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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ: ОСТАННЄ ДЕСЯТИЛІТТЯ

Анотація. Досліджено проблеми, які вирішувалися в теорії ігрової діяльності дошкільників науковцями 
України, серед яких виокремлені: теоретичні засади походження гри, історичний аспект використання 
дитячої гри в дошкільному вихованні, вплив педагогічних теорій зарубіжних фахівців з дошкільного ви-
ховання на розвиток педагогіки гри дітей дошкільного віку, психологічні витоки педагогічної теорії ігро-
вої діяльності та інші. Визначено провідні наукові центри розвитку теорії ігрової діяльності дошкільників 
в Україні. Систематизовано напрями розроблення методичних розробок, навчальних посібників, педаго-
гічних збірок з проблем ігрової діяльності дошкільників, серед яких: ігри для дошкільників загальнороз-
важального спрямування, розвиваючі ігри для дошкільників, ігри спрямовані на розвиток дошкільників 
з особливими освітніми потребами, ігри, спрямовані на розвиток мовлення дошкільників, ігри дошкіль-
ників на піску, рухливі ігри дошкільників та ін.
Ключові слова: гра, ігрова діяльність, дошкільники, напрями педагогічних досліджень, дошкільне 
виховання, педагогічні теорії, дошкільний заклад, дошкільна освіта, початкова освіта, розумовий 
розвиток дитини.
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SOLVING THE PROBLEMS OF GAMING ACTIVITY  
IN UKRAINIAN PEDAGOGICAL SCIENCE: LAST TWO DECADES

Summary. The problems that were solved in the theory of the game activity of preschool children by scientists 
of Ukraine are investigated, among them: the theoretical foundations of the origin of the game; the historical 
aspect of the use of children's games in preschool education; the influence of pedagogical theories of foreign pre-
school education specialists on the development of pedagogy for the game of preschool children; psychological 
sources of the pedagogical theory of game activity; the nature, role and place of children's play in the structure 
of the educational process in a preschool institution, conditions and warnings regarding the use of the game in 
preschool education; game activity in the context of continuity of preschool and primary education; software 
and methodological support for the game activities of preschool children in Ukraine; the speech development of 
preschoolers with the pedagogical capabilities of the game; training teachers for use in the educational process of 
modern gaming technologies; the relationship of traditional children's games with the culture of the Ukrainian 
people; the effectiveness of computer games in the mental development of a child of preschool age; pedagogical 
problems of health improvement of preschool children in the process of playing activity; social adaptation and 
the formation of social and communicative competence of preschoolers by means of game activity; using the 
game as a means of generating a preschooler’s interest in learning activities; fostering independence in children 
of preschool age in play activities; the formation of the primary economic experience of senior preschoolers in 
gaming; the formation of worldview in children of six years of age by means of game activity; the formation of 
preserving competence of preschoolers by means of gaming activities; outdoor games in the system of physical 
education of preschool children. The leading centers for the development of the theory of the game activity of 
preschool children in Ukraine are identified. The directions of the development of methodological developments, 
teaching aids, pedagogical collections on the problems of the game activity of preschoolers are systematized, 
among which are: games for preschoolers of a general entertainment direction; educational games for preschool-
ers; games aimed at the development of preschool children with special educational needs; games aimed at 
developing the speech of preschoolers; games of preschool children in the sand; outdoor games of preschoolers.
Keywords: game, game activity, preschool children, areas of pedagogical research, preschool education, pedagogical 
theories, preschool institution, preschool education, primary education, mental development of the child.

Постановка проблеми. Проблемам ігро-
вої діяльності дошкільників у педаго-

гічній науці приділена певна увага, однак ре-
зультати наукових пошуків далеко не завжди 
є відомими широкому загалу науковців та прак-
тиків у зв’язку з недосконалою організацією по-
ширення наукових досягнень та їхньою популя-
ризацією. У зв’язку з цим, нами здійснено аналіз 
наукових публікацій з проблеми дослідження 
з метою виправлення вищеозначеної ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Схожі дослідження, спрямовані на системати-
зацію питань розв’язуваних у теорії ігрової ді-
яльності здійснювалися окремими науковцями 

при підготовці дисертаційних досліджень, однак 
вони велися недостатньо повно, адже стосували-
ся лише безпосереднього напряму, питання яко-
го вирішувалися у їхньому дослідженні.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Здійснений нами аналіз 
включає роботи вітчизняних авторів, системати-
зовані відомості про зміст дисертаційних та мо-
нографічних досліджень, а також досліджень 
викладених у статтях, що були надруковані за 
темою дослідження на теренах України за остан-
нє десятиліття.

Метою статті є систематизація та аналіз 
основних проблем, що вирішувалися у публікаці-



«Молодий вчений» • № 10 (74) • жовтень, 2019 р. 234

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

ях науковців на теренах України у педагогічній 
теорії ігрової діяльності, а також з’ясування про-
відних закладів вищої освіти та науки України, 
де така теорія отримала найбільший розвиток.

Виклад основного матеріалу. За остан-
нє десятиліття зусилля науковців педагогів 
та практиків спрямовувалися на розв’язання 
різноманітних проблем теорії ігрової діяльності 
дошкільників, серед найбільш типових можемо 
виділити такі.

Теоретичні засади походження гри дослід-
жувала у своїх публікаціях С.О. Довбня. Так, 
авторка в одній із своїх статей [1], висвітлила 
проблему підготовки студентів до методологічно-
го забезпечення наукових досліджень і обґрунту-
вала теорію ігрової діяльності дошкільників як 
основну вихідну позицію наукового пошуку. А в 
іншій статті «Гра як історико-педагогічний фено-
мен» [2], зазначила, що ігрова діяльність – це ди-
намічна система взаємодії дитини з навколиш-
нім середовищем, у процесі якої відбувається 
його пізнання, засвоєння культурно-історичного 
досвіду і формування дитячої особистості.

Значною подією у науковій літературі стали 
роботи Н.В. Кудикіної, присвячені теоретичним 
питанням ігрової діяльності. У своїй ґрунтов-
ній монографії [3], Н.В. Кудикіна виклала на-
уково забезпечену теорію ігрової діяльності ді-
тей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
Авторкою охарактеризована сутність гри, об-
ґрунтована психологічна структура ігор різних 
видів, здійснена їх класифікація; висвітлений 
механізм трансформації гри у продуктивну ді-
яльність; розкрита специфіку методики керівни-
цтва інтелектуальними іграми дітей молодшого 
шкільного віку.

Історичному аспекту ігрової діяльності при-
свячена монографія Б.В. Год «Дитячі ігри: (від Ан-
тичності до початку ранньомодерного часу)» [4].

Психологічні витоки педагогічної теорії 
ігрової діяльності були предметом розгляду 
Л.Є. Азарової, Г.В. Бєлєнької, Ю.О. Волинець, 
С.А. Саяпіної, Н.В. Стаднік, Д.Б. Усик, Н.Л. Фран-
чук, М.О. Чулошнікової. Так, С.А. Саяпіна 
у своїй пуб лікації [5], розкрила основні тенден-
ції розвитку теорії гри в дошкільній педагогіці у  
1920-1930-ті рр., а М.О. Чулошнікова у статті [6], 
виокремила сутнісні риси й особливості гри.

У дисертаційному дослідженні [7] Д.Б. Усика, 
розглянуті психологічні особливості саморегуля-
ції поведінки старших дошкільників у сюжетно-
рольовій грі.

У статті «Організація ігрової діяльності до-
шкільників як соціально-педагогічна проблема» 
[8] Л.Є. Азарова та Н.Л. Франчук, розглянули 
гру як вид креативної діяльності людини, у про-
цесі якої в уявній формі відтворюються способи 
дій з предметами, стосунки між людьми, відбу-
ваються важливі зміни у психіці дошкільника 
й розвиваються процеси, що готують його перехід 
до нового, вищого щаблю розвитку.

У методичному посібнику [9] Н.В. Стаднік, 
Г.В. Бєлєнька, Ю.О. Волинець, запропонована 
система розвивально-ігрових занять з ейдетики 
для дітей старшого дошкільного віку.

Сутність, роль і місце дитячої гри у струк-
турі навчально-виховного процесу в дошкіль-
ному закладі досліджували Н.Я. Кушнірик,  

Т. Пантюк, М. Пантюк. Так, Н.Я. Кушнірик у  
своїй статті [10], показала необхідність гри у 
житті кожної дитини дошкільного віку, вплив 
багатьох чинників на формування особистості в 
процесі гри та розкрила особливості дитячої гри.

Т. Пантюк та М. Пантюк оприлюднили на-
вчальний посібник «Організація ігрової діяль-
ності у дошкільному віці» [11], для студентів за-
кладів вищої освіти педагогічного спрямування.

Ігрова діяльність в контексті наступності 
дошкільної та початкової освіти була пред-
метом розгляду Н.В. Гавриш, К.В. Карасьової,  
Н.В. Кудикіної, Т.О. Піроженко, Г.С. Тарасенко, 
О.В. Чепки. Так, у ґрунтовному навчально-мето-
дичному посібнику «Організація дитячої ігрової 
діяльності в контексті наступності дошкільної та 
початкової освіти» за редакцією Г.С. Тарасенко 
[12], розв’язувалися проблеми реалізації наступ-
ності дошкільної та початкової освіти.

Окремі проблеми ігрової діяльності дошкіль-
ників, розглядала О.В. Чепка у монографії «На-
ступність ігрових форм навчальної діяльності в 
умовах навчально-виховного комплексу «Школа –  
дошкільний навчальний заклад» [13].

Навчально-методичний посібник [14] Т.О. Пі-
роженко та К.В. Карасьової присвячений ігровій 
діяльність дітей старшого дошкільного віку.

Програмно-методичне забезпечення ігрової 
діяльності дітей дошкільного віку досліджу-
валося у низці публікацій С.О. Довбні. Так, ав-
торка у одній із своїх статей [15], зазначила, що 
якісні зміни розвитку цивілізації у ХХІ ст., зміни 
у житті кожної пересічної особистості вимага-
ють реформування всіх ланок освітньої системи 
України, у тому числі і дошкільної. У іншій пу-
блікації [16] С.О. Довбня розглянула історичні 
етапи у контексті створення програмно-мето-
дичного забезпечення ігрової діяльності. Третя 
публікація [17] присвячена тенденціям розвит-
ку програмно-методичного забезпечення ігро-
вої діяльності дітей дошкільного віку в Україні. 
У четвертій статті [18] С.О. Довбня здійснила 
теоретичний аналіз проблеми трансформації 
програмово-методичного забезпечення ігрової 
діяльності дітей дошкільного віку в педагогічній 
теорії і практиці дошкільних навчальних закла-
дів (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.).

Трансформації програмово-методичного за-
безпечення ігрової діяльності дітей дошкільного 
віку (друга половина XX – початок XXI століття) 
присвячена дисертація С.О. Довбні [19]. 

Мовленнєвий розвиток дошкільників педа-
гогічними можливостями гри був предметом 
розгляду в публікаціях А.М. Богуш, Г.П. Вата-
манюк. Так, у публікації А.М. Богуш «Мовлен-
нєвий супровід словесних ігор [20], наведена 
характеристика словесних ігор, спрямованих на 
вирішення мовленнєвих завдань, також визна-
чено поняття «словесна гра»; у дисертаційному 
дослідженні [21] Г.П. Ватаманюк розглянула 
формування комунікативних умінь старших до-
шкільників у процесі музично-ігрової діяльності; 
за результатами цього дослідження авторка опу-
блікувала навчальний посібник [22].

Педагогічні проблеми оздоровлення дошкіль-
ників у процесі ігрової діяльності досліджува-
лися у статті [23] О.А. Шлапаченко, авторкою 
запропоновано розроблену у дитячому спеціалі-



«Young Scientist» • № 10 (74) • October, 2019

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

235
зованому клінічному санаторії «Хаджибей» МОЗ 
України реабілітаційно-корекційну програму з 
використанням рухливих ігор.

Соціальна адаптація та формування соці-
ально-комунікативної компетенції дошкіль-
ників засобами ігрової діяльності були предме-
том розгляду М.М. Айзенбарт, М.Р. Єфіменко,  
С.Є. Лупаренко. У ґрунтовній монографії  
М.Р. Єфіменко «Методичні засади формування 
соціальної адаптованості дошкільників засобами 
ігрової діяльності» [24], досліджені закономір-
ності впливу соціуму на формування соціальної 
адаптації дітей дошкільного віку; С.Є. Лупаренко 
оприлюднила посібник для викладачів педагогіч-
них вищих навчальних закладів «Організація до-
звілля дітей у дитячій ігротеці» [25]; М.М. Айзен-
барт захистила дисертацію «Формування соціаль-
но-комунікативної компетенції дітей старшого до-
шкільного віку в процесі ігрової діяльності» [26].

Виховання самостійності у дітей старшого до-
шкільного віку в ігровій діяльності досліджувалося 
М.В. Савченко. В одній із статей [27] М.В. Савчен-
ко, проаналізовані виховні можливості ігрової ді-
яльності в контексті розвитку самостійності у дітей 
старшого дошкільного віку, а дисертація М.В. Сав-
ченко безпосередньо присвячена розв’язанню про-
блем виховання самостійності у дітей старшого до-
шкільного віку в ігровій діяльності [29].

Формування здоров’язбережувальної компе-
тентності дошкільників засобами ігрової ді-
яльності було предметом розгляду В.Т. Бутен-
ко. У своїй дисертації [29] авторка розв’язувала 
проблеми підготовки майбутніх вихователів до 
формування здоров’язбережувальної компетент-
ності дошкільників засобами ігрової діяльності.

Рухливі ігри в системі фізичного виховання 
дошкільнят досліджували у своїх чисельних 
публікаціях А.Я. Вольчинський, Н.О. Вольчин-
ська, О.Є. Конох, О.О. Малімон, Я.А. Смаль, 
О.А. Шлапаченко. Так, А.Я. Вольчинський 
та Н.О. Вольчинська у монографії «Українські 
народні рухливі ігри в системі фізичного ви-
ховання дошкільнят» [30], показали значення 
народних ігор як засобу всебічного розвитку ді-
тей. У спільній статті [31] А.Я. Вольчинсько-
го, О.О. Малімон, Н.О. Вольчинської, показано 
вплив рухливих ігор на фізичний стан дітей ві-
ком 5-6 років та їх рухову підготовленість.

У статті Н.О. Вольчинської [32], показано 
вплив рухливих ігор на фізичний стан дітей віком 
5-6 років та їх фізичний розвиток. А у спільній 
публікації [33] А.Я. Вольчинського, О.О. Малі-
мон, Я.А. Смаль, визначена провідну роль укра-
їнських народних рухливих ігор у системі фізич-
ного виховання дітей дошкільного віку.

Навчально-методичний посібник «Спортив-
ні ігри – дошкільникам» [34], підготовлений 
О.Є. Конох, може стати у нагоді як науковцям 
так і практикам.

Останні 10 років в Україні науковцями, ме-
тодистами, вихователями та ентузіастами пе-
дагогічної справи було підготовлено низку ме-
тодичних розробок, навчальних посібників, 
педагогічних збірок з проблем ігрової діяльності 
дошкільників та розваг у дитячих садках, серед 
таких публікацій варто вказати:

– ігри для дошкільників загальнорозважаль-
ного спрямування: К. Карасьова, Т. Піроженко 

«Світ дитячої гри» (2010 р.), «Ігровий простір дити-
ни» (2011 р.), «Самодіяльні ігри дитини» (2010 р.); 
М.Б. Гуска, М.В. Гуска, В.Й. Мазур «Ігри та заба-
ви від народження до школи» (2016 р.);

– розвиваючі ігри для дошкільників: К. Кру-
тій, Н. Маковецька «Скарбничка ігор для ро-
зумних батьків і кмітливих дітлахів» (2010 р.); 
С.М. Петренко «Конструювання з будівельного 
матеріалу в дитячому садку» (2010 р.); О.А. Лис-
топад «Розвиток творчого потенціалу дітей ран-
нього віку: творчі завдання, ігри, забавлянки» 
(2012 р.); Г.В. Бєлєнька та інші автори (заг. ред. 
Н.В. Кудикіної) «Ігрова діяльність у дошкільній 
освіті п’ятирічних дітей (педагогічний супровід 
до програми «Дитина»)» (2013 р.); Т.В. Наумчук, 
Г.С. Шиманська «Універсальні дидактичні ігри 
для дітей від 2 до 6 (7) років» (2014 р.); О.О. Ло-
патіна, М.В. Скребкова «600 творчих ігор для до-
шкільнят і школярів» (2012 р.).

– ігри спрямовані на розвиток дошкільників 
з особливими освітніми потребами: І.В. Гладчен-
ко «Програмно-методичний комплекс «Форму-
вання ігрової діяльності у дітей дошкільного віку 
з розумовою відсталістю» (2012 р.); С.В. Кондукова, 
В.О. Кондратенко «Формування сенсорних здібнос-
тей дошкільників із загальним недорозвиненням 
мовлення засобом ігрової діяльності» (2011 р.).

– ігри, спрямовані на розвиток мовлення до-
шкільників: А. Богуш, Н. Луцан «Мовленнєво-
ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, 
ситуації, вправи» (2014 р.).

Отже, за останні два десятиліття зусилля нау-
ковців педагогів та практиків спрямовувалися на 
розв’язання різноманітних теоретичних та при-
кладних проблем ігрової діяльності дошкільни-
ків, серед яких: теоретичні засади походження 
гри (С.О. Довбня, Н.В. Кудикіна); історичний 
аспект використання дитячої гри в дошкільному 
вихованні (Б.В. Год, Н.В. Кудикіна); психологіч-
ні витоки педагогічної теорії ігрової діяльності 
(Л.Є. Азарова, Г.В. Бєлєнька, Ю.О. Волинець, 
С.А. Саяпіна, Н.В. Стаднік, Д.Б. Усик, Н.Л. Фран-
чук, М.О. Чулошнікова); сутність, роль і місце 
дитячої гри у структурі навчально-виховного 
процесу в дошкільному закладі, умови й застере-
ження щодо застосування гри в дошкільній освіті 
(Н.Я. Кушнірик, Т. Пантюк, М. Пантюк); ігрова 
діяльність в контексті наступності дошкільної 
та початкової освіти (Н.В. Гавриш, К.В. Карасьо-
ва, Н.В. Кудикіна, Т.О. Піроженко, Г.С. Тарасен-
ко, О.В. Чепка); програмно-методичне забезпе-
чення ігрової діяльності дітей дошкільного віку 
в Україні (С.О. Довбня); мовленнєвий розвиток 
дошкільників педагогічними можливостями гри 
(А.М. Богуш, Г.П. Ватаманюк); педагогічні проб-
леми оздоровлення дошкільників в процесі ігро-
вої діяльності (О.А. Шлапаченко); соціальна адап-
тація та формування соціально-комунікативної 
компетенції дошкільників засобами ігрової діяль-
ності (М.М. Айзенбарт, М.Р. Єфіменко, С.Є. Лупа-
ренко); виховання самостійності у дітей старшого 
дошкільного віку в ігровій діяльності (М.В. Сав-
ченко); формування здоров’язбережувальної ком-
петентності дошкільників засобами ігрової ді-
яльності (В.Т. Бутенко); рухливі ігри в системі 
фізичного виховання дошкільнят (А.Я. Вольчин-
ський, Н.О. Вольчинська, О.Є. Конох, О.О. Малі-
мон, Я.А. Смаль, О.А. Шлапаченко).
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Основними науковими центрами розвитку 
теорії ігрової діяльності дошкільників є про-
відні заклади вищої освіти та науки України, 
зокрема: Інститут педагогіки НАПН України, 
Інститут проблем виховання НАПН України, Ін-
ститут психології імені Г.С. Костюка АПН Укра-
їни, Національний педагогічний університет  
ім. М.П. Драгоманова, Київський університет  
ім. Бориса Грінченка, Харківський національ-
ний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 

Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки, Полтавський національ-
ний педагогічний університет імені Володимира 
Короленка, Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К.Д. Ушинсько-
го, Дрогобицький державний педагогічний уні-
верситет імені Івана Франка, Сумський держав-
ний педагогічний університет імені А.С. Мака-
ренка, Уманський державний педагогічний уні-
верситет імені Павла Тичини.
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