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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОДУКТИВНІЙ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ 
 

У статті висвітлено питання виникнення та розвитку гри як однієї з провідних видів діяльності, здійснено 

порівняльний аналіз гри та ігрової технології. Проаналізовано роль і місце та доцільність використання ігрових 

технологій у загальній системі формування продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розглянуто 

основні етапи проведення ігрової діяльності з фізики. Доведено, що ігрова діяльність, як педагогічний чинник, 

спрямована на розширення та поглиблення знань з фізики, розвиток стійкого інтересу до вивчення фізики, 

формування в учнів умінь самостійно та творчо працювати. Крім основної дидактичної мети, ігрова технологія 

покликана реалізовувати ще й комплекс інших цілей: надання дитині можливості самовизначення; розвиток 

творчої уяви; набування досвіду співробітництва в соціальному аспекті; надання можливості висловлювати свою 

думку, набуття досвіду колективної діяльності та взаємоповаги. 
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Постановка проблеми. Одним з 

найважливіших показників ефективності 

продуктивної навчально-пізнавальній діяльності 

є вміння активізувати учнів, розвивати їх 

здібності, самостійність, допитливість, креативність, 

комунікабельність, творче мислення тощо. 

Фізика, як навчальний предмет відіграє 

важливу роль у змісті загальної освіти. 

Вивчення точних наук дається дітям важче, 

ніж гуманітарних. Тому вчителям фізики 

потрібно докладати багато зусиль, 

застосовувати різноманітні активні форми і 

методи навчання. Розвиток інтересу учнів на 

уроках фізики – актуальна проблема, тож 

зацікавити учнів стає дедалі складніше. 

Одним із ефективних шляхів активізації в 

учнів пізнавального інтересу до вивчення фізики 

є дидактична гра [2, 5]. Гра притаманна самій 

природі дитини. У процесі навчальної гри 

чудовий світ дитинства поєднується з 

прекрасним світом науки, в який вступають 

учні. Граючись, учень «занурюється» в ситуації, 

які відображають епізоди реального життя. В 

іграх різні знання і відомості учень отримує 

вільно. Тому часто те, що на уроці здавалося 

складним, під час гри легко засвоюється. В.О. 

Сухомлинський вважав, що гра – це шлях 

дитини до пізнання світу, в якому вона живе, це 

іскра, яка запалює вогник до допитливості. По 

суті, гра – це тренажер, на якому виробляються 

вміння і навички, розкривається творчий 

потенціал дитини, створюються умови для 

активного обміну знаннями [4, 7]. 

Поняття «гра» різні вчені тлумачать по-

різному: як засіб виховання (М. Болдирєв, 

Г. Щукіна), як форму організації суспільно 

корисної діяльності (Л. Іванова, З. Леонтьєва), 

як форму спілкування (Л. Варзацька, 

Н. Скрипченко), як форму контекстного 

навчання (А.А. Вербицький), як методи 

навчання (Л.С. Шубіна, Л.І. Крюкова), як засіб 

навчання (У.П. Бедерканова, Н.Н. Богомо-

лова). Вчені стверджують, що ігри дозволяють 

людині експериментувати з різними 

життєвими ситуаціями, відчувати свій творчий 

хист і вміння, розвивати почуття оволодіння 

різними предметами в ситуаціях спілкування з 

іншими людьми. Рефлексивний, пошуковий, 

розумовий і організаційний компоненти ігрової 

діяльності формують у суб'єкта дослідне і 

творче ставлення до навчальної діяльності. 

Засвоєння людиною змістовно узагальнених 

способів діяльності веде до появи якісних змін в 

її психіці, до формування відповідних 

новоутворень.  

Гра, як одне з найдивовижніших явищ 

людського життя привертала до себе увагу 

філософів та дослідників різних епох (Платон, 

Аристотель, Гегель, Шиллер, Спенсер). Цікаво 

подивитися на корені слова «гра» у стародавніх 

мовах. Стародавні індуси сприймали життя як 

божественну гру («ліла»), як ілюзію («майя»), 

вважаючи, що ілюзія і є гра, і більше того, навіть 

слово «ілюзія» означало в них «перебування в 

грі», in lidum (латин. Lidum – гра). У греків грою 

називали дії, що притаманні дітям (тобто те, що 

називається «поринати в дитинство») [1].  
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Поняття «гра» та «ігрова технологія» дуже 

близькі, але водночас вони суттєво 

відрізняються. Щоб з’ясувати поняття «ігрова 

технологія», слід звернути увагу на її складники: 

гру й технологію. Більшість дослідників 

(С. Гончаренко, М. Кларін, І. Лернер, 

П. Сікорський та ін.) розглядає технологію як 

набір процедур, що оновлюють діяльність 

вчителя і учня і гарантують кінцевий результат. 

Виходячи із цього, ми розуміємо ігрову 

технологію як спеціально вибудувану систему 

чітких ефективних дій (ігор), спрямованих на 

формування, розвиток, розширення, 

узагальнення знань у процесі навчання [3, 6]. 

Багатогранність ігрової технології, яка 

розвиває, виховує, соціалізує та 

концентрується на конкретній меті, полягає у 

збагаченні особи знаннями, уміннями, 

досвідом (що є сутністю поняття «навчання») 

та є процесом опанування знань, досвіду з 

урахуванням досягнень і недоліків минулого, 

набуття навичок, умінь виконувати певні дії, 

виховувати та виробляти в собі певні якості, 

риси, уміння (що відображає сенс поняття 

«навчатися»). Таким чином, гра є симбіозом 

ігрової та навчальної задачі. Ігрова – це задача, 

яку розв’язує той, хто грає у ході гри, тобто 

виконання певної діяльності. Навчальна – це 

задача, яку ставить вчитель (розробник гри), 

тобто оволодіння знаннями та вміннями.  

Повноцінну продуктивну діяльність можна 

ефективно сформувати на основі ігрової 

навчально-пізнавальної діяльності, бо в такому 

разі навчання направлено, на оволодіння 

такими абстракціями і узагальненнями, які 

передбачають наявність у учня уяви і 

символічної функції, що формуються в грі. 

Аналіз актуальних досліджень. Ігрову 

діяльність як проблему розробляли Д. 

Ушинський, П.П. Блонський, С.Л. Рубінштейн. 

Найглибше технологія гри як форми організації і 

вдосконалення учбового процесу розглянута 

С.Ф. Занько, Ю.С. Тюнниковим і С.М. 

Тюнникової. Про ефективність застосування 

уроків-ігор у навчанні займалися І.Я. Ланіна, 

М.М .Балашов, С.О. Протасова, М.Ф. Горбань та 

ін. Про використання в навчальному процесі 

дидактичних ігор для актуалізації пізнавального 

інтересу учнів відомі роботи Ю.К. Бабанського, 

Є.Е. Селецької, О.А. Церенової, 

А.С. Співаковської, П.І. Підкасистих, Н.К. 

Ахметова, Ж.С. Хайдарова та ін. Теоретичні 

аспекти проблем дидактичної гри досліджували 

Н.К. Ахметов, А.Й. Капська, О.В. Сергеєв, І.М. 

Носаченко, П.І. Підкасистий, В.Г. Семенов, Ж.С. 

Хайдаров та інші.  

Проте і нині ще недостатньо теоретично 

обґрунтовані ігрові методи і форми навчання 

фізики, відсутня їх повна, єдина класифікація, 

не розроблена структура ігрового навчання 

фізики, технологія застосування та оцінювання 

ефективності використання тих чи інших 

ігрових методів і форм навчання фізики, 

зокрема в основній школі.  

Метою статті є дослідження продуктивної 

навчально-пізнавальної діяльності учнів 

основної школи з фізики в процесі 

застосування ігрових технологій. 

Основні результати досліджень. У 

сучасній школі, що робить наголос на 

активізацію та інтенсифікацію навчального 

процесу, ігрова технологія використовується в 

наступних випадках: в якості самостійної 

технології для засвоєння поняття, теми і навіть 

розділу навчального предмету; як елемент 

(іноді досить істотний) більш великої 

технології; в якості уроку (заняття) або його 

частини (введення, пояснення, закріплення, 

вправи, контролю); як технологія позакласної 

роботи. 

Навчальні ігри необхідно використовувати 

на всіх етапах продуктивного навчання. На 

етапі підготовки до сприйняття теми доцільно 

проводити ігри, які активізують життєвий 

досвід учнів, сприяють зацікавленню 

матеріалом чи особистістю вченого. Ігри, 

проведені на початку вивчення теми, 

стимулюють мотивацію подальшої діяльності 

учнів, а висунуті в них проблеми передбачають 

подальше розв'язання на наступних уроках. На 

етапах сприйняття та аналізу теми потрібно 

застосовувати ігри, які будуть сприяти 

розширенню й поглибленню знань із фізики, 

спонукати учнів до вдумливого, уважного 

читання, готуватимуть до використання 

елементів аналізу матеріалу тощо. Особливо 

цікавлять учнів навчальні ігри, побудовані на 

матеріалі міжпредметного характеру, матеріалі, 

що містить відомості з історії науки і техніки. 

Ігрова діяльність створюється на уроках 

фізики за допомогою ігрових прийомів і 

ситуацій, які виступають як засіб спонукання, 

стимулювання учнів до продуктивної 

навчально-пізнавальної діяльності. Ігрова 
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ситуація – це іскра, яка здатна запалити процес 

пізнання. Вона підвищує пізнавальний інтерес 

учнів і служить попередньою зарядкою, що 

настроює на уважне сприйняття і осмислення 

матеріалу. Захоплені живою, емоційною грою, 

учні швидше набувають спеціально-

предметних знань і навичок з фізики.  

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій 

відбувається за такими основними напрямками: 

дидактична мета ставиться перед учнями у 

формі ігрової задачі; навчальна діяльність 

підкоряється правилам гри; навчальний 

матеріал використовується в якості її засобу. У 

навчальну діяльність вводиться елемент 

змагання, який переводить дидактичну задачу в 

ігрову; успішне виконання дидактичного 

завдання зв'язується з ігровим результатом. 

Основними структурними компонентами 

навчальної гри з фізики є ігровий задум, 

правила гри, ігрові дії, пізнавальний зміст, або 

дидактичні завдання, обладнання та результат 

гри. Сам ігровий задум насамперед надає 

пізнавального характеру, що вимагає певних 

знань від учасників дійства. Дидактичні цілі 

визначають певний план дій всіх учасників. 

Мотивація ігрової діяльності забезпечується її 

добровільністю, можливостями вибору і 

елементами змагальності, задоволення 

потреби в самоствердженні, самореалізації.  

У проведенні навчальної ігрової діяльності 

з фізики можна виділити наступні основні 

етапи: 

Етап «організаційно-мотивувальний». На 

даному етапі учасники знайомляться з 

пропонованою ситуацією, правилами гри, 

ролями і їх функціональними обов'язками. 

З'ясовуються всі питання, що забезпечують 

розуміння учасниками пропонованої ситуації і 

ігрової задачі. Відбувається поділ на 

мікрогрупи – команди. 

Етап «проведення гри» – етап вироблення 

всередині команди стратегії щодо вирішення 

запропонованої проблеми і її рішення. На 

цьому етапі відбувається а) уточнення 

поставленого завдання; б) планування 

діяльності по її рішенням; в) внутрішньо 

груповий розподіл ролей; г) прийняття та 

виконання рольових обов'язків; д) прийняття 

консолідованого рішення; е) обговорення 

позиції, яка буде представлена на груповій 

дискусії; ж) визначаються аргументи і 

контраргументи на захист подається позиції; з) 

визначається доповідач від команди. Позиція 

вчителя на даному етапі є особливою. Він 

повністю дає учасникам свободу дій, дозволяє 

робити помилки і виправляти або виправляти 

їх, вибирати найдовший або короткий шлях 

вирішення ігрової задачі. Учитель на цьому 

етапі виступає лише в ролі спостерігача, і 

тільки в разі виникнення «нерозв'язною» 

конфліктної ситуації може втрутитися в хід 

гри. 

Етап «аналізу» (кульмінація гри) – етап 

міжгрупової взаємодії. Тут кожна команда 

представляє спільно знайдене рішення ігрових 

завдань. В ході дискусії, ведучим якої 

виступає вчитель, виробляється кінцевий, 

оптимальний на думку учасників, варіант 

рішення запропонованої проблеми. 

«Оцінно-рефлексивний» – етап оцінки 

діяльності та її результату кожної команди, 

можливо окремих її членів, а також 

відбувається рефлексія ходу гри і її 

результатів. 

Таким чином, організація продуктивної 

навчально-пізнавальної діяльності в процесі 

ігрової навчальної технології має ряд переваг 

перед традиційною системою навчання 

фізики. При систематичному використанні на 

уроках фізики ігрових технологій 

спостерігаються наступні результати: 

формуються такі якості особистості як 

терпіння, наполегливість, відповідальність, 

цікавість, увага, запам’ятовування, інтерес, 

сприйняття і мислення; виробляється вміння 

самостійно добувати знання та застосовувати їх 

на практиці; створюється позитивний 

морально-психологічний клімат в класі для 

розвитку особистостей учнів; підвищується 

рівень розвитку комунікативних навиків учнів; 

розвивається спостережливість, вміння бачити 

незвичайне в знайомих речах; набагато 

активніше і швидше відбувається збудження 

пізнавального інтересу, бо у грі, мотивів значно 

більше, ніж у звичайній навчальній діяльності; 

у грі активізуються психічні процеси учасників 

ігрової діяльності:; залучення кожного в 

активну роботу, ця форма уроку протистоїть 

пасивному слуханню або читанню; здатність 

навіть «найсухішу» інформацію пожвавити, 

зробити яскравою і такою, що 

запам’ятовується. 

Висновки та пропозиції. Розглядаючи 

ігрову технологію як засіб продуктивного 
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навчання, можна зробити висновок: ігрова 

діяльність – це багатокомпонентна цілісна 

система; спосіб досягнення цілей і розвиток 

особистості школярів відбувається завдяки 

особистісно-мотиваційній діяльності; 

продуктивна пізнавальна діяльність, що 

розгортається на основі гри, має свій предмет і 

спрямована на конкретні цілі й результати; 

результат ігрового навчання досягається в 

процесі поетапного вирішення системи 

проблемних завдань; завдяки ігровій 

діяльності формуються комунікативні дії учнів 

між собою та вчителем, підвищується рівень 

естетико-етичної сторони навчання; зростає 

інтерес до вивчення фізики. 
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Миколайко В.  

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДУКТИВНОЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФИЗИКЕ.  

В статье освещены вопросы возникновения и развития игры как одной из ведущих видов деятельности, 

осуществлен сравнительный анализ игры и игровой технологии. Обоснована целесообразность использования 

игровых технологий. Проанализирована роль и место игровых технологий в общей системе формирования 

продуктивной учебно-познавательной деятельности учащихся. Рассмотрены основные этапы проведения игровой 

деятельности по физике. Доказано, что игровая деятельность, как педагогический фактор, направленная на 

расширение и углубление знаний по физике, развитие устойчивого интереса к изучению физики, формирование у 

учащихся умений самостоятельно и творчески работать. Кроме основной дидактической цели, игровая технология 

призвана реализовывать еще и комплекс других целей: предоставление ребенку возможности самоопределения; 

развитии творческого воображения; приобретение опыта сотрудничества в социальном аспекте; предоставление 

возможности высказывать свое мнение, приобретения опыта коллективной деятельности и взаимоуважения. 

Ключевые слова: продуктивное обучение, физика, игра, игровая технология, познавательная активность 

 

Mykolayko V.  

GAME TECHNOLOGIES IN PRODUCTIVE EDUCATIONAL AND INFORMATIVE ACTIVITY IN PHYSICS.  

The article covers the emergence and development of the game as one of the types of activities, comparative analysis of the 

game and game technology was performed. The expediency of using gaming technologies is substantiated. The role and place 

of gaming technologies in the general system of formation of productive educational and cognitive activity of students is 

analyzed. The basic stages of conducting gaming activity in physics are considered. It is proved that game activity, as a 

pedagogical factor, is aimed at broadening and deepening of knowledge in physics, developing a steady interest in the study 

of physics, forming pupils abilities to work independently and creatively. In addition to the main didactic purpose, game 

technology is designed to realize a set of another goals: the child's ability to self-determination; inspiration and help in the 

development of creative imagination; obtaining the experience of cooperation in the social aspect; giving them the 

opportunity to express their opinions, gain experience in collective activities and respect each other. 

Key words: productive learning, physics, game, game technology, cognitive activity 

 

 


