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У школі особливе місце займають 
такі «форми занять, які забезпечують 
активну участь в уроці кожного учня, 
підвищують авторитет знань й індиві - 
дуальну відповідальність школярів за 
результати навчальної праці. Цізав - 
дання можна успішно вирішувати че - 
рез технологію ігрових форм навчай - 
ня. В.П. Беспалько в книзі «Доданки 
педагогічної технології» дає визначен - 
ня педагогічної технології, як система - 
тичне втілення на практиці заздалегідь 
спроектованого навчально-виховного 
процесу. Гра має велике значення в 
житті дитини, має те ж значення, яке в 
житті дорослого відіграє діяльність, 
робота, служба. Гра тільки зовні зда - 
ється безтурботної й легкою. А на - 
справді вона вимагає, щоб граючий 
віддав їй максимум своєї енергії, розу - 
му, витримки, самостійності.Ігрові 
форми навчання дозволяють викорис - 
тати всі рівні засвоєння знань: від від - 
творюючої діяльності через перетво - 
рюючу до головної мети -  творчо-по - 
тукової діяльності. Творчо-пошукова 
діяльність виявляється більш ефек - 
тивною, якщо їй передує відтворююча 
й перетворююча діяльність, у ході якої 
учні засвоюють прийоми навчання.

Є велика формула «дідуся космо - 
навтики» К.Е. Ціолковського, що від -

криває завісу над таємницею наро - 
дження творчого розуму: «Спочатку я 
відкривав істини, відомі багатьом; : 
нарешті, став відкривати істини, ніко - 
му ще не відомі». Мабуть, це і є шля - 
хом становлення творчої сторони ін - 
телекту, дослідницького таланта. І од - 
ним з ефективних засобів цього є гра. 
Виходячи з цього, можна сказати, шс 
технологія ігрових форм навчання на - 
цілена на те, щоб навчити учнів усв; - 
домлювати мотиви свого навчання, 
свого поводження в грі й у житг. 
тобто формувати мету й програм* 
власної самостійної діяльності й пе - 
редбачати її найближчі результати 
Загальні положення поняття гри [6- 
с. 35].Психологічна теорія діяльност. 
в рамках теоретичних поглядів Л .С 
Виготського, А.М. Леонтьева виділяє 
три основних види людської діять - 
ності -  трудову, ігрову й навчалькт 
Всі види тісно взаємозалежні. Анат:: 
психолого-педагогічної л ітератур* 
по теорії виникнення гри В ЦІЛО** 
дозволяє уявити спектр її призначені 
для розвитку й самореалізації дітей 
Німецький психолог К. Гросс, пег - 
шим наприкінці 19 ст. зробив спрос* 
систематичного вивчення гри, н аз* - 
ває ігри споконвічною школою пове - 
дінки.
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нього, якими б зовнішніми 
ішніми факторами гри не 

їлися, зміст їх саме в тім, щоб 
хтя дітей школою життя. Гра 
вно -  первинна стихійна шко - 

якої надає дитині можливість 
млення із традиціями пово - 

людей, що її оточують, 
кучий дослідник гри Д.Б. Ель - 

думає, що гра соціальна по сво - 
ді й спроектована на відбиття 

у  дорослих. Називаючи гру «ариф - 
ю соціальних відносин», Ель - 

трактує гру як діяльність, що 
є  на певному етапі, як одну із 

лих форм розвитку психічних 
їй і способів пізнання дитиною 

дорослих.
Вітчизняні психологи й педагоги 

;ес розвитку розуміли як засво - 
в я  загальнолюдського досвіду, за - 
іьнолюдських цінностей. Про це 
;ав  Л.С. Виготський: «Не існує ви - 
іяої незалежності індивіда від сус - 
іьства, як немає й наступної соціа - 

ції».
Отже, гра відтворює стабільне й 

:-шоваційне в життєвій практиці і є 
щільністю , у якій стабільно відобра - 
жені саме правила й умовності гри -  у 
ті£х закладені стійкі традиції й норми, 
і  повторюваність правил гри створює 
щенингову основу розвитку дитини. 
Інноваційне ж іде від установки гри, 
що сприяє тому, щоб дитина вірила 
ібо не вірила в усе, що відбувається в 
сюжеті гри. У багатьох іграх «функція 
геального» є присутнім чи то у вигля - 
ді умов, чи то у вигляді предметів -  
аксесуарів, чи то в самій інтризі гри.

А.М. Леонтьев довів, що дитина опа 
новує більш широко, безпосередньо 
недоступну йому навкруги дійсність, 
тільки в грі. Бавлячись і граючись, 
дитина знаходить себе й усвідомлює 
себе особистістю. Для школярів гра - 
сфера їхньої соціальної творчості, по 
лігон їх суспільного й творчого само 
вираження. Гра надзвичайно інфор 
мативна й багато чого «розповідає 
самій дитині про неї. Гра -  шлях по 
шуку» дитиною себе в колективах 
співтоваришів, у цілому в суспільстві, 
людстві, у Всесвіті, вихід на соціаль 
ний досвід, культуру минулого, сього 
дення й майбутнього, повторення со 
ціальної практики, доступної розу 
мінню. Гра -  унікальний феномен за 
гальнолюдської культури, її джерело 
й вершина. Ні в яких видах діяльності 
людина не демонструє такого самоза 
буття, виявлення своїх психофізіоло 
гічних, інтелектуальних здатностей, 
як у грі. Гра -  регулятор всіх життєвих 
позицій дитини. Школа гри така, що в 
ній дитина -  і учень, і вчитель одно 
часно [3, с. 12].

Багато дослідників пишуть, що за 
кономірності формування розумових 
дій на матеріалі шкільного навчання 
виявляється в ігровій діяльності дітей. 
У ній своєрідними шляхами здійсню 
ється формування психічних процесів: 
сенсорних процесів, абстракції й уза 
гальнення довільного запам’ятовуван 
ня і. т.д. Ігрове навчання не може бути 
єдиним в освітній роботі з дітьми. 
Воно не формує здатності вчитися, але, 
безумовно, розвиває пізнавальну ак 
тивність школярів.
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