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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Організація дозвіллєво-

ігрової діяльності молодших школярів» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова 

освіта». 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення 

студентів з основними теоретичними засадами курсу, систематизація змісту 

базових понять; формування в студентів розуміння й усвідомлення мети й 

завдань власної педагогічної діяльності й відповідальності за її ефективність; 

допомогти майбутнім вчителям опанувати теоретико-методологічні засади, 

психолого-педагогічні вимоги, зміст завдань та особливості організації 

дозвіллєво-ігрової діяльності дітей молодшого шкільного віку в групі 

продовженого дня; сприяти освоєнню студентами методичних основ організації 

пізнавального та виховного процесу в умовах дозвіллєво-ігрової діяльності та 

механізмів використання потенціалу ігрової педагогіки для вирішення 

педагогічних завдань освіти молодших школярів; навчити добирати ефективні 

шляхи й форми організації дозвіллєво-ігрової діяльності, визначати і вміло 

застосовувати методи, прийоми та засоби впровадження видів ігрової 

діяльності в умовах ГПД, здійснювати нетрадиційні підходи до організації 

дозвілля молодших школярів у і творчо застосовувати сучасні прогресивні 

педагогічні технології для організації дозвіллєво-ігрової діяльності молодших 

школярів. 

2. Мета навчальної дисципліни: допомогти студентам, як майбутнім 

вчителям початкової школи, оволодіти теоретико-методологічними, 

методичними, психолого-педагогічними і процесуальними основами організації 

дозвіллєво-ігрової діяльності молодших школярів та підготувати їх до роботи в 

умовах сучасної школи першого ступеня. 

3. Пререквізити. Курс має міждисциплінарний характер і поєднує в собі 

педагогічний, психологічний і соціальний компоненти. Це навчальна 

дисципліна, становленню і розвитку якої сприяли різні галузі науки (педагогіка, 

психологія, соціологія). Найсуттєвіший вплив на неї, звичайно, справили 

навчальні дисципліни, які вивчаються до початку або разом із дисципліною, що 

підвищує ефективність засвоєння курсу: «Вступ до спеціальності», «Теорія та 

методика виховання», «Дидактика». 

4. Результати навчання: згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студент повинен оволодіти такими компетенціями: 

Знати: 

 теоретико-методологічні засади організації дозвіллєво-ігрової діяльності 

дітей молодшого шкільного віку; 

 вимоги основних нормативних документів, що забезпечують 

організацію дозвіллєво-ігрової діяльності в початковій школі; 

 психолого-педагогічні вимоги, зміст завдань та особливості організації 

дозвіллєво-ігрової діяльності з молодшими школярами; 

 методичні основи організації пізнавального та виховного процесу, 

трудової та громадсько-корисної діяльності, фізкультурно-оздоровчої роботи в 

умовах дозвіллєво-ігрової діяльності вихованців ГПД. 



Вміти: 
 добирати ефективні шляхи, форми і методи організації дозвіллєво-

ігрової діяльності в початковій школі; 

 визначати і вміло застосовувати ефективні методи впровадження видів 

ігрової діяльності в умовах ГПД; 

 здійснювати нетрадиційні підходи до організації ігрової діяльності 

молодших школярів; 

 творчо застосовувати сучасні прогресивні педагогічні технології для 

організації дозвіллєво-ігрової діяльності учнів початкової школи. 
 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни 
«Організація дозвіллєво-ігрової діяльності молодших школярів» 
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Денна 4-й 7 3,0 90 2 22 – 22 – 46 – залік 

Заочна  4-й 7 3,0 90 2 10 – – – 90 – залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДОЗВІЛЛЄВО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Тема 1. 

Теоретико-

методологічні 

засади організації 

дозвіллєво-

ігрової діяльності 

дітей молодшого 

шкільного віку. 

 4 2   5 14 2    12 

Тема 2. 
Класифікація та 

структурування 

дозвіллєво-ігрової 

діяльності 

молодших 

школярів як однієї 

з основних форм 

організації 

дозвілля. 

 2 4   5 9 1    8 



Тема 3. 

Психологічні 

особливості та 

принципові 

засади 

наступності 

дошкільної освіти 

в організації 

дозвіллєво-

ігрової діяльності 

учнів початкової 

школи. 

 2 2   5 11 1    10 

Тема 4. 

Педагогічний 

потенціал 

дитячих ігор у 

роботі з 

молодшими 

школярами. 

 2 2   5 11 1    10 

Разом за ЗМ 1 4 10 10   20 45 5    40 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВО-

ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Тема 5. 

Методичні засади 

організації 

дозвіллєво-

ігрової діяльності 

молодших 

школярів у групі 

продовженого 

дня. 

11 4 2   5 11 1    10 

Тема 6. 
Педагогічне 

керівництво 

ігровою 

діяльністю 

вихованців 

початкової школи 

9 2 2   5 11 1    10 

Тема 7. 

Дидактичні 

основи 

організації 

основних видів 

ігор в навчально-

виховній 

діяльності 

початкової 

школи. 

12 2 4   6 11 1    10 

Тема 8. 

Методика 

організації 

спортивного 

дозвілля, 

9 2 2   5 11 1    10 



екскурсій та 

прогулянок в 

початковій школі. 

Тема 9. 

Художньо-

мистецькі ігри в 

організації 

дозвілля дітей 

молодшого 

шкільного віку. 

9 2 2   5 11 1    10 

Разом за ЗМ 2 50 12 12   26 55 5    50 

Усього годин 90 22 22   46 90 10    90 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Назва теми 

1. Теоретико-методологічні засади організації дозвіллєво-ігрової діяльності 

дітей молодшого шкільного віку 

1. Укласти словник термінів до теми. 

2. Скласти схему-опору до теми. 

3. Підготувати реферативне повідомлення на тему: «Сучасний стан проблеми 

організації ігрової діяльності з молодшими школярами». 

2. Класифікація та структурування дозвіллєво-ігрової діяльності молодших 

школярів як однієї з основних форм організації дозвілля 

1. 1. Укласти словник термінів до теми. 

2. 2. Підготувати схему-опору до теми «Структура гри». 

3. 3. Підготувати карту-схему «Класифікація ігор». 

4. Зробити добірку українських народних ігор для використання в діяльності 

ГПД. 

3. Психологічні особливості та принципові засади наступності дошкільної 

освіти в організації дозвіллєво-ігрової діяльності учнів початкової школи 

1. Підготувати конспект І. розділу навчально-методичного посібника 

«Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та 

початкової освіти» (/ За ред. Г.С.Тарасенко. - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010.- 

320 с.). 

2. Підготувати реферативне повідомлення на тему: 

1) Гра – основний вид діяльності дитини дошкільного віку. 

2) Школа-сад – найефективніша форма покращення процесу адаптації дитини до 

навчання в школі. 

3. Написати твір-роздум на тему «Навчання в школі без гри…». 

4. Педагогічний потенціал дитячих ігор у роботі з молодшими школярами 

1. 1. Укласти бібліографію до теми 

2.  2. Підготувати есе на тему «Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого 

розвитку» 

3. 3. Підготувати теоретично-практичний проект (з доповненням практичним 

матеріалом) за напрямками виховної діяльності педагога в ГПД: 

1) 1) Особливості розумового розвитку учнів початкових класів засобом гри 

2) 2) Духовно-моральні основи виховання молодших школярів – основа діяльності 

3) 3) Роль ігрового компоненту у формування трудових навичок молодших 

школярів 

4) 4) Естетичний та фізичний розвиток особистості учня-початківця засобом гри  

5) 5) Ігровий підхід до екологічного виховання молодших школярів. 



5. Методичні засади організації дозвіллєво-ігрової діяльності молодших 

школярів у групі продовженого дня 

1. 1. Укласти словник термінів до теми 

2. 2. Підготувати реферативне повідомлення на тему: 

6) 1) «Нетрадиційні підходи до організації ігрової діяльності молодшого школяра» 

2) «Ігрові технології навчання в початковій школі». 

6. Педагогічне керівництво ігровою діяльністю вихованців початкової школи  

7) 1. Підготувати есе на тему «Гра – ключ в руках педагога до розуму та серця 

дитини» 

2. Зобразити схематично обладнання ігрової кімнати в навчальному закладі 

3. Зобразити схему розміщення ігрового центру чи куточку в класному 

приміщенні. 

7. Дидактичні основи організації основних видів ігор в навчально-виховній 

діяльності початкової школи 

3. 1. Укласти словник термінів до теми 

4. 2. Укласти бібліографію до теми 

5. 3. Підготувати реферативне повідомлення на тему  

1) «Роль дитячих ігор у розвитку мовлення молодших школярів» 

2) «Народна математика в дозвіллєво-ігровій діяльності» 

6. 4. Зробити добірку дидактичних ігор для використання: 

1) 1) математичних ігор для використання; 

2) 2) мовленнєвих ігор для використання. 

5. Розробити та розписати план-конспект проведення дидактичної  

(математичної, мовленнєвої тощо) гри. 

8. Методика організації спортивного дозвілля, екскурсій та прогулянок  

1. Укласти словник термінів до теми 

2. Укласти бібліографію до теми 

3. Зробити добірку екологічних ігор для використання  

4. Розробити та розписати план-конспект проведення дидактично гри 

природничого спрямування  

5. Розробити та розписати план-конспект проведення рухливої (спортивної) гри. 

9. Художньо-мистецькі ігри в організації дозвілля дітей молодшого шкільного 

віку  

1. Укласти словник термінів до теми 

2. Укласти бібліографію до теми 

3. Зробити добірку ігор з метою трудового виховання молодших школярів . 

4. Розробити та розписати план-конспект проведення рольової  гри 

 

Індивідуальні завдання 
* ІНДЗ – в цілому для навчальної дисципліни за рішенням викладача: написання та 

захист наукового повідомлення, виконання практичного завдання на задану 

тему:  
 

№ 

з/п 

Тема індивідуального завдання 

1 Підготувати та захистити есе на тему «Без гри немає і не може бути 

повноцінного дитячого розвитку» 
2 Підготувати есе на тему «Гра – ключ в руках педагога до розуму та 

серця дитини» 
3 Підготувати реферативне повідомлення на тему «Нетрадиційні 

підходи до організації ігрової діяльності молодшого школяра» 
4 Підготувати есе на тему «Ігрові технології навчання» 



5 Зробити добірку українських народних ігор для використання в 

діяльності вчителя початкових класів 
6 Зробити добірку дидактичних ігор для використання в початковій 

школі 
7 Зробити добірку математичних ігор для використання в діяльності 

вчителя початкових класів 
8 Зробити добірку дитячих ігор для розвитку мовлення молодших 

школярів 
9 Зробити добірку екологічних ігор для використання в освітньому 

процесі початкової школи 
10 Зробити добірку ігор з метою трудового виховання молодших 

школярів 
11 Розробити та розписати план-конспект проведення рольової гри  
12 Розробити та розписати план-конспект проведення дидактичної  

(математичної, природничої, мовленнєвої ) гри  
13 Розробити та розписати план-конспект проведення рухливої 

(спортивної) гри 
14 Зобразити схематично обладнання ігрової кімнати в навчальному 

закладі 
15 Зобразити схему розміщення ігрового центру чи куточку в класному 

приміщенні 
16 Підготувати та захистити есе на тему «Без гри немає і не може бути 

повноцінного дитячого розвитку» 
17 Підготувати есе на тему «Гра – ключ в руках педагога до розуму та 

серця дитини» 
18 Підготувати реферативне повідомлення на тему «Нетрадиційні 

підходи до організації ігрової діяльності молодшого школяра» 
19 Підготувати есе на тему «Ігрові технології навчання» 
20 Зробити добірку українських народних ігор для використання в 

діяльності вчителя початкових класів 
21 Зробити добірку дидактичних ігор для використання в початковій 

школі 
22 Зробити добірку математичних ігор для використання в діяльності 

вчителя початкових класів 
23 Зробити добірку дитячих ігор для розвитку мовлення молодших 

школярів 
24 Зробити добірку екологічних ігор для використання в освітньому 

процесі початкової школи 
25 Зробити добірку ігор з метою трудового виховання молодших 

школярів 
26 Розробити та розписати план-конспект проведення рольової гри  
27 Розробити та розписати план-конспект проведення дидактичної  

(математичної, природничої, мовленнєвої ) гри  
28 Розробити та розписати план-конспект проведення рухливої 

(спортивної) гри 
29 Зобразити схематично обладнання ігрової кімнати в навчальному 



закладі 
30 Зобразити схему розміщення ігрового центру чи куточку в класному 

приміщенні 
 

ІНДЗ може бути використане один раз (максим. оцінка – 10 балів) з обов’язковим 

захистом та мультимедійним представленням на семінарському занятті. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю:  

Основними формами поточного контролю є такі види робіт:  

1) усне та письмове індивідуальне та фронтальне опитування; 

2) виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу за навчальними темами;  

3) моделювання фрагментів занять;  

4) виконання студентами індивідуальних науково-дослідницьких завдань;  

5) виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв'язання 

навчально-професійних задач). 

Форма підсумкового  контролю – залік.  

Засоби оцінювання: 
-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах.                                                              
 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

«зараховано» 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

60 – 69 D 

50 – 59 E 

35 – 49 Fx «не зараховано» з можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F «не зараховано»  

з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 

 
Розподіл балів, які отримують студенти (залік) 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т 1. Т 2. Т 3. Т 4. Т 5. Т 6. Т 7. Т 8. Т 9. 



5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модуль-контроль – 10 балів Модуль-контроль – 5 балів  

100 Разом – 30 балів Разом – 30 балів 

Підсумковий модуль – 40 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади організації дозвіллєво-ігрової 

діяльності дітей молодшого шкільного віку. 

Тема 2. Класифікація та структурування дозвіллєво-ігрової діяльності 

молодших школярів як однієї з основних форм організації дозвілля. 

Тема 3. Психологічні особливості та принципові засади наступності 

дошкільної освіти в організації дозвіллєво-ігрової діяльності учнів 

початкової школи. 

Тема 4. Педагогічний потенціал дитячих ігор у роботі з молодшими 

школярами. 

Тема 5. Методичні засади організації дозвіллєво-ігрової діяльності 

молодших школярів у групі продовженого дня. 

Тема 6. Педагогічне керівництво ігровою діяльністю вихованців початкової 

школи 

Тема 7. Дидактичні основи організації основних видів ігор в навчально-

виховній діяльності початкової школи. 

Тема 8. Методика організації спортивного дозвілля, екскурсій та 

прогулянок в початковій школі. 

Тема 9. Художньо-мистецькі ігри в організації дозвілля дітей молодшого 

шкільного віку. 

 

5. Рекомендована література - основна 
1. Большакова І. Організація ігрової кімнати в умовах ГПД // Абетка 

вихователя ГПД /Упоряд. М.Голубенко. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: 

Ред.загальнопед.газ., 2005. – С.30-45. 

2. Забашта Н.О. Організація прогулянок у групі продовженого дня в 1-4 

класах /Н.О.Забашта, Н.О.Шматько. – Х.: «Ранок», 2010. – 176 с. 

3. Кіт Г. Українська народна педагогіка : Навчальний посібник / Галина Кіт, 

Галина Тарасенко. – Вінниця, 2008. – 302 с. 

4. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному 

навчально-ігровому процесі : Монографія. – К. : КМПУ ім..Б.Д.Грінченка, 

2003. – 272 с. 

5. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному 

навчально-виховному процесі: Монографія. – К.: КМПУ ім. 

Б.Д.Грінченка, 2003. – 272 с. 

6. Навчально-виховні заняття в групі продовженого дня / Упоряд. 

О.Л.Співак. – Х.: Ранок, 2007. – С.3-20. 

7. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної 

та початкової освіти. Навчально-методичний посібник / За ред. 

Г.С.Тарасенко. - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010.- 320 с. 

8. Організація навчально-виховного процесу в ГПД / автор-упорядн. 

О.Є.Гордійчук. – К.: Шкільний сві, 2010. – 120 с.  

9. Яременко Н.В. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до 



організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів // Вісник післядипломної 

освіти: Зб. наук. пр. – Випуск 3 / Ред. кол.: В.В.Олійник (гол. ред.) та ін. – 

К.: Міленіум, 2006. – С.158-169. 

 
 

6. Інформаційні ресурси 

Пошукові системи: 

– www.google.com.ua/; 

– http://www.yandex.ru/; 

– http://www.yahoo.com/; 

– http://www.rambler.ru/; 

– http://meta.ua/. 

Освітні ресурси: 

– http:://www.mon.gov.ua/ (Офіційний сайт Міністерства освіти та науки 

України); 

– http:://www.apsu.org.ua (Академія педагогічних наук України); 

– http:://osvita.org.ua (Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини 

освіти, вищі навчальні заклади України і Росії); 

– http:://www.ednu.kiev.ua/ (Educational Network Ukraine. Українські 

інформаційні ресурси, пов’язані з освітніми організаціями, вищі навчальні 

заклади, докладна інформація про системи освіти найбільш розвинених країн, 

гранти, преса, виставки, конференції, фірми й ін.); 

– http:://o-svit.iatp.org.ua (Каталог освітніх ресурсів О-СВІТ – інформація 

для учнів, студентів, педагогів, науковців); 

Каталог авторефератів дисертацій: 

– http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html (каталог); 

– http://diss.rsl.ru/ (електронна бібліотека дисертацій); 

– http://disser.com.ua (дисертації і автореферати України). 

Електронні бібліотеки: 

– http://www.lib.com.ua/ (електронна бібліотека України); 

– http://lib.km.ru/ (електронна бібліотека); 

– http://www.bestlibrary.ru/ (велика електронна бібліотека); 

– http://rzblx1.uni-regensburg.de («База даних безкоштовних електронних 

журналів» - близько 4000 журналів);  

Бібліотеки України: 

– http://portal.rada.gov.ua (Бібліотека Верховної Ради України); 

– http://www.nbuv.gov.ua/ (Національна бібліотека України 

ім.В.І.Вернадського); 

– http://nplu.org (Національна Парламентська Бібліотека України); 

– http://www.ukrlibworld.kiev.ua/osvita/index_bib.htm (Державна науково-

педагогічна бібліотека України); 

– http://www.edu-ua.net/library/ (Центральна освітянська бібліотека 

Інституту змісту і методів навчання Міносвіти України). 

Бібліотеки вищих навчальних закладів України педагогічного 

профілю: 

– http://www.vspu.edu.ua/ (Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського); 
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– http://drohobych.net/ddpu/ (Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка); 

– http://www.kmpu.edu.ua/ (Київський міський педагогічний університет ім. 

Б. Д. Грінченка); 

– http://www.kspu.kr.ua/ (Кіровоградський державний педагогічний 

університет ім. Володимира Винниченка); 

– http://www.lgpu.lg.ua/ (Луганський національний педагогічний 

університет імені Тараса Шевченка); 

– http://www.npu.edu.ua/ (Національний педагогічний університет ім. М. П. 

Драгоманова); 

http://www.tnpu.edu.ua/ (Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка). 
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