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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

ІНФОРМАТИКИ 
 
Найкращий вчитель той, хто обміркував, організував, передбачив 

так, що його роль на уроці непомітна, а учні творчо працюють, 
опановуючи свій матеріал. Мета вчителя інформатики – передати своє 
захоплення предметом дітям, щоб вони полюбили інформатику так як він. 

Питання про те «Як навчати?» ставить перед собою кожен вчитель. 
Навчання в школі повинне привчити учнів ставити мету на початку своєї 
діяльності, знаходити раціональні шляхи її досягнення, добиватися успіхів 
у цій діяльності. 

Підходи до навчання інформатиці і інформаційним технологіям в 
школі за останніх двадцять років зазнали суттєвих змін. Сьогодні крім 
функціональної писемності сучасна освіта в області інформатики 
покликана забезпечити і соціальну адаптацію учнів, сприяти їх 
суспільному і громадянському самовизначенню. 

Застосування гри на уроках інформатики в школі є одним із 
найефективніших підходів навчання, тому що ігрові підході полегшують 
засвоєння досить складної інформації для дитини, активізують її 
уважність, а також крім того навчаються «вмінню навчатися» самостійно. 

Застосування нетрадиційних, нестандартних форм навчання добре 
позначається на навчальному процесі. Однією з форм таких уроків є гра. 
Урок-гру можна розглядати як одну з форм активного навчання, такі уроки 
передбачають творчий підхід з боку вчителя і учня, освоєння умінь учнів в 
процесі активної пізнавальної діяльності [2, c. 70]. 

У нашій школі на уроках інформатики широко використовуються 
ігрові технології. Грати можна цілий урок або використовувати ігрові 
фрагменти на уроках. 

Добираючи ту чи іншу дидактичну гру, вчитель має пам’ятати, що 
процес створення гри містить ряд станів: вибір теми гри;визначення мети й 
завдань гри;підготовка і проведення гри (повідомлення учням теми гри, 
підготовка наочності, проведення гри, підбиття підсумків). 

Успіх проведення гри залежить від дотримання вимог: ігри мають 
відповідати навчальній програмі;ігрові завдання мають бути не надто 
легкими, проте й не дуже складними;відповідність гри віковим 
особливостям учнів;різноманітність ігор; залучення до ігор учнів усього 
класу [2, c. 95]. 

У навчальних іграх немає тих, хто програв або виграв, тут виграють 
усі. Їх можна проводити на будь-якому етапі уроку. Це дасть змогу 
виявити знання учня і вміння користуватися ними. Проте існують і 
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обмеження для проведення дидактичних ігор: 
1. Не варто організовувати навчальну гру, якщо учні недостатньо 

знають тему. 
2. Недоцільно впроваджувати ігри на заліках і іспитах, якщо вони не 

використовувалися в ході навчання. 
3. Не слід застосовувати ігри з тих предметів і програмних тем, де 

вони не можуть дати позитивного результату. 
Систематичне використання ігор підвищує ефективність навчання. 

Дидактичні ігри добираються відповідно до програми. Одні із доцільних 
ігор на уроках інформатики є: 

Гра «Своя система оцінювання». Учитель пропонує учням оцінити 
свої досягнення не загальноприйнятими оцінками, а за своєю шкалою: 

ДД – дуже добре; Д – добре;ЗК – знає, але не каже; КЗ – каже, але не 
знає; ГНК – гірше нема куди. 

Гра «Своя валюта». Із метою активізації та заохочення учнів 
учитель уводить свою грошову систему платні за виконану роботу [3, с. 58]. 

Гра «Кросворди». Завдання командам: за 2 хвилини в таблиці 
знайти 10 слів, що заховалися. Читати слова можна в будь-якому 
напрямку, крім діагонального. 

Гра «Світлофор». Дітям роздаються червоні та зелені картки. Якщо 
твердження правильне, то учні піднімають зелену картку, а якщо не 
правильне, то червону. 

Гра «Незакінчене речення». Учні повинні закінчити речення, 
запропоноване вчителем [1, c. 45]. 

Вправа «Зайвий термін». Командам видається аркуш з термінами. 
У кожній з приведених груп є один термін – «зайвий». Учням необхідно 
викреслити цей термін та пояснити своє рішення. 

Гра «Доповни речення». Учням пропонується текст з 
«пропусками». Замість них вони повинні написати правильне твердження 
[3, c. 64]. 

У той час ефективність кожного прийому залежить від його умілої 
організації, яку можна виробити лише за умови неодноразового 
використання певної технології. Багаторазове повторення однієї й тієї ж 
технології, призводить до одноманітності, а різноманітні технології можуть 
призвести до низького рівня організації, отже, будуть малоефективними. 
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