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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
У зв`язку з перебудовою системи освіти, удосконаленням навчально-

го процесу в цілому перед викладачами вищих навчальних закладів вини-
кає необхідність пошуку таких методів навчання, які б удосконалювали 
самостійну роботу студентів, забезпечували розвиток у них гнучкості мис-
лення, ініціативності, пізнавальної активності, самостійності прийняття 
рішень, творчого підходу до розв`язання проблемних ситуацій. 

Одним із шляхів підвищення ефективності навчально-пізнавальної 
діяльності студентів є використання дидактичної гри. Актуальність про-
блеми обумовила інтерес до неї багатьох вчених. Теоретичні аспекти про-
блеми дидактичної гри досліджували Н.Ахметов, А.Капська, Г.Ковальчук, 
П. Підкасистий, В. Семенов, Є. Смірнов, Ж. Хайдаров, С.Щербак та інші. 

Сучасна діалектика , звертаючись до ігрових форм засвоєння матері-
алу, справедливо вбачає в них можливості ефективної взаємодії людей, 
продуктивної форми спілкування з елементами змагання, невимушеності, 
непідробної цікавості. 

Дидактична гра – це різновид пізнавальних спеціально створених до-
рослими чи успадкованих від попередніх поколінь ігор, що використову-
ються в навчальному процесі під безпосереднім керівництвом викладача. 

З іншого боку, дидактична гра – метод імітації прийняття управлін-
ських рішень в різноманітних ситуаціях шляхом гри ( програвання , розіг-
шрування) за правилами, що вже вироблені або виробляються самими уча-
сниками. 

Дидактичні ігри пов`язані насамперед з двома особливостями навча-
льного процесу: проблемністю навчання та навчанням через дію. Пробле-
мність реалізується через самостійне вирішення студентом поставленої 
проблеми ( завдання) за умови недостатності необхідних знань, коли він 
змушений самостійно опанувати новий зміст або знайти нові зв`язки між 
уже засвоєними відомостями. При цьому формуються нові уміння через 
реалізацію процесу діяльності , тобто відбувається навчання через дію. 

Для дидактичної гри як активного методу навчання характерні такі 
принципи: 

− наочність :відображення реальної професійної діяльності; 
− автономність , гнучкість структури гри; 
− відкритість ігрової моделі, що дозволяє їй стати окремим блоком і 
входити в інші , більш складні блоки; 



− раціональна організація навчального процесу; 
− особистісно- орієнтоване спілкування; 
− спрямованість всіх елементів гри на розв`язання проблеми, що 
розглядається; 

− позитивний емоційний фонд діяльності. 
Проблема систематизації дидактичних ігор є надзвичайно складною і 

ще не розв`язаною. За критерієм змісту і умов діяльності учасників у дида-
ктиці виділяють ігри симуляційні, управлінські, психологічні та інші, які 
використовуємо під час проведення практичних занять з психології. 

Для повного заглиблення учасників гри в сутність та її проблематику 
потрібно так змоделювати діяльність гравців, щоб вони протягом всього 
часу її проведення могли займатися вивченням та аналізом тільки тих пи-
тань , які відносяться до даної гри. Реалізація цього принципу сприяє вирі-
внюванню вихідної підготовки, уніфікації термінології, розвитку спілку-
вання та взаєморозуміння між учасниками гри, створенню сприятливих 
умов для творчої віддачі, максимального використання дослідницького по-
тенціалу учасників гри. 

Повинно бути поступове входження учасників гри в експеримента-
льну ситуацію. Всі основні відомості стосовно проблеми, що розглядаєть-
ся, гравці отримують не до початку, а в процесі ігрової діяльності. При 
цьому, перші етапи гри мають бути максимально спрощені, щоб гравці ле-
гше засвоювали її правила. Надалі, учасники гри повинні отримувати нові 
знання відносно рівномірно, пропорційними частинами. Це дасть можли-
вість більш ефективно використовувати розумові і фізичні затрати гравців. 

Важливо , щоб експериментальна ситуація була правдоподібна. Для 
цього використовують комплект реальних форм планових і звітних доку-
ментів, а також реальні процедури прийняття управлінських рішень. 

Таким чином , дидактичні ігри сприяють активізації засвоєння на-
вчального матеріалу з дисциплін професійної спрямованості, дають по-
штовх побачити реальну ситуацію робочого середовища начебто «зі сто-
рони», вказують на можливі помилки вирішення проблемних ситуацій, ро-
зкривають не тільки індивідуальні здібності студентів, але і їх корпоратив-
ну співдружність. 
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