
 



Назва дисципліни Навчання через гру 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

вул. Туган-Барановського, 7, м. Львів 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет педагогічної освіти 

Кафедра початкової та  дошкільної освіти 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка 

013 Початкова освіта 

Викладачі 

дисципліни 

Проц Марта Орестівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Сірант Неля Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Контактна 

інформація 

викладача 

marta.prots@lnu.edu.ua  

nelya.sirant@lnu.edu.ua  

 

Консультації з 

питань навчання 

з дисципліни 

відбуваються 

Проц М.О., понеділок, 15:00-16:00 год., ауд. 45 (кафедра ПДО) або он-лайн консультація (платформа Microsoft Teams) 

Cірант Н.П., середа, 12-13:10 он-лайн консультація (платформа Microsoft Teams) 

  

 

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/navchannia-cherez-hru-013-pochatkova-osvita 

Інформація про 

дисципліну 

Зміст навчальної дисципліни «Навчання через гру» розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти 

необхідні знання, обов’язкові для того, щоб педагогічно доцільно організовувати освітній процес у закладі початкової 

освіти. 

У процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти отримують знання про психологічні та педагогічні основи ігрової 

діяльності,  характеристику ігрової діяльності, вимоги до організації ігрового освітнього середовища, способи проектування 

ігрової діяльності, 

 методи, прийоми і стратегії інтегрованого навчання молодших школярів через гру; освітній потенціал методики «Шість 

цеглинок»; особливості застосування ігрових методів навчання на різних предметах освітніх галузей; способи організації 

командної роботи молодих школярів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких компетентностей: 

- здатність упроваджувати ігровий та діяльнісний підходи в освітньому процесі; 

- здатність обирати необхідні засоби, форми і методи організації ігрової діяльності молодших школярів;  

- здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел; 

mailto:marta.prots@lnu.edu.ua
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- здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Навчання через гру» є вибірковою навчальною дисципліною з спеціальності 013 Початкова освіта, яка 

викладається в VІІІ семестрі в обсязі 90 годин / 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Гра в контексті сьогодення 

2. Гра як інструмент та механізм освітньої діяльності в початковій школі 

Навчальним планом передбачено в рамках курсу 60 години аудиторних занять (30 год. лекцій та 30 год. практичних) і  

30 годин самостійної роботи.  

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета вивчення нормативної дисципліни «Навчання через гру» передбачає оволодіння майбутніми вчителями початкових 

класів ігровими та діяльнісними методами навчання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Навчання через гру» є: 

- сприяти усвідомленню сутності ігрового та діяльнісного підходів у навчанні молодших школярів; 

- забезпечити формування ціннісного ставлення до гри, її розвивальних, навчальних та виховних можливостей; 

- ознайомити студентів з методичними основами керівництва ігровою діяльністю дітей молодшого шкільного віку; 

- забезпечити формування готовності до застосування ігрових та діяльнісних методів навчання в початковій школі; 

- сприяти формуванню вмінь організації педагогічної взаємодії; 

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

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : методичний посібник / упор. О. Рома – The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової освіти. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний посібник / упор. О. Рома – The LEGO Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому просторі школи: методичний посібник / упор. О. Рома – The LEGO Foundation. Київ, 2018. 

32 с. 

Додаткова 

1. Модельні програми та навчальні матеріали. URL: https://nus.org.ua/articles/vchyteli-ne-propustit-31-i-32-tyzhni-modelnoyi-

navchalnoyi-programy/ 

2. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік.  Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с. 

3. Типові освітні програми. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-

dlya-pochatkovoyi-shkoli 

Інформаційні ресурси 

1. Всеосвіта. URL : https://vseosvita.ua/news/200-storinok-pro-nus-2302.html 

2. Електронні підручники для Нової української школи. URL : https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/810 

3. Нова українська школа. URL : http://nus.org.ua/ 

4. Сайт кафедри початкової освіти ЗОІППО. URL : https://kpo2016.jimdo.com/ 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
http://nus.org.ua/


5. Сайт Міністерства освіти і науки України. URL : https://mon.gov.ua/ua 

6. Студія он-лайн освіти. URL : https://www.ed-era.com/ 

7. LEGO Foundation. URL : https://www.facebook.com/legofoundation/ 

Обсяг курсу 60 години аудиторних занять. З них 30 годин лекцій, 30 годин семінарських занять та 30 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

- знати психологічні та педагогічні основи ігрової діяльності; характеристики ігрової діяльності; вимоги до організації 

ігрового освітнього середовища; способи проектування ігрової діяльності; методи, прийоми і стратегії інтегрованого 

навчання молодших школярів через гру; освітній потенціал методики «Шість цеглинок»; особливості застосування ігрових 

методів навчання на різних предметах освітніх галузей; способи організації командної роботи молодих школярів. 

- вміти створювати ігрове освітнє середовище; організовувати ігрову діяльність молодших школярів в освітньому процесі; 

використовувати освітній потенціал гри на навчальних предметах усіх освітніх галузей; добирати відкриті запитання для 

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

діяльнісні методи для навчання, виховання, розвитку та соціалізації учнів в освітньому просторі; враховувати  індивідуальні 

пізнавальні потреби та інтереси дітей. 

Ключові слова Освітнє середовище, навчання, педагогічний процес, ігрова діяльність, ігрові методи, принципи, групова діяльність, освітні 

технології, педагогічні технології, інноваційна діяльність. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних занять, тренінгів та консультації для підвищення результативності навчально-професійної 

діяльності здобувачів вищої освіти 

Теми Представлені у схемі* 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

за результатами поточної успішності 

Пререквізити Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на компетентностях, сформованих у межах навчальних дисциплін: «Вступ до 

педагогічної професії», «Дидактика і педагогічні технології в початковій школі», «Історія педагогіки і теорія виховання», 

«Загальна, вікова та педагогічна психологія», «Методика навчання української мови», «Методика навчання математики», 

«Методика навчання природознавства», «Суспільствознавство і громадянська освіта з методикою навчання», «Методика 

навчання образотворчого мистецтва», «Методика навчання трудового навчання». 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, дискусія, практико-спрямовані завдання, методи активного навчання, педагогічні ситуації, робота в 

групах, тренінги. 

Необхідне 

обладнання 

Під час викладання навчальної дисципліни використовуються загально вживані програми та операційні системи 

Критерії Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

https://mon.gov.ua/ua


оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

• семінарські/самостійні: 80% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 80 

• представлення play-портфоліо: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що завдання самостійної роботи до  кожної теми, виконані здобувачами вищої 

освіти, будуть їх оригінальними міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. У будь-якому випадку здобувачі вищої освіти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання запланованих видів навчальної роботи. 

 

Політика виставлення балів. Засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни 

перевіряється шляхом усного опитування, поточного програмованого контролю знань, оцінки умінь аналізувати проблемні 

ситуації та двох модульних контрольних робіт. Водночас обов’язково враховуються: присутність на заняттях та активність 

здобувача вищої освіти під час семінарського заняття; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання. Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх запланованих видів навчальної роботи та заліку. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 



Схема навчальної дисципліни* 
Дата  Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література. 

Ресурси в Internet 

Завдання, год Термін  

виконання 

09.02.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.21 
(ФПШ-41) 

11.02.21 

 (ФПШ-42) 

11.02.21 

 (ФПШ-43) 

 

Змістовий модуль 1.  

Гра в контексті сьогодення Тема 1.  

Вступ до спецкурсу  

«Навчання через гру» 

План 
1. Правила співпраці в межах 

спецкурсу «Навчання у грі».  

2. Умови ефективності та дієвості 

правил.  

3. Поняття «агентність дитини» в 

контексті освітнього простору 

початкової школи. 

 

 

Практичне заняття. Тема 2. 

Можливості для гри  

План 

1. Практика створення хмар слів за 

допомогою програм.  

2. Початок дослідження змісту 

понять «гра» та «діяльнісний 

підхід». 

3. Ігрові способи об’єднання дітей у 

команди.  

4. Play портфоліо. 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год.  

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома. – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

1) Запропонувати 10 способів 

об’єднання дітей у команди (3 

способи -  від викладачів, 3 

способи – з інтернету, 3 способи – 

від одногрупників, 1 спосіб - 

власний). Оформити завдання у 

Word Doc. 

2) Дослідити зміст поняття «гра» 

та створити хмару слів у 

застосунках, що згадані у ресурсі 

за посиланням: 

https://naurok.com.ua/post/internet-

resursi-dlya-stvorennya-hmar-sliv-

vlasnoruch 

(2 год.) 

1-й тиждень 

семестру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/post/internet-resursi-dlya-stvorennya-hmar-sliv-vlasnoruch
https://naurok.com.ua/post/internet-resursi-dlya-stvorennya-hmar-sliv-vlasnoruch
https://naurok.com.ua/post/internet-resursi-dlya-stvorennya-hmar-sliv-vlasnoruch


09.02.21 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.21 
(ФПШ-41) 

12.2.21 

 (ФПШ-42) 

12.02.21 

 (ФПШ-43) 

Лекція. Тема 2.  

Діяльнісний підхід в освіті 

План 

1. Сутність та поняття діяльнісного 

підходу в освіті. 

2. Принципи як складова частина 

діяльнісного підходу. 

3. Реалізація діяльнісного підходу в 

практиці виховання. 

 

Практичне заняття. Тема 2. 

Можливості для реалізації 

діяльнісного підходу  

План 

1. Безмежний арсенал інструментів 

вчителя початкової школи. «Шість 

цеглинок» як один із інструментів 

вчителя.  

2. Ігрові способи вибору спікерів.  

3. Прийоми включення у діяльнісне 

навчання.  

4. Дієве освітнє середовище (класне 

і позакласне). 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с.   

Кожен учасник має 

сфотографувати як мінімум 3 місця 

для гри у їхньому населеному 

пункті, зробити опис до цього 

фото, який би пояснював, яку 

освітню активність можна там 

провести. Занести ці фото до свого 

портфоліо, поділитися ними у Play 

Viber групі та вподобати/лайкнути 

фото того місця, де б вони провели 

активність, якби вже завтра мали 

проводити урок. (Голосування у 

Viber групі за найкраще місце для 

проведення активності) 

 (2 год.) 

2-й тиждень 

16.02.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція. Тема 3. 

Освіта в контексті сьогодення  

План 

1. Час змін у світі та в освіті.  

2. Науковці, футурологи, візіонери 

про сьогодення та майбутнє 

людства.  

3. Діяльнісний підхід як спосіб 

підготувати дитину сьогодні до 

світу завтра. 

 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

 1) Опрацювати одну із 

запропонованих статей, зокрема  

візіонера Іллі Кенігштейна, за 

посиланнями та зафіксувати 

основні повідомлення у вигляді 

презентації 

2) Користуючись різними 

джерелами, створити презентацію 

про винаходи, інновації в будь-якій 

сфері життя за останній рік.  

Максимум 5 слайдів.  На наступну 

зустріч  усім учасникам потрібно 

мати з собою 

ноутбук/планшет/смартфон. 

3- й 

тиждень 



19.02.21 
(ФПШ-41) 

19.02.21 

 (ФПШ-42) 

18.02.21 

 (ФПШ-43) 

Практичне заняття. Тема 3. 

Освіта в контексті сьогодення  

План 

1. Діяльнісний підхід як спосіб 

підготувати дитину сьогодні до 

світу завтра.  

2. Роль діяльнісного підходу у 

формуванні цілісної особистості.  

3. Пошук, аналіз і презентація 

фактів про освіту в країнах світу. 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

(2 год.) 

06.04.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.21 
(ФПШ-41) 

08.04.21 

 (ФПШ-42) 

08.04.21 
 (ФПШ-43) 

 

Лекція. Тема 4.  

Психологічні особливості 

розвитку сучасних молодших 

школярів 

План 

1. Характерні особливості розвитку 

сучасного молодшого школяра 

(фізичний, психічний, 

психологічний та соціальний 

контекст).  

2. Теорія поколінь.  

3. Умови ефективного розвитку, 

навчання, виховання дітей 

покоління XXI століття. 

 

Практичне заняття. Тема 4. 

Психологічні особливості 

розвитку сучасних молодших 

школярів  

План 

1. Теорія поколінь.  

2. Умови ефективного розвитку, 

навчання, виховання дітей 

покоління XXI століття.  

 Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

1) Знайти на теренах інтернету 

інформацію про покоління Х та Y 

та створити нотатну довідку про 

особливості цих поколінь. 

2) З’ясувати значення понять 

«дайвери» та «серфери» у розрізі 

покоління Х та Z та створити 

відповідний слайд-пояснення до 

кожного з понять.  

(2 год.) 

4-й тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Гра як спосіб партнерської 

взаємодії дітей, батьків та педагогів. 
06.04.21 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.21 
(ФПШ-41) 

09.04.21 

 (ФПШ-42) 

 

09.04.21 
 (ФПШ-43) 

Лекція. Тема 5. 

Освіта: переосмислення концепту 

План 

1. Сучасна школа як відповідь на 

запит суспільства.  

2. Реформа в початковій освіті. 

НУШ: вчитель – провідник змін.  

3. Поняття «кінезіологія».  

4. Кінезіологічні вправи як спосіб 

покращення інтелектуальної 

діяльності. 

 

Практичне заняття. Тема 5. 

Освіта: переосмислення концепту 

План 

1. Сучасна школа як відповідь на 

запит суспільства.  

2. Реформа в початковій освіті. 

НУШ: вчитель – провідник змін.  

3. Поняття «кінезіологія».  

4. Кінезіологічні вправи як спосіб 

покращення інтелектуальної 

діяльності. 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

1) Самостійно опрацювати зміст 

Концепції НУШ, знайти у тексті 

відповіді на питання тесту та 

перевірити себе. 

2) Розкодувати формулу НУШ з 

тезисним описом кожного 

компоненту формули шляхом 

створення творчої роботи (інтелект 

карта, колаж, аплікація, малюнок, 

скрайбінг, графічне зображення 

тощо) 

 (2 год.) 

 

5-й тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.21 

 

 

 

 

 

 

Лекція. Тема 6. 

Концепція Нової української 

школи: теоретичний аспект  

План 
1. Мета та головні компоненти Концепції 

Нової української школи. 

2. Випускник НУШ. 

 

 

 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

1) Тренер пропонує учасникам у 

парах/командах «закодувати» 

будь-яким цікавим способом 

(ребуси, жестова мова, піктограми, 

пантоміма та інші види 

шифрування)  інформацію про 

наступні поняття, які учасники 

отримують шляхом жеребкування. 

Поняття для закодування: 

- Креативність 

- Критичне мислення 

6-й тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.04.21 
(ШПФ-41)  

 

16.04.21 

 (ШПФ-42)  

15.04.21 

(ФПШ-43) 

 

Практичне заняття. Тема 6. 

Концепція Нової української 

школи: практичний аспект 

 План 
1. Випускник НУШ.  

2. Формула НУШ.  

3. Дев’ять компонентів формули 

НУШ.  

4. Ключові компетентності. 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

- Вміння вирішувати проблемні 

ситуації 

- Командна робота 

- Комунікативність 

- Гнучкість мислення 

- Емоційний інтелект 

- Лідерство та відповідальність 

- Вміння навчатися протягом 

життя 

2) Встановити на смартфон 

програму для зчитування QR кодів 

(2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.21 
(ФПШ-41) 

22.04.21 

 (ФПШ-42) 

22.04.21 

 (ФПШ-43) 

Лекція. Тема 7. Державний 

стандарт початкової освіти 

План 
1. Зміст освіти, його основні компоненти 

2. Мета та головні компоненти Концепції 

Нової української школи.  

3. Принципи Державного стандарту 

початкової освіти 

 

Практичне заняття. Тема 7. 

Державний стандарт початкової 

освіти  

План 

1. Новий Державний стандарт 

початкової освіти.  

2. Принципи Державного стандарту 

початкової освіти.  

3. Зміст Державного стандарту 

початкової освіти.  

4. Компетентнісний підхід як 

основа реформування освітнього 

процесу.  

5. Формування наскрізних вмінь 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

Переглянути відео з порталу 

EdEra «Наскрізні вміння» 

(2 год.) 

7-й тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.21 

 
Змістовий модуль 2. Гра як 

інструмент та механізм освітньої 

Лекція-

презентація  

2 год.  

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

1) Зареєструватися у Facebook 

групі «Гра по-новому, навчання 

по-іншому», детально 

8-й тиждень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.21 
(ФПШ-41) 

23.04.21 

 (ФПШ-42) 

23.04.21 

 (ФПШ-43) 

діяльності в початковій школі 

Лекція. Тема 8.  

Методика «Шість цеглинок» як 

інструмент освітньої діяльності 

в початковій школі  

План 

1. «Шість цеглинок» як ефективний 

освітній інструмент та методика 

навчання.  

2. Нейропсихологічні основи 

розвитку дитини та ігрові методи 

навчання. 

 

Практичне заняття. Тема 8. 

Методика «Шість цеглинок» як 

інструмент освітньої діяльності 

в початковій школі  

План 

1. «Шість цеглинок» як ефективний 

освітній інструмент та методика 

навчання.  

2. Нейропсихологічні основи 

розвитку дитини та ігрові методи 

навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

знань 1 год. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

ознайомитися з методичними 

посібниками «Шість цеглинок» та 

«Шість цеглинок в освітньому 

просторі початкової школи». 

Підготуватися до проведення 

однієї з вправ з посібника «Шість 

цеглинок в освітньому просторі 

початкової школи» для інших 

учасників. 

2) Придумати/знайти 3 гри-
лічилки.  
(2 год.) 

27.04.21 

 

 

 

30.04.21 
(ФПШ-41) 

30.04.21 

 (ФПШ-42) 

Тема 9. Гра як спосіб взаємодії 

педагога з дитиною 

План 

1. Безмежний світ гри.  

2. Гра як стиль мислення та 

поведінки педагога.  

3. Тематична та діяльнісна 

інтеграція в освіті. 

 

Практичне заняття. Тема 9. 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

1) Переглянути відео з порталу 

EdEra, модуль «Інтегроване 

навчання» 

(2 год.) 

9-й тиждень 



 (ФПШ-43) 

29.04.21 
Гра як спосіб взаємодії педагога з 

дитиною  

План 

1. Безмежний світ гри.  

2. Гра як стиль мислення та 

поведінки педагога.  

3. Тематична та діяльнісна 

інтеграція в освіті. 

2 год. 5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

04.05.21 

 

 

 

 

 

06.05.21 
(ФПШ-41) 

06.05.21 

 (ФПШ-42) 

06.05.21 

 (ФПШ-43) 

Лекція. Тема 10. Інтегроване 

навчання в початковій школі 

План 
1. Інтегрований підхід в освіті.  

2. Ігрові та діяльнісні методи 

навчання для реалізації інтеграції в 

освітньому процесі. 

 

Практичне заняття. Тема 10. 

Інтегроване навчання в 

початковій школі 

План 

1. Особливості структури 

інтегрованого уроку.  

2. Поняття «стан потоку» як 

невід’ємна умова для утримання 

інтересу та мотивації дітей. 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

1) Переглянути відео «Вивчаємо 

грунт» і проаналізувати, що саме 

це завдання розвиває.  

2) Продумати продовження 
активності з відео враховуючи 
інтеграційний підхід. Описати, 
роздрукувати та вкласти в 
портфоліо.  
(2 год.) 

10-й 

тиждень 

04.05.21 

 

 

 

 

 

Лекція. Тема 11. 

Гра: переосмислення концепту 

План 

1. Гра як відкрита система. 

2. Психологічні теорії гри.  

3. Педагогіка гри.  

4. Види гри.  

5. Роль гри у формуванні цілісної 

особистості дитини. 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

1. Створити власне ігрове завдання 

з використанням наборів «Шість 

цеглинок», описати його, 

використовуючи шаблон із 

методичного посібника та 

розмістити у Viber групі з метою 

обміну ідеями. Тренер пропонує 

проголосувати  лайками і три ідеї, 

які наберуть найбільше лайків, 

будуть практично презентовані на 

початку наступного тренінгу з 

11-й 

тиждень 



13.05.21 
(ФПШ-41) 

07.05.21 

 (ФПШ-42) 

07.05.21 

 (ФПШ-43) 

Практичне заняття. Тема 11.  

Характеристики ігрової 

діяльності молодших школярів 

План 

1. Аналіз власного ігрового досвіду. 

2. Характеристики діяльнісного 

підходу: значуща, соціальна, 

активна, мотивуюча, радісна.  

3. Взаємозв’язок характеристик 

діяльнісного підходу  і сфер 

розвитку дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний 

посібник / упор. О. Рома – The 

LEGO Foundation. Київ, 2018. 32 с. 

 

аналізом щодо вмінь, які ця вправа 

допомагає розвивати. Тренер 

пропонує створювати власні 

вправи використовуючи діяльнісну 

інтеграцію. 

 

(2 год.) 

11.05.21 

 

 

 

 

 

 

14.05.21 
(ФПШ-41) 

14.05.21 

 (ФПШ-42) 

13.05.21 

 (ФПШ-43) 

Лекція. Тема 12. 

Компетентнісний потенціал 

ігрових методів навчання 

План 
1. Ціннісний потенціал ігрових та 

діяльнісних методів навчання.  

2. Ефективні практики ігрового та 

діяльнісного навчання, зокрема,  з 

наборами LEGO Play Box. 

 

Практичне заняття. Тема 12. 

Компетентнісний потенціал 

ігрових методів навчання  

План 
 1. Ціннісний потенціал ігрових та 

діяльнісних методів навчання.  

2. Ефективні практики ігрового та 

діяльнісного навчання, зокрема,  з 

наборами LEGO Play Box. 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

 1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

1) Переглянути відео на онлайн 

платформі EdEra «Ранкове коло» 

для ознайомлення зі структурою та 

метою ранкової зустрічі, 

проаналізувати роль педагога під 

час проведення ранкової зустрічі  

2) У Facebook групі «Гра по-

новому, навчання по-іншому» 

знайти матеріали ранкових 

зустрічей та ознайомитись із ними 

3) «Фотоквест»: зробити 10 фото 

предметів, які використані не за 

призначенням і реалізують чиюсь 

оригінальну ідею.  

(2 год.) 

12-й 

тиждень 

18.05.21 

 

 

Лекція. Тема 13.  

Креативність як ключове вміння 

людини ХХІ століття  

План 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

1) Переглянути відео на EdEra 

«Лепбук» 

2) Виготовити власний лепбук, 

який можна використати з дітьми 

для розвитку їхньої креативності. 

13-й 

тиждень 



 

 

 

 

20.05.21 

(ФПШ-41) 

20.05.21 

 (ФПШ-42) 

20.05.21 

 (ФПШ-43) 

1. Підходи до розуміння 

«творчість» та «креативність».  

2. Практика пошуку креативних 

рішень. 

 

Практичне заняття. Тема 13. 

Креативність як ключове вміння 

людини ХХІ століття  

План 
1. Відкриті запитання як один із 

основних принципів діяльнісного 

підходу.  

2. Лепбук як дієвий інструмент 

навчання молодшого школяра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

(2 год.) 

18.05.21 

 

 

 

 

 

27.05.21 
(ФПШ-41) 

21.05.21 

 (ФПШ-42) 

21.05.21 

 (ФПШ-43) 

Лекція. Тема 14. Проєктна 

діяльність як сучасна освітня 

технологія 

План 
1. Реалізація проєктної  діяльності у 

початковій школі.  

2. Типи освітніх проєктів. 

 

Практичне заняття. Тема 14. 

Проєктна діяльність як сучасна 

освітня технологія  

План 

1. Ознайомлення з модельною 

навчальною програмою для 1-го 

класу і навчально-методичними 

матеріалами.  

2. Педагогічний супровід проєктної 

діяльності. 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

1)У Facebook групі «Гра по-

новому, навчання по-іншому» 

знайти та ознайомитися з 

матеріалами для організації 

проєктної діяльності  

2)Переглянути відеопрезентації, як 

практичні приклади реалізації 

довготривалих проєктів у дитячих 

садочках і школах у рамках участі 

закладів освіти у Фестивалі гри, 

навчання та натхнення Play Fest. 

(2 год.) 

14-й 

тиждень 

25.05.21 

 
Лекція. Тема 15. Роль педагога в 

освітньому просторі початкової 

Лекція-

презентація  

2 год.  

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : 

методичний посібник / упор. О. Рома – 

The LEGO Foundation. Київ, 2018. 44 с. 

У парах або трійках візуалізувати 

на аркушах А3 враження від 

тренінгів спецкурсу «Навчання 

15-й 

тиждень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.21 
(ФПШ-41) 

28.05.21 

 (ФПШ-42) 

27.05.21 

 (ФПШ-43) 

школи 

План 
1. Діяльнісний підхід для розвитку 

критичного мислення дітей в 

освітньому процесі початкової 

школи.  

2. Нові ролі вчителя – дизайнер, 

організатор, коуч, фасилітатор, 

модератор, менеджер, консультант. 

3. Секрети успіху сучасного 

педагога. 

 

Практичне заняття. Тема 15.  

Роль педагога в освітньому 

просторі початкової школи 

План 

1. Діяльнісний підхід для розвитку 

критичного мислення дітей в 

освітньому процесі початкової 

школи.  

2. Нові ролі вчителя – дизайнер, 

організатор, коуч, фасилітатор, 

модератор, менеджер, консультант. 

3. Секрети успіху сучасного 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Державний стандарт початкової 

освіти. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Концепція Нової української школи. 

URL : https://mon.gov.ua/ua 

4. Шість цеглинок : методичний 

посібник / упор. О. Рома – The LEGO 

Foundation. Київ, 2018. 35 с. 

5. Шість цеглинок в освітньому 

просторі школи: методичний посібник / 

упор. О. Рома – The LEGO Foundation. 

Київ, 2018. 32 с. 

через гру». Потрібно намалювати і 

написати відповіді на наступні 

запитання:  

- Найбільші виклики? (хвилі) 

- Найбільші успіхи? (сонячні 

промені) 

- Головна мета спецкурсу? (маяк) 

- Про що дізнались? Що 

зрозуміли?(корабель) 

- Найцікавіші завдання? (чайки) 

- Найцікавіші теми? (хмаринки) 

Поділитися малюнками і думками 

у Viber групі. 

 

 

 

 


