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ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ 

 

        Удосконалення навчання – об’єктивна закономірність розвитку нашого 

суспільства й системи освіти, зокрема вищої педагогічної. Ефективним є таке 

навчання, що будується на основі прогресивних педагогічних технологій, 

здійснюється в синхронній діяльності викладача й студента з метою реалізації 

завдань професійного навчання.  

        Підготовці вчителя до самостійної педагогічної діяльності, навчання його 

педагогічній майстерності має сприяти вся постановка навчально-виховного 

процесу в педагогічному коледжі. Сьогодні проблему формування 

комунікативної компетентності студентів у педагогічному коледжі не можливо 

успішно вирішити, обійшовши ігрові форми й методи ведення заняття.  

        Пошук шляхів ефективного використання дидактичних ігор відображають 

у своїх працях Близнюк О., Вишнякова Л., Воліна В., Ганніченко Г., Дівінська 

Н., Друзь Ю., Заболотний О., Загрекова Л., Кожем’яна О., Коломієць В., 

Копосов П., Короткова М., Коротяєва І., Кукушин В., Куліш І., Литвина Л., 

Омеляненко С., Остапенко Н., Панчук О., Передрій Г., Петруня М., Саюк В., 

Скнарь О., Соловйова Л., Федоренко В., Хоменко О., Хомуха О., Штепа О., 

Щербань П. та інші, досліджуючи їхнє місце у методичній системі. Сучасна 

дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання, вбачає в них можливість 

ефективної організації взаємодії педагога й студентів, продуктивної форми 

їхнього спілкування з елементами змагання, безпосередності, інтересу.  

         Суть навчання української мови в педагогічних коледжах у тісному 

зв’язку вивчення української мови з програмою початкової школи, бо тут 

готується не просто кваліфікований спеціаліст, а вчитель, який закладає 
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підґрунтя знань з української мови. Тому шляхи підвищення якості 

професійної підготовки вчителів у педагогічних ВНЗ передбачають піднесення 

не тільки теоретичного рівня їх знань про зміст і структуру початкового курсу 

рідної мови, сучасні методи й прийоми її викладання та розвитку усного й 

писемного мовлення молодших школярів, а й вироблення у студентів 

практично-методичних умінь, необхідних їм для навчання дітей мови, 

розвиток самостійності, інтересу до творчої педагогічної діяльності. 

         Завдання статті – окреслити особливості використання дидактичних ігор 

у процесі засвоєння української мови й методики її вивчення в педагогічних 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в системі формування дидактичних умінь. 

         У вищій школі необхідно створити такі умови, які б дозволили студентові 

переконатися в значущості науки для індивідуального становлення 

майбутнього вчителя, закріпити в нього бажання й здатність читати, 

самостійно переосмислювати чужі думки й на цій основі формулювати, 

висловлювати власні думки, що в свою чергу слугуватиме базою для 

індивідуально-особистісного навчання майбутніх педагогів. Адже мова – це 

одночасно засіб ефективної комунікації й об’єкт детального вивчення в усіх її 

виявах. Перед словесниками стоїть завдання – навчити студентів свідомо, 

правильно, доречно використовувати мовні засоби під час вирішення 

відповідних комунікативних завдань, зробити мову знаряддям опанування 

професійних знань. 

         Завдання початкового курсу української мови визначають зміст, 

структуру й спрямованість навчального предмета „Методика викладання 

української мови в початкових класах” як однієї з профілюючих дисциплін 

педагогічних коледжів, покликаних підготувати вчителя початкових класів до 

застосовування теоретичних положень у практиці викладання мови, 

прищепити навички добору й використання найбільш раціональних й 

ефективних методів і прийомів освоєння дітьми грамоти, елементів фонетики, 

граматики й орфографії, розвитку логічного мислення й усного та писемного 

мовлення. Виконання цих завдань залежить від того, наскільки ефективно 



викладач методики застосовує у своїй роботі арсенал методичних засобів 

сучасної методичної науки, дотримується однієї з вимог сучасної методики – 

здійснювати навчальний процес у єдності освітніх і виховних цілей.  

        Активний навчальний процес є базовою основою формування 

висококваліфікованих спеціалістів. При цьому процес активної розумової 

діяльності базується на використанні пам’яті як важливого чинника будь-якого 

процесу навчання, необхідно лише на перше місце поставити мислення й 

мовленнєву діяльність студентів. Дидактичними формами й методами, що 

найбільше сприяють активізації, мотивації навчального процесу, дають змогу 

набути професійних навичок та умінь, є ігрові, зокрема, дидактична гра, яка 

характеризується трьома основними ознаками: 1) визначає мету, спрямовану 

на зміст освіти, що підлягає засвоєнню; 2) передбачає вид навчально-

пізнавальної діяльності; 3) визначає характер узаємодії викладача й студента.  

        За допомогою дидактичних ігор було змодельовано адекватні умови для 

набуття навичок фахівця – студентам пропонувалося виконувати дії, що є 

основою їхньої професійної діяльності. При цьому навчання мало колективний 

характер. 

        На заняттях з української мови з методикою навчання в педагогічному 

коледжі дидактичні ігри використовувалися для вибору оптимальних рішень, 

що навчають методів і прийомів діяльності в реальних умовах. Ці ігри 

потребували від учасників не тільки знань конкретної теми, а й основ 

педагогіки й психології. У формі дидактичних ігор проводили контроль 

самостійної роботи студентів, практичні й семінарські заняття, на які було 

винесено матеріал, уже викладений під час лекційного курсу, але який 

потребує повторення, деталізації й творчого осмислення на основі вироблення 

власної думки. 

        Організовуючи експериментальну роботу, ми розглядали дидактичну гру 

як ефективний засіб управління професійно орієнтованою комунікативною 

діяльністю, що набуває сьогодні особливого значення, бо дозволяє забезпечити 

високу вмотивованість мовленнєвих професійних дій. Нами враховувалася 



поліфункціональність дидактичної гри, що як колективна форма діяльності, 

крім засвоєння знань і засобів їх практичної реалізації, припускає засвоєння й 

моральних норм поведінки.  

          У ході нашого дослідження було припущено, що належна мотивація 

навчального процесу з формування комунікативної компетентності 

забезпечуватиметься засобами дидактичної гри, і цей процес буде 

найефективнішим, якщо здійснюватиметься взаємозв’язок у використанні 

дидактичної гри на заняттях з української мови та методики викладання 

української мови в початкових класах. Участь в експерименті брали 18 груп 

(537 студенти), які були поділені на контрольні та експериментальні: 

контрольні групи, що навчалися за традиційною методикою, налічували 274 

студенти (9 груп) – КГ, експериментальні групи (9 груп – 263 студенти) – ЕГ. 

          На мотиваційному (базовому) етапі нашого дослідження, де 

здійснювалося ознайомлення студентів зі специфікою курсу української мови, 

створення мотивації до вивчення дисципліни в процесі узагальнення й 

систематизації знань з мовознавчих розділів, доцільним було застосування 

дидактичної гри як методу навчання, що допомогло студентам підготуватися 

до проведення дидактичної гри як форми організації навчального процесу на 

лінгвометодичному й креативно-когнітивному етапах.  

          З метою реалізації визначених завдань дослідження ми пропонували 

завдання на розвиток монологічного й діалогічного мовлення в межах тем 

модулю, лексико-граматичні вправи, а також дидактичні ігри, як-от: 

лінгвістичне лото, “Поліглот”, синтаксичне доміно, “Склад за складом”, 

“Наскрізний алфавіт”, “Тезаурус”, “Нотослів’я”, “Позмагаймося з 

письменником”, кросворди, “Лінгвістичний ярмарок”, “Термінологічний 

марафон” “Термінологічний турнір”, аукціон, “Біг з бар’єрами”, вікторина, 

тести, “Мовознавчий калейдоскоп”. 

Відбір дидактичних ігор, необхідних для засвоєння студентами основних 

мовленнєвознавчих і методичних понять, спрямованих на формування 

комунікативної компетентності студентів педагогічних коледжів, на кожному з 



етапів засвоєння навчального предмета залежав від дидактичної мети, базового 

рівня підготовленості студентів, характеру їхньої пізнавальної діяльності, 

темпів засвоєння навчального матеріалу. До того ж у доборі дидактичних ігор 

потрібно йти від основних умінь і навичок мовленнєвої діяльності до відбору 

теоретичного матеріалу, який би став підґрунтям для формування 

комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Такий 

підхід підвищить і загальноосвітній, і розвивальний, і виховний вплив 

лінгвістичної теорії на студентів, оскільки доведено, що теорія в дії дає для 

освіти, розвитку особистості більше, ніж сума знань (О. Біляєв, М. Вашуленко, 

Т. Донченко, С. Караман, О. Купалова, Т. Ладиженська, В. Мельничайко,          

М. Пентилюк та ін.). 

         Процес формування свідомої мовної особистості нерозривно пов’язаний 

із збагаченням словникового запасу студентів, тобто з кількісним збільшенням 

слів української мови в їхньому мовленні та комунікативно доречному їх 

уживанні. Кожна мовна одиниця має свої можливості в плані мовленнєвого 

розвитку студентів. Знати їх і максимально використовувати стилістичний 

потенціал – основне завдання словесника.  

          Одним із способів зосередження уваги на критеріях вибору слова при 

опрацюванні теми “Власне українські слова. Синонімічне багатство мови” 

стала гра “Позмагаймося з письменником”, для проведення якої нами було 

вилучено із тексту увиразнюючі засоби й запропоновано знайти й уставити 

свої, які найповніше відповідали б темі, змісту, колориту висловлювання:  

Ні, не можна не вірити в щастя,  

Не для смутку ... серця. 

Відчиняйте вікно оце навстіж,  

Дайте ... нам вітерця! 

Хай весна ...  до хати,  

Тут не місце затаєній млі. 

Як хотів би я враз обійняти  

Всю  красу ... землі.         (В. Міщенко) 



Порівнюючи дібрані студентами слова з ужитими поетом (тепліють, 

свіжого, завітає, молодої), робимо висновок про доцільність авторського 

вибору лексичних засобів, зокрема про характеристичну та емоційну функцію 

прикметників та дієслів. Гра “Тезаурус”, коли гравці мали дібрати 

якнайбільшу кількість лексичних одиниць, що асоціативно пов’язуються з 

названим словом, надала широкі можливості з розвитку образного мислення, 

художнього бачення світу студентами, сприяла вдосконаленню їхніх творчих 

здібностей, кращому засвоєнню семантики слів, їхньої сполучуваності різних 

типів, асоціативних зв’язків, спонукала до збагачення словникового запасу. 

          У процесі узагальнення й систематизації знань, умінь з тем “Роль 

фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології”, 

“Система частин мови, спільне й відмінне в них. Стилістичні засоби 

морфології” гра “Аукціон” уможливлює роботу з розширення й збагачення 

словникового запасу студентів, що є однією з умов успішного формування 

комунікативної компетентності засобами дидактичної гри: 

         1. Хто більше пригадає фразеологізмів, до складу яких увійшли іменники 

– власні назви. Наприклад: язик до Києва доведе… 

         2. Доберіть якомога більше фразеологізмів, до складу яких входять 

числівники. Наприклад: сім п’ятниць на тиждень. 

Команди-суперниці мали прокоментувати зміст фразеологізмів, до яких (як 

домашнє завдання) підготовлено мультимедійний презентаційний супровід. 

          В умовах сходу України, де характерною є ситуація білінгвізму, 

використання дидактичної гри на заняттях з української мови дає змогу 

зацікавити майбутніх учителів її лексичним багатством, формувати практичні 

навички швидкого якісного перекладу з інших мов, підносити культуру 

мовлення. З метою попередження інтерференції під час вивчення української 

мови, визначаємо завдання для дидактичної гри “Перекладач” на 

зіставлення систем української й російської мов, що теж є одним із ефективних 

засобів мовностилістичної вправності студентів.  



           Формування комунікативних умінь є одним з аспектів розвитку творчої 

особистості студента, яка характеризується знаннями, вміннями і навичками, 

необхідними для розуміння чужих та побудови власних програм мовленнєвої 

поведінки, адекватних ситуаціям спілкування. З огляду на це зрозумілим є 

застосування дидактичних ігор як методу активної участі студентів, залучення 

їх до мовленнєво-розумової діяльності у процесі засвоєння української мови, 

методики її викладання. 

Специфіка кожного розділу програми дозволяла викладачам 

застосовувати різні форми організації навчальної діяльності майбутніх 

учителів. Але яку б форму організації навчання викладач не обрав, він 

керується однією з важливих методичних вимог курсу – теоретично й 

практично готувати студентів до професійної діяльності. Ми визначаємо, що 

використання дидактичної гри як форми навчання на заняттях з методики 

викладання української мови в початкових класах так і в позакласній роботі 

сприяло розвитку й формуванню всебічно розвиненої, творчої 

індивідуальності студентів, навичок та умінь, необхідних їм для здійснення 

навчального процесу в школі. Засобом актуалізації й реалізації зазначених 

потреб у процесі самостійної діяльності студентів стали дидактичні ігри, що 

орієнтовні на теми усних і письмових висловлювань студентів паралельно з 

переліком соціокультурних тем (“Лінгвістичний ярмарок”, “Що? Де? Коли?”, 

“Ерудит”). У оволодінні мовленнєвою культурою має значення систематичний 

розвиток мисленнєвих здібностей студентів, усвідомлення структури власної 

пізнавальної діяльності. Це відображено в діяльнісній змістовій лінії, що має 

суто процесуальний характер. Реалізація проблемно-пошукового принципу, а 

також діяльнісної змістової лінії забезпечує цілеспрямоване формування 

досвіду творчої діяльності майбутнього фахівця. 

Аналіз методичної літератури, власний досвід, спостереження за процесом 

навчання дають підстави стверджувати: дидактична гра — альтернатива 

формам і методам механічної передачі інформації в готовому вигляді, 

монологічності викладача, пасивності студента. 



Отже, упровадження дидактичної гри в процес підготовки майбутніх 

учителів на заняттях з предметів української філології забезпечить можливість 

для експериментування зі способами, прийомами, технологіями комунікації, 

створення умов для самореалізації, самовдосконалення кожного студента, 

особистісного комунікативного розвитку через надання свободи вибору 

засобів комунікації. 
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та особливості її використання в навчальному процесі в системі формування 

комунікативної компетентності майбутнього фахівця. 

Ключові слова: дидактична гра, комунікативна компетентність, творча 

діяльність, професійне навчання, дидактичні уміння, мотивація навчання. 

          В статье  рассмотрено дидактическую игру как средство 

повышения качества профессиональной подготовки будущих учителей 

начальных классов в педагогических колледжах и особенности ее 

использования в учебном процессе в системе формирования 

коммуникативной компетентности будущих специалистов. 

Ключевые слова: дидактическая игра, коммуникативная компетентность, 

творческая деятельность, профессиональное обучение, дидактические 

умения, мотивация обучения. 

A DIDACTICS GAME AS MEAN OF UPGRADING PROFESSIONAL 

PREPARATION OF FUTURE TEACHERS IS IN PEDAGOGICAL COLLEGES 

At the article the didactics game as mean of upgrading professional preparation of 

teachers of initial classes is considered in pedagogical colleges and feature of its use 

in an educational process in the system of forming of communicative competence of 

future specialist. 

Keywords: didactics game, communicative competence, creative activity, 

professional studies, didactics abilities, motivation of studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


