засоби освітньої діяльності з розвитку ігрової 
компетентності дитини представимо у переліку Абетки засобів :  

 



Bci форми та засоби, що сприяють становленвю ігрової діяльності 
дитини, розподіляють на:  

матеріальні ігрові 
засоби  

ігрове поле,  

спеціально створені 
засоби для гри,  

предмети 
замінники,  

предмета які не 
створені для гри 

інформаційні 
ігрові засоби 

екскурсії, 

спостереження, 

художня 
література 

інтерактивні ігрові засоби  

комп’ютерні технологїї 
(інтерактивна дошка, 
інтерактивна підлога),  

соціальне проєктування,  

ігрові провокацїі,  

ігри-квести,  

флеш-ігри.  

В ідеалі приміщення садочка повинно стати розвивальним простором — великою дослідницько-

ігровою кімнатою для дітей. 



Організація ігрової діяльності протягом дня:  
 

Протягом дня 
діти мають 
можливість 

гратися чотири 
рази:  

до сніданку (5-
40 хв),  

між сніданком 
та заняттями 

(5-7 хв),  

на відкритому 
повітрі (1 год. – 

1 год. 30 хв),  

після денного 
сну (20-40 хв). 




