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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ГРИ 

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Розуміння того, що в центрі навчального процесу перебуває учень, 

потребує пошуку та використання сучасних засобів розвитку його особис-
тості У зв’язку з цим першочерговими завданнями шкільної освіти є: мето-
дологічна переорієнтація на особистість учня, оновлення змісту, впрова-
дження сучасних технологій навчання і виховання відповідно до вимог ча-
су. 

Проблемам гри приділяли значну увагу мислителі і педагоги як ми-
нулого, так і сучасного: Платон, Арістотель, Рабле, ЯЛ. Коменський, 
Д.Локк, Ж-Ж.Рус-со, І.Кант, Ф.Шиллер, Г.Гросс, Ж.Піаже, К.Ушинський, 
А.Макаренко, Л.Виготсь-кий, ОЛеонтьєв, Д.Ельконін, П.Гальпе-рін, 
О.Запорожець та ін.  

За свідченням Платона, ще жерці Древнього Єгипту славилися кон-
струюванням соціальних навчальних і виховних ігор.  

Виникнення гри у тварин і дітей з погляду діяльності були предме-
том спеціального дослідження у працях німецького філософа і психолога 
К. Гроса (1899 p.). На думку вченого, гра є не що інше як функціональна 
вправа. Завдяки їй здійснюється опосередковане самостійне навчання лю-
дини, її самовдосконалення. [3]. 

Дещо протилежну теорію гри розробив голландський психолог і 
фізіолог Ф. Бойтендайк (1933 р.). Коли в теорії К. Гроса головна увага 
приділялась біологічному значенню гри, то Ф. Бойтендайк досліджує при-
роду гри.  

Досить своєрідно підходить до розуміння гри голландський історик і 
соціолог Йохан Хейзінг. Він, аналізує гру як елемент культури і вважає, 
що головний зміст історичного процесу становить розвиток культури, в 
основі якої перебуває гра, яка є вищим проявом людської сутності. Куль-
тура, на думку Й.Хейзінга, не народжується в грі, а виникає як гра.  

Певний інтерес мають дослідження швейцарського психолога 
Ж.Піаже (1945 p.) щодо аналізу розвитку мислення дитини під час гри. За 
його визначенням, гра – це насамперед звичайна асиміляція, 
функціональна або відтворююча. Учений дає інтерпретацію гри, виходячи 
із структури мислення дитини. Ж.Піаже виділяє ігри-вправи, символічні 
ігри та ігри за правилами.  

Проблемами психології гри займалися і радянські вчені: Б.Г. 
Ананьєв, М.Я. Басов, П.П. Блонський, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, 



А.М. Леонтьев, С.Л. Рубінштейн та інші. 
Значний внесок у розробку теорії гри зробив Л.С. Виготський. Він 

звернув увагу на гру як основний вид діяльності дітей дошкільного віку і 
сформулював гіпотезу психологічного змісту розгорнутої форми рольової 
гри. 

З критичними зауваженнями щодо цієї гіпотези виступив 
С.Л. Рубінштейн. На його погляд, зміст гри визначають її мотиви.  

Певний інтерес викликають філософські погляди на проблеми теорії 
гри. Так, на думку Г.Клауса, ігри є не що інше як моделі реальних 
ситуацій. Саме вони є вихідною точкою для підготовки живих істот до 
існування в навколишньому середовищі.  

Крім названих теорій, існує ще й математична теорія гри. Вона 
пов’язана із виробленням засобів подолання конфлікту як особливої 
дійсності ігрового характеру. Під конфліктом розуміють взаємодію двох 
об’єктів, що мають несумісні цілі або способи досягнення цих цілей.  

Отже, результатами розробки теорії гри стали: психологічні аспекти 
її виникнення, визначення природи і змісту гри. 

Сучасний напрям досліджень визначений розширенням сфери вико-
ристання ігрової форми навчання і вдосконалення методу імітаційного мо-
делювання. Зумовлено це тим, що тривалий час форма уроку не приверта-
ла уваги педагогічної науки. Пошук засобів навчання, найбільш адекват-
них сучасній педагогічній ситуації, посилив інтеpec до нових форм нав-
чальних занять, особливо ігрових.  

Отже, аналіз педагогічної та методичної літератури, дисертаційних 
досліджень показав, що інтерес до навчальної гри впродовж багатьох років 
не згасає, з’являються нові напрями її дослідження. Проте і нині ще недос-
татньо теоретично обґрунтовані ігрові методи і форми навчання, відсутня 
їх класифікація, не розроблена структура ігрового навчання, технологія за-
стосування та оцінювання ефективності використання тих чи інших 
ігрових методів і форм навчання, зокрема у середній та старшій школі. А 
головне — потребує розробки технологія підготовки вчителів до викори-
стання ігрових методів і форм навчання. 
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