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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
Трудове навчання в сучасній школі повинно сприяти формуванню 

творчої особистості школяра, який навчається, виховується і розвивається, 
в своїй різносторонній діяльності залучається до участі в праці, пізнанні, а 
в перспективі ставав би здібним до цілеспрямованого перетворення 
навколишнього життя за законами моралі і краси, до збагачення народних 
цінностей. 

Технологічна грамотність педагога дозволяє йому усвідомлювати 
своє істинне покликання, більш реально оцінити свої потенційні 
можливості, подивитися на педагогічний процес із позицій кінцевого 
результату. Саме сучасні педагогічні технології навчання здатні 
забезпечити розвиток, саморозвиток і самостійність молодого покоління, 
вільну реалізацію його задатків [3].  

Одним із результативних шляхів вирішення проблеми активізації в 
учнів пізнавальних інтересів в процесі трудового навчання визнаються 
дидактичні ігри, тобто ігри, які сприяють зацікавленому вивченню даного 
предмету. 

Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових 
прийомів і ситуацій, що виступають як засіб спонукання, стимулювання до 
навчальної діяльності. 

Існує цілий ряд робіт, присвячених використанню рольової гри 
Р. С. Аппатова, О. О. Колеснікова, ділової та ситуативної ігор 
І. В. Драгомірецький, Л. Л. Графова, Н. М. Круглова у навчальному процесі. 

Причиною низької якості знань учнів з трудового навчання в 
багатьох школах є головним чином порушення об’єктивного закону 
засвоєння знань, коли на уроці діяльність учнів зводиться лише до 
сприйняття матеріалу або виконання нецікавих трудових завдань і не 
залишається часу на осмислення і творчу діяльність. І навпаки: новаторами 
і передовиками в школі стають саме ті вчителі, які на своїх уроках уміють 
активізувати, зацікавити дітей, розвиваючи їх пізнавальні інтереси. 

Однак, як показують спостереження, у практиці роботи школи не 
досить поширені форми і методи, які мають сприяти розвитку інтересу та 
мотивів у школярів на уроках трудового навчання. 

Одним із найперспективніших шляхів формування пізнавальних 
інтересів учнів, оволодіння ними необхідними вміннями і навичками є 
впровадження активних форм і методів навчання, серед яких провідне 
місце займають дидактичні ігри [1]. 

Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, сполучення 
елементів гри та навчання багато в чому залежать від розуміння вчителем 
функцій педагогічних ігор. Функція гри – її різноманітна корисність. У 
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кожного виду гри своя корисність. Ігрові форми навчання, як жодна інша 
технологія, сприяють використанню різних способів мотивації [2].  

Для підвищення інтересу до навчання необхідно постійно активізувати 
пізнавальну діяльність учнів. А для цього необхідно раціонально 
застосовувати комплекс навчальних методів, урізноманітнювати структуру 
уроків, продумувати планування їх систем, вміло організовувати самостійну 
роботу школярів не тільки з підручником, а й з іншими джерелами знань [3]. 

Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані 
результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог: 

1. Готовність учнів до участі в грі (кожен учень повинен засвоїти 
правила гри, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат, послідовність 
дій, мати потрібний запас знань для участі у грі). 

2. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом. 
3. Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри − зрозуміле, чітке. 
4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять 

окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти. 
5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, 

оцінювати. 
6. Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі 

порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування) [2]. 
Ігри використовуються на різних етапах навчання: з метою 

закріплення та контролю засвоєння навчального матеріалу; з метою 
розвитку вмінь порівняння; виділення ознак явищ та предметів; з метою 
формування творчої особистості тощо. 

Під час підготовки гри вчителю треба вирішити, якою буде 
тривалість гри, якою вона буде за формою (колективною, груповою, 
індивідуальною), який буде сюжет та зміст гри. 

Ігрова діяльність надає великі можливості для виховання творчої, 
всебічної особистості, для формування в учнів бажання працювати, 
свідомо обрати професію. Учитель може з успіхом реалізувати ці 
можливості за умов систематичності та послідовності використання гри на 
уроках, самостійних педагогічних пошуків, творчості [2]. 

Використання дидактичних ігор різного змісту, варіантів забезпечує 
розвиток в учневі інтересу до навчального предмета – трудового навчання, 
сприяє формуванню творчих здібностей. 
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