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Позашкільне навчально-виховне об’єднання 

Впровадження інноваційних ігрових технологій одна з умов створення 

розвивального середовища в закладі позашкільної освіти. 

В статті дається визначення поняття "розвивальне середовище", „інноваційні 

педагогічні технології". Розкриваються основні вимоги створення повноцінного 

розвивального середовище, які підвищують якість підготовки гуртківців. Розкривається 

сутність та значення використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме 

мультимедійних презентацій  та ігрових технологій для збагачення розвивального 

середовища. Визначаються складові розвивального навчання та аналізуються ознаки 

ефективних способів підвищення мотивації до навчання та розвитку творчих здібностей 

засобами впровадження в навчально-виховний процес розвивального середовища. 
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комунікаційні технології навчання, розвивальний простір в закладі. 

Розвивальне середовище – це сукупність умов, які забезпечують різнобічний 

розвиток дітей; це система матеріальних об'єктів їхньої діяльності. Створення в 

позашкільному закладі повноцінного розвивального середовища та забезпечення 

відповідної позиції педагога в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації 

завдань сучасного реформування освіти. Адже правильно організоване розвивальне 

середовище сприяє соціалізації школяра, впливає на всі аспекти розвитку. 

Однією з основних умов створення в позашкільних  закладах розвивального довкілля 

для дітей  є опора на особистісно орієнтовану модель взаємодії між педагогом і дітьми. Це 

означає, що пріоритетною метою виховання є формування гармонійної та всебічно 

розвиненої особистості. Завдання педагога полягає у забезпеченні інтересів дитини у 

задоволенні її природних нахилів і потреб. Дорослий у своїй педагогічній діяльності 

керується положенням: «Не поруч, не над, а разом». 

Однією з перших звернула увагу на проблему розвивального середовища 

М.Монтессорі, яка найважливішою передумовою розкриття дитиною внутрішнього 

потенціалу вважала вільну самостійну діяльність у створеному педагогом просторово-

предметному середовищі[1]. Діяльність в умовах збагаченого середовища дозволяє дитині 

проявляти допитливість, пізнавати оточуючий світ без примусу, прагнути до творчого 

відображення пізнаного. В умовах розвивального середовища дитина реалізує своє право на 

свободу вибору діяльності. Вона діє, виходячи зі своїх інтересів і можливостей, прагне до 



самоствердження, займається за власним бажанням. За такого підходу до організації ди- 

тячої діяльності вже закладено механізм саморозвитку, самореалізації підростаючої 

особистості. Постулат «Навчання – внутрішньо необхідний і загальний момент розвитку 

особистості»[2]. Розвивальне навчання в позашкільній освіті – це засіб формування творчої 

особистості, а в подальшому – креативної особистості. Завдання розвивального навчання: 

формування особистості з гнучким розумом, розвиненими потребами до подальшого 

пізнання та самостійних дій в школі, певними навичками та творчими здібностями. 

Головною метою розвивального навчання в  освіті є формування активного, самостійного 

творчого мислення дитини і на цій основі поступового переходу до самостійного навчання 

«В цілому розвивальне середовище можна представити у вигляді круга, в центрі якого 

розташоване «Я» (мій простір, середовище мого внутрішнього життя) і який поділено на 

сегменти – предметно-ігрове, природне та соціальне середовище», – зазначає О.Кононко[3]. 

В організації розвивального середовища у сфері життєдіяльності «Я сам» особливе місце 

посідає формування у дитини позитивної самооцінки, усвідомлення самозначущості серед 

людей – однолітків і дорослих. Отже, будь-яке середовище має забезпечувати розвиток 

творчих компонентів мислення школярів, надавати їм можливість вільно маніпулювати 

об'єктами, конструювати різні моделі бачення світу, виконувати творчі завдання.  

Територія  закладу також є складовою розвивального простору. Пропонується 

виділити на території такі тематичні зони: екологічну (сад, город ЕНЦУМ), де б діти могли 

займатися різними видами сільськогосподарської праці; архітектурно-ландшафтну; 

спортивно-ігрову (відділ СЮТур). Створюючи розвивальний простір у  закладі, слід 

дотримуватися певних принципів, зокрема таких, як: безпечність, урахування 

закономірностей розвитку дітей, раціональність, динамічність, активність, комфортність 

кожної дитини, позитивне емоційне навантаження. 

Щоб успішно розвивати пізнавальні процеси у навчальній діяльності, необхідно 

шукати більш сучасні засоби і методи навчання. Використання комп'ютера з його 

величезними універсальними можливостями і буде одним з таких засобів. Найбільш 

доступним засобом для створення власних комп'ютерних навчальних продуктів є програми 

Power Point, Pro Show producer – майстри  створення презентацій та відео кліпів. Умілий 

вчитель може перетворити презентацію в захоплюючий спосіб залучення учнів в освітню 

діяльність. Причому презентація може стати своєрідним планом уроку, його логічною 

структурою, тобто може бути використана на будь-якому етапі уроку або на будь-якому 

типі уроку, будь то: вивчення нового матеріалу або закріплення, контроль знань або 

домашнє завдання. Презентація дає можливість вчителю проявити творчість, 

індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення уроків [4]. 



Особливістю роботи нашого педагогічного колективу є використання інформаційно-

комунікаційних технологій, а саме мультимедійних презентацій для збагачення 

розвивального середовища. Я розробив серію таких презентацій, які дають змогу педагогу 

протягом заняття розв’язувати програмові завдання з різних освітніх ліній.  Завдання, 

подані на слайдах презентації, мають різні рівні складності, що забезпечує 

диференційований підхід до учнів. Мультимедійні презентації використовую  як на занятті, 

так і під час інших форм організації освітнього процесу. Для індивідуальної чи групової 

роботи корисні певні частини презентації чи окремі її слайди залежно від мети, віку та 

рівня розвитку дитини чи групи дітей. Під час роботи зі слайдами презентації у школярів 

розширюються й закріплюються знання про навколишній світ, встановлюються причинно-

наслідкові зв’язки між природними явищами, закріплюють навички творчого мислення. 

Кожен слайд містить ключові запитання до учнів, які я можу доповнювати розширеними 

розповідями, уточненнями, емоційними описами ситуацій, порівняннями. Для проведення 

індивідуальних занять чи занять з невеликою підгрупою дітей ми використовую ноутбук. 

Оригінально й творчо оформлене розвивальне середовище в  закладі стимулює дітей до 

експериментування та пошуку, самостійного пізнання властивостей різних об’єктів і 

предметів та способів дії з ними. Презентації сприяють перетворенню уроку в інтерактивне 

дію.  

Використання мультимедіа у навчальній діяльності на сучасному етапі виглядає 

цілком природним з точки зору дитини і є одним з ефективних способів підвищення 

мотивації до навчання та розвитку творчих здібностей. 

Упровадження інноваційних технологій в розвивальне середовище сприяє 

різнобічному розвитку школярів, зацікавленості учнів і педагогів. Однією з таких методик, 

яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати та 

вирішувати поставлені задачі є квест. Квест дозволяє розвивати активне пізнання на уроках, 

сприяє розвитку мислення, допомагає долати проблеми та труднощів, а саме: вирішити, 

розплутати, придумати, уміти застосовувати свої знання на практиці у нестандартних 

ситуаціях, тобто актуалізувати знання, вчить мислити логічно, розвиває інтерактивні 

здібності.  

Привабливість такого квесту в тому, що як будь-який ігровий компонент, такий вид 

роботи має певні переваги. Отже, гра: 

 Залучає до активної пізнавальної діяльності кожного школяра окремо і всіх 

разом, тим самим оптимізуючи певний етап навчально-виховного процесу; 

 Реалізує навчання через самостійну діяльність учня, що має характер 

особливого виду практики, у процесі якої засвоюється значно більше інформації; 



 Забезпечує вільну діяльність, що дає можливість вибору, самовираження і 

саморозвитку для її учасників; 

 Приводить до певного результату, чим стимулює учня до досягнення мети 

(перемоги) та до усвідомлення шляху досягнення бажаного; 

 Уможливлює змагальність – невід’ємну частину гри – привабливу для учнів; 

адже задоволення, одержане від гри, створює комфортний стан і підсилює бажання вивчати 

предмет. 

Дослідники, зокрема І.А. Романова, зазначають, що доцільне використання 

інтелектуальних ігор полегшує вирішення багатьох педагогічних завдань, 

забезпечуючи:соціалізацію, формування моральних поглядів, засвоєння загальнолюдських 

цінностей, визнані в суспільстві [5]. 

На мою думку, квест – це вид інноваційного навчання з елементами традиційного 

виду навчання (проблемного) у якому використовуються методи стимулювання засобами 

рольової гри. 

При використанні квесту, як методу стимулювання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності учнів засобами ігрової діяльності школярі шукають оригінальні 

рішення. Під час гри команди вирішують логічні завдання шляхом підказок і пошуку 

рішень в нестандартних ситуаціях. На заняттях я   активно використовую в елементи квесту 

як інноваційної ігрової технології (під час проведення гурткових занять, екскурсій, масових 

заходів, організації дозвілля вихованців у канікулярний час). Квест дозволяє розвивати 

активне пізнання на заняттях гуртків, сприяє розвитку мислення, формуванню 

дослідницьких навичок[6]. 

Для квесту завдання складаю таким чином, щоб вони включали не тільки поточний 

матеріал, який учні вивчають на даному етапі, а й деякі елементи попередніх тем з метою 

повторення пройденого матеріалу. Оскільки діти проявляють зацікавленість до всього 

незвичайного, яскравого, то неординарність завдань сприяє переключенню уваги, змінює 

хід думок, учень починає мислити не тільки логічно, а й абстрактно, творчо, що, в свою 

чергу, сприяє розвитку вищих форм мислення. Вважаю, що система роботи з 

використанням квестів формує пізнавальний інтерес до вивчення програми гуртка « Юні 

екскурсоводи -краєзнавці». Застосування такого методу змінює урок. Діти мають 

можливість більше спілкуватися, висловлювати власну думку, в них розвивається уміння не 

тільки працювати самостійно, а й у команді. Проведення уроків на одну тему в різних 

класах однієї паралелі з використанням та без використання даного методу показало, що 

учні активніше, з більшою зацікавленістю й захопленням працюють на квест-уроці. 

Переваги використання квесту: 



 дозволяє учням пізнати один одного в умовах необхідності прийняття 

швидких рішень; 

 виявляє: приховані якості учнів, потенційних лідерів, інтелектуалів, учнів-

логістів, які вміють прорахувати на декілька ходів вперед; 

 розвиває логічне мислення, інтуїцію, вміння швидко знаходити вихід із 

складної ситуації, знайти спільну мову з різними людьми; 

 дозволяє учням краще ознайомитися з темою, бо всі сценарії носять 

тематичний характер; 

 проводить аналогії й асоціації між явищами; 

 ігрові етапи дозволяють спільно пережити емоційні сплески, що психологічно 

зближує учнів, викликають масу позитивних емоцій і радісних спогадів, сприяють розвитку 

комунікабельності; 

 інтелектуальні етапи розвивають ерудицію і виявляють спритність. 

Аналізуючи власну професійну діяльність, роблю висновок, що використання квесту 

в навчально-виховного процесі приносить позитивні результати. Використання квесту, як 

інноваційної ігрової технології  дозволяє стимулювати розвиток пізнавального інтересу до 

природничих дисциплін, розширити кругозір вихованців, сприяти розвитку їх логічного та 

асоціативного мислення, активізувати пам'ять, виховувати любов і дбайливе ставлення до 

національних скарбів. 

Отже, освітньо-розвивальне середовище для дитини є важливою умовою ефективної 

підготовки її до майбутнього самостійного життя,набуття нею зрілості. Таким чином, 

основними ознаками освітнього роз- вивального середовища дітей  є такі: - партнерська 

взаємодія між суб’єктами, мета якої полягає у становленні дитини як особистості, 

забезпеченні психологічного захисту дитини; - засобами спілкування є розуміння, визнання 

і сприйняття особистості дитини, спроможність дорослого стати на її позицію; - знання, 

вміння і навички розглядаються не як мета, а як засіб подальшого розвитку особистості; - 

організація активної діяльності, життєтворчості кожної дитини, спрямовані на формування 

шкільної зрілості;  - відкритість, яка передбачає широку участь усіх суб’єктів освіти в 

управлінні, демократизацію форм навчання, виховання і взаємодії; - педагогічна підтримка 

як особлива позиція педагога. Освітнє розвивальне середовище  повинно служити 

інтересам і потребам дитини, збагачувати розвиток  видів діяльності, забезпечувати зону  

розвитку дитини, розвивати творчі здібності, а також формувати особистісні  компетенції 

школярів та їх життєвий досвід перед вступом в доросле життя.  
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