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Те, що я чую, я забуваю. 
Те, що я бачу, я запам’ятовую. 
Те, що я роблю сам, я розумію. 

Конфуцій 
Визначення актуальності проблеми. Навчально‐виховний процес є 

суспільна дія, в якій беруть участь найменше дві особи: учитель і учень. 
Роль учня може бути різна. Він або стає за об’єкт педагогічного процесу, 
тобто пасивно сприймає й засвоює те, що подає йому вчитель, або він є 
суб’єкт цього процесу, тобто виявляє певну активність у розв’язанні тих 
чи  інших  проблем,  а  іноді  навіть  виявляє  ініціативу  в  постановці  її  [1, 
с. 94–95].  Продовжуючи  думку  славетного  українського  вченого‐
педагога  Г. Ващенка,  зазначимо,  що  те,  якою  буде  роль  учня  у  процесі 
навчання,  великою  мірою  залежить  від  готовності  вчителя  залучати 
його  до  активної  навчально‐пізнавальної  діяльності.  З  цього  огляду, 
розв’язання  головних  завдань  вищої  школи  вбачаємо  у  пошуку  і 
впровадженні  таких  педагогічних  технологій,  які  забезпечуватимуть 
ефективність  професійно‐педагогічної  підготовки  майбутніх  педагогів. 
До них зачисляємо ігрові технології навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за темою наукового пошуку 
засвідчує,  що  окремі  аспекти  проблеми  дослідники  вивчали  у  таких 
напрямах: 

 сутність,  педагогічні  засади  використання  гри  у  навчально‐
виховному  процесі  обґрунтували  у  своїх  наукових  працях 
Г. Ващенко,  М. Кларін,  О. Ковальчук,  О. Козирєва,  Я.‐А. Комен‐
ський,  А. Макаренко,  С. Русова,  І. Підласий,  В. Сухомлинський, 
К. Ушинський, П. Щербань та ін.; 

 психологічні  основи  використання  гри  у  навчально‐виховному 
процесі  з’ясовували  Б. Ананьєв,  І. Бех,  Е. Берн,  Л. Виготський, 
Г. Костюк,  А. Піаже,  К. Роджерс,  В. Роменець,  С. Рубінштейн, 
Г. Спенсер, Т. Титаренко та ін.; 

 філософські аспекти гри висвітлили І. Кон, Г. Щедровицький та  ін.;  
 можливості  впровадження  ігрових  технологій  навчання 

з’ясовували  Б. Букатова,  Т. Кашканова,  В. Ткаченко,  Г. Селевко, 
О. Хоменко та ін. 
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Зауважимо,  що,  незважаючи  на  вагомі  результати  наукових 
пошуків у цих напрямах, сьогодні недостатньо вивченими залишаються 
важливі  аспекти  цього  виду  навчальної  діяльності  студентів 
природничих факультетів у системі університетської освіти.  

Формулювання  цілей  статті  полягає  в  теоретичному  осмисленні 
сутності  ігрового  моделювання,  виявленні  та  обґрунтуванні 
педагогічних  умов  впровадження  інтерактивних  ігрових  технологій 
навчання у  вищій школі. Відповідно до  зазначеної мети визначено такі 
головні завдання:  

 у  контексті  дослідження  культури  професійного  мислення 
майбутніх педагогів теоретично осмислити сутність понять, що 
становлять  термінологічно‐понятійний  апарат  наукового 
пошуку; 

 виявити  можливості  для  здійснення  ігрового  моделювання  у 
процесі  вивчення  педагогічних  дисциплін  студентами 
природничих  факультетів  в  умовах  кредитно‐модульної 
системи організації навчального процесу; 

 визначити  і  обґрунтувати  педагогічні  умови,  що  забезпечують 
ефективність  впровадження  ігрових  технологій  навчання  у 
вищій школі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами і практичними завданнями 
визначається розробленням низки питань теми “Професійна і соціально
педагогічна  підготовка  майбутніх  фахівців  у  системі  вищої  освіти 
України:  історикопедагогічні аспекти, дидактичні й  інноваційні підходи” 
відповідно  до  науково‐дослідної  тематики  кафедри  загальної  і 
соціальної  педагогіки  Львівського  національного  університету  імені 
Івана  Франка  та  кафедри  педагогіки  Тернопільського  національного 
педагогічного  університету  імені  Володимира  Гнатюка  (тема 
“Теоретикометодичні  основи  професійної  підготовки фахівців  в  умовах 
реалізації ідей Болонської угоди”). 

Виклад  основного  матеріалу.  Зміна  філософії  освіти,  сучасні 
тенденції до її культурологізації вимагають від викладачів вищої школи 
дедалі ширшого впровадження інноваційних технологій, що дають змогу 
студентам  не  тільки  засвоїти  навчальну  інформацію,  а  й  формують 
уміння  й  навички  їх  практичного  використання  у  професійній  діяль‐
ності. У процесі дослідження проблеми формування культури професій‐
ного мислення майбутніх педагогів ми виявили, що ігрове моделювання 
забезпечує  продуктивне  навчальне  середовище  для  організації 
інтерактивної  педагогічної  взаємодії  і  суттєво  підвищує  ефективність 
навчально‐пізнавальної  діяльності  студентів  під  час  вивчення 
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педагогічних дисциплін. З огляду на це, в контексті розв’язання завдань  
дослідження  теоретичне  осмислення  термінологічно‐понятійного 
апарату подамо у такій послідовності (див. рисунок): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Послідовність теоретичного осмислення 
термінологічно‐понятійного апарату дослідження 

 
Базовими  поняттями  у  нашому  дослідженні  є  “модель”, 

“моделювання”  та  “гра”. В. Лозовецька  визначає модель  (фр.  modele — 
зразок) як уявну або матеріально‐реалізовану систему, котра відображає 
або  відтворює  об’єкт  дослідження  (природний  чи  соціальний)  і  здатна 
змінювати його так, що її вивчення дає нову інформацію стосовно цього 
об’єкта [3, с. 516]. У “Словнику іншомовних слів” знаходимо визначення, 
за  яким  моделювання  (фр.  modeler  —формувати)  трактують  так: 
1) метод дослідження складних явищ, процесів, об’єктів, що ґрунтується 
на  заміні  конкретного  об’єкта  досліджень  (оригінала)  іншим,  подібним 
до нього (моделлю); 2) виготовлення моделі [11, с. 552].   

З погляду формування культури професійного мислення майбутніх 
педагогів  важливого  значення  надаємо  моделюванню  в  навчанні.  Його 
сутність  чітко  визначає  Е. Рапацевич,  слушно  виокремлюючи  у  ньому 
два головні аспекти, за якими моделювання в навчанні розглядають як:  

1) зміст,  що  має  бути  засвоєний  учнями  (студентами)  у  процесі 
навчання;  спосіб  пізнання,  яким  вони  повинні  оволодіти 
(передбачає  введення  у  зміст  навчання  понять  моделі  та 
моделювання,  що  зумовлене  завданням  формування  науково‐
теоретичного типу мислення вихованців, щоб вони усвідомили 
й оволоділи моделюванням як методом пізнання);  

2) одну  з  основних  навчальних  дій,  що  є  складовим  елементом 
навчальної  діяльності  (полягає  в  дослідженні  місця  і  форм 
використання  моделювання  як  вищої  й  особливої  форми 
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наочності  для  виявлення  та  фіксації  істотних  особливостей  і 
відношень явищ, що вивчаються,  а  також у формуванні  вміння 
використовувати  моделювання  для  побудови  і  фіксації 
загальних  схем  дій  та  операцій,  які  вони  повинні  виконати  у 
процесі вивчення складних абстрактних понять) [8, с. 322–323]. 

У педагогіці широкого  поширення набули математичні,  словесно‐
логічні,  структурно‐логічні  й  ігрові  види  моделей  та  моделювання,  що 
становлять  значний  інтерес  для  нашого  наукового  пошуку.  Важливого 
значення  у  педагогічних  дослідженнях  надаємо  математичному 
моделюванню,  розглядаючи  його  як  вивчення  різних  за  природою 
педагогічних  об’єктів  з  використанням  математичних  моделей,  логіки, 
опису,  методів  і  засобів  проведення  дослідження,  обробки  та  аналізу 
його результатів.  

Словеснологічне  моделювання  (за  О. Козирєвою)  — 
цілеспрямована  побудова  образів  посередництвом  слова  (прикладами 
таких  моделей  є  анотації,  гіпотези,  конспекти,  огляди,  описи,  плани, 
рецензії,  тези,  анкети,  тести,  бесіди,  інтерв’ю, монологи,  діалоги  тощо). 
Структурнологічне  моделювання  дослідниця  визначає  як  процес 
створення логічної структури чи сукупності словесно‐логічних моделей і 
логічної  структури.  До  таких  моделей  вона  відносить  алгоритми, 
графіки,  схеми,  діаграми,  дитекси,  що  є  сукупністю  діаграм,  тексту  і 
викладеного в них змісту,  реферати тощо [6, с. 28].  

З упровадженням ігрових технологій у педагогічний процес вищої 
школи  дедалі  ширшого  застосування  набуває  ігрове  моделювання. 
Ігрове  моделювання  ми  розглядаємо  як  проектування  моделей 
реальних педагогічних явищ та ситуацій, які дають змогу студентам під 
час  гри  максимально  зануритись  у  професійну  діяльність,  що  сприяє 
розвиткові  пізнавального  інтересу  майбутніх  педагогів,  їхнього 
творчого  потенціалу,  педагогічної  культури  тощо.  На  наш  погляд,  таке 
моделювання  є  важливим  елементом  як  теоретичної,  так  і  практичної 
складових професійної підготовки майбутніх педагогів під час вивчення 
навчальних  дисциплін  та  проходження  різних  видів  педагогічної 
практики. У цьому сенсі слушною вважаємо думку А. Панфілової про те, 
що ігрове моделювання сприяє розв’язанню в освітньому процесі таких 
значущих педагогічних цілей і завдань:  

 створення  у  студентів  цілісного  уявлення  про  професійну 
комунікативну  компетентність,  її  динаміку  і  місце  в  реальній 
діяльності; 

 набуття  на  матеріалах,  що  імітують  професійну  діяльність, 
соціального  досвіду,  зокрема  міжособистісної  та  групової 
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взаємодії  для  колективного  ухвалення  рішень,  здійснення 
співпраці; 

 розвиток професійного теоретичного і практичного мислення; 
 формування пізнавальної мотивації, створенню умов для появи 

особистісної психологічної установки і мотивації; 
 виявлення  нових  сенсів  спілкування  і  взаємодії  з  діловими 

партнерами; 
 закріплення знань у сфері професійного ділового спілкування; 
 формування комунікативної  і  інтерактивної компетентності  [7, 

с. 52]. 
Визначаючись  щодо  ролі  й  місця  ігрового  моделювання  у 

професійно педагогічній підготовці студентів природничих факультетів, 
ми  погоджуємося  також  з  думкою  Г. Селевка,  який  слушно  вважає  гру 
“дивовижним феноменом нашого  існування”  [10, с. 198]. Звідси й такий 
великий  інтерес  дослідників  до  цього  феномену,  який  поряд  із 
навчальною  та  трудовою  діяльністю  є  одним  з  головних  видів 
життєдіяльності людини. У цьому сенсі гра – це:  

 форма  вільного  самовияву  людини,  яка  передбачає  її  реальну 
відкритість світові й розгортається або у вигляді змагання, або у 
вигляді  зображення  (виконання,  репрезентації)  якихось 
ситуацій, смислів, станів [10, с. 73]; 

 вид креативної діяльності людини, у процесі якої в уявній формі 
відтворюються способи дій з предметами, стосунки між людьми, 
норми  соціального  життя  та  культурні  надбання  людства,  які 
характеризують  історично  досягнутий  рівень  розвитку 
суспільства [3, с. 139]; 

 особливий  вид  суспільної  практики,  в  якому  відтворюються 
норми людського життя  і діяльності,  а  також  інтелектуальний, 
емоційний і моральний розвиток особистості [8, с. 182]. 

З  погляду  організації  процесу  навчання  під  час  вивчення 
педагогічних  дисциплін  заслуговує  на  увагу  дефініція  аналізованого 
поняття О. Козирєвою, за якою гра є: 1) засобом активізації навчального 
процесу,  що  сприяє  розумовому  розвитку;  2)  формою  навчально‐
виховної діяльності, що  імітує  ті  або  інші практичні  ситуації  [6,  с.  284]. 
Отже,  на  відміну  від  ігор  взагалі  педагогічна  гра має  суттєву  ознаку — 
чітко визначену мету навчання і відповідні їй педагогічні результати, які 
можуть  бути  обґрунтовані,  виділені  і  характеризуються  навчально‐
пізнавальною спрямованістю [10, с. 199].  

Ігрове  моделювання  передбачає  використання  різних  видів  гри. 
Осмислення наукових літературних джерел [3; 6; 8; 10] засвідчує, що ігри 
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класифікують  за  різними  ознаками.  У  контексті  формування  культури 
професійного  мислення  студентів  під  час  вивчення  педагогічних 
дисциплін  значний  інтерес  викликають  підходи,  за  якими  виділяють 
такі види гри: 

 навчальну,  виховну,  розвивальну,  соціалізуючу,  тренінгову, 
репродуктивну,  продуктивну, творчу  (за  характером  організації 
процесу навчання); 
 дидактичну,  пізнавальну,  інтелектуальну,  комп’ютерну,  гру
подорож, тренінгову (за готовими правилами); 
 рольову,  ділову,  імітаційну,  грудраматизацію  (за  ігровою 
методикою). 

У  процесі  ігрового  моделювання  ми  беремо  до  уваги  думку 
Г. Селевка,  який  акцентує  на  тому, що  ігрова технологія  будується  як 
цілісне  утворення,  що  охоплює  певну  частину  навчального  процесу  і 
об’єднується  загальним  змістом,  сюжетом,  персонажами.  При  цьому 
ігровий сюжет розвивається паралельно до основного  змісту навчання, 
допомагає  активізувати  процес  навчання,  засвоїти  навчальні  елементи 
[10, с. 207].  

Зазначимо,  що  у  процесі  ігрового  моделювання  під  час  вивчення 
педагогічних  дисциплін  студентами  природничих  факультетів  в  ігрову 
технологію послідовно вводимо: 

1) ігри, що сприяють засвоєнню знань студентами і спонукають їх 
до  аналізу,  порівняння,  систематизації  й  узагальнення 
педагогічних  понять,  фактів,  теорій,  закономірностей,  явищ, 
конкретних ситуацій тощо;  

2) ігри,  що  формують  уміння  студентів  осмислювати  педагогічні 
явища, виділяти в них головні характеристичні ознаки;  

3) ігри,  під  час  проведення  яких  у  майбутніх  педагогів 
розвиваються  педагогічні  здібності  (виховні,  дидактичні, 
організаторські,  перцептивні,  комунікативні,  сугестивні, 
дослідницькі, науково‐пізнавальні тощо); 

4) ігри,  проведення  яких  сприяє  формуванню  професійних  умінь 
студентів,  важливих  для  здійснення  педагогічної  діяльності 
(вміння  оцінювати  свої  почуття  у  конкретній  ситуації,  психіч‐
ний стан учнів; вміння володіти собою, виявляючи педагогічний 
такт;  вміння  обирати  потрібну  тактику  дій  відповідно  до 
педагогічних завдань та педагогічних ситуаціях тощо).  

У  процесі  дослідження  проблеми  формування  культури 
професійного  мислення  студентів  під  час  вивчення  педагогічних 
дисциплін ми виявили педагогічні умови, що забезпечують ефективність 
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впровадження  ігрових  технологій  навчання  у  вищій  школі.  До  таких 
педагогічних умов відносимо: 

1)  сформованість ігротехнічної компетентності викладача; 
2)  чітке цілепокладання; 
3)  створення позитивної мотивації студентів; 
4)  відбір змісту навчального матеріалу; 
5)  наявність  відповідного  ігрового  поля  (комунікативного 

простору). 
Важливою  педагогічною  умовою  є  сформованість  ігротехнічної 

компетентності  викладача,  оскільки  саме  від  того,  наскільки  він 
готовий до  впровадження ігрових технологій, на нашу думку, залежить 
ефективність  застосування  ігрового  моделювання  під  час  вивчення 
педагогічних дисциплін. 

Ігротехнічну  компетентність  викладача  (за  А. Панфіловою 
розглядаємо  як  спеціальні  знання  і  вміння  по  технологіях  ігрового 
моделювання (конструювання, підготовка, проведення, аналіз та оцінка 
результативності ігрових технологій, організація зворотного зв’язку) [7, 
с. 43]. На наш погляд, це важлива складова професійної компетентності 
педагога,  яка  характеризує  його  здатність  створювати  ігрове 
середовище, залучати студентів до організації навчальної гри і активної 
взаємодії під час її проведення тощо. 

Другою  педагогічною  умовою ми  вважаємо  чітке  цілепокладання, 
що  є  важливою  характеристикою  діяльності  педагога,  оскільки 
передбачає  визначення  головних  цілей  (навчальної,  виховної, 
розвивальної),  а також специфічних цілей (діагностично‐корегувальної, 
методичної тощо) процесу навчання з використанням гри або окремих її 
елементів.  З  огляду  на  це,  викладач  повинен  чітко  вибудовувати 
ієрархію цілей на кожне таке заняття, на цілу гру або окремий її елемент, 
для  всієї  групи,  а  також  для  кожного  учасника  гри,  ігрової  ситуації, 
тренінгу тощо.  

Результативність  навчально‐пізнавальної  діяльності  студентів 
суттєво  залежить  від  їхньої  зацікавленості,  потреб,  мотивів, 
налаштованості, активності тощо. З огляду на це, створення позитивної 
мотивації  студентів  є  однією  з  визначальних  педагогічних  умов,  що 
забезпечують  ефективність  впровадження  ігрових  технологій    під  час 
вивчення педагогічних дисциплін. 

Не  менш  важливе  значення  має  реалізація  такої  педагогічної 
умови, як відбір змісту навчального матеріалу, що передбачає вивчення 
конкретного  навчального  питання  (теми,  розділу,  змістового  модуля 
тощо)  з  використанням  гри  або  окремих  її  елементів.  Проводячи  таке 
заняття,  викладач  повинен  брати  до  уваги  не  тільки  специфіку 
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навчального матеріалу (обсяг навчальної інформації, її складність тощо), 
а й добирати відповідні методи, прийоми та форми організації навчання.  

Вагому роль у процесі навчання відіграє навчальне середовище, що 
має  створювати  атмосферу,  комфортну  для  спілкування  учасників 
педагогічної взаємодії. З огляду на це, в ігровому моделюванні важливо 
зважати й на таку педагогічну умову, як наявність відповідного ігрового 
поля. 

За  А. Панфіловою,  ігрове  поле  (комунікативний  простір)  –  це 
спеціально  підготовлений  і  організований  простір,  обладнання  для 
зручностей  ігрової  інтерактивної  взаємодії,  комунікативної  роботи  в 
командах,  спільних  дискусій  і  пленумів  [7,  с.  40].  Зважаючи  на  те,  що 
велике значення має місце проведення заняття, для створення ігрового 
поля  аудиторія  має  бути  обладнання  необхідними  матеріально‐
технічними  засобами  (наприклад,  мультимедійним  обладнанням  для 
презентацій,  відповідними  хімічними  реактивами  та  посудом  для 
проведення дослідів під час мікровикладання тощо).  

Теоретичні  і  методичні  засади  ігрового  моделювання  з 
використанням  ігрових  технологій  під  час  вивчення  педагогічних 
дисциплін відображено в укладених нами навчальних посібниках [4; 5].  

Висновки.  Підсумовуючи,  зазначимо,  що  розв’язання  проблеми 
ігрового  моделювання  організації  процесу  навчання  у  вищій  школі 
сьогодні  набуває  дедалі  більшої  актуальності.  Нами  осмислено 
теоретичні  аспекти  зазначеної  проблеми,  запропоновано  практичні 
шляхи її вирішення. Водночас зауважимо, що проведене дослідження не 
вичерпує всіх аспектів цієї проблеми  

Перспективою проведення  подальших  досліджень  є  обґрунтування 
методичних  засад  ігрового  моделювання,  аналіз  результатів 
педагогічного експерименту. 
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ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ  
МАЙБУТНІХ  ПЕДАГОГІВ 

Лариса Ковальчук 
 

У  контексті  дослідження  проблеми  формування  культури  професійного 
мислення майбутніх педагогів теоретично осмислено сутність ігрового моделю‐
вання,  навчальної  гри.  Запропоновано  шляхи  його  застосування  у  процесі 
вивчення  педагогічних  дисциплін  студентами  природничих  факультетів. 
Визначено  і  обґрунтовано  педагогічні  умови,  що  забезпечують  ефективність 
впровадження ігрових технологій навчання у вищій школі.  

Ключові  слова:  гра,  ігрова  компетентність,  ігрові  технології  навчання, 
культура професійного мислення, навчальна гра, педагогічні дисципліни. 

 
GAMING SIMULATION OF STUDENT EDUCATIONAL ACTIVITY 

IN THE CONTEXT OF STUDYING THE PROFESSIONAL THINKING CULTURE  
OF PROSPECTIVE TEACHERS 

Larysa Kovalchuk 
 
The  author  of  the  article  theoretically  substantiates  the  essence  of  gaming 

simulations  and  edutainment  in  the  context  of  studying  the  professional  thinking 
culture of the prospective teachers. The researcher offers the ways of games’ usage in 
the  process  of  pedagogical  courses  teaching  to  the  students  of  nature  science 
departments.  She  defines  pedagogical  conditions  which  provide  the  effeciency  of 
simulation technology usage in higher education. 

Key words:  simulation,  game  competence,  educational  technologies,  culture of 
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