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Вступ 

Актуальність та доцільність обраної проблеми наукової роботи 

визначається, по-перше, теоретичною і практичною значущістю для сучасної 

лінгводидактики проблеми пошуку ефективних практико орієнтованих 

технологій поглибленого вивчення української мови (філологічний профіль) в 

закладах загальної середньої освіти; по-друге, урахуванням запитів 

українського суспільства на національно свідому мовну особистість з 

розвиненим мовним чуттям та самобутньою індивідуальною мовотворчістю; 

по-третє, необхідністю формування у старшокласників готовності до 

подальшого професійно орієнтованого навчання. 

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державна 

національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національна 

доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національна стратегія 

розвитку освіти  в Україні на період до 2021 року, концепція «Нова українська 

школа», Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти визначають 

стратегічні напрями освіти, висувають чіткі завдання з підвищення якості 

навчання, оновлення методичного інструментарію, що ґрунтується на 

здобутках традиційної методики й упровадженні інноваційних підходів до 

формування національно-мовної особистості з розвиненим мисленням, 

мовленням, інтелектом. 

Зміна парадигми в шкільній мовній освіті зумовлює перегляд ефективних 

засобів навчання, пошук нових практико орієнтованих технологій, з-поміж яких 

інтерактивним та ігровим технологіям віддається перевага, оскільки 

дидактичний потенціал їх уможливлює розвиток пізнавального інтересу учнів, 

ініціативність, формує уміння працювати в команді, готує учня до подальшого 

професійно зорієнтованого навчання. 

Поглиблене вивчення української мови у 10 класі закладах загальної 

середньої освіти характеризується закономірностями і специфічними 

принципами, має свої особливості, які впливають як на зміст уроку, так і на 

його організацію. 
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Досі недостатньо уваги приділено обґрунтуванню ефективних шляхів 

формування лінгвістичної креативності старшокласників у процесі 

поглибленого вивчення української мови (філологічний профіль) засобами 

дидактичної гри, не з’ясовано, яким формам, методам, прийомам та засобам 

навчання у старших класах доцільно віддавати перевагу, не розроблено 

методику формування ключових і предметних компетентностей учнів старших 

класів з поглибленим вивченням української мови. Це вочевидь актуалізує 

обрану проблему наукового дослідження. 

Мета роботи – обґрунтувати теоретико-прикладні аспекти впровадження 

дидактичної гри як засобу формування лінгвістичної креативності учнів 10 

класу в процесі поглибленого вивчення української мови. 

Для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання: 

1. З’ясувати сутнісні характеристики базових понять наукової роботи. 

2. Розкрити типологічні особливості учнів 10 класу. 

3. Дослідити дидактичну гру як об’єкт теоретичного аналізу в педагогічній 

науці.  

4. Вивчити й апробувати досвід вчителів-словесників з проблеми впровадження 

дидактичної гри як засобу формування лінгвістичної креативності учнів 10 

класу в процесі поглибленого вивчення української мови. 

Об’єкт дослідження – поглиблене вивчення української мови учнями 10 

класу (філологічний профіль). 

Предмет дослідження – різновиди дидактичної гри як засобу формування 

лінгвістичної креативності учнів 10 класу на уроках української мови 

(філологічний профіль). 

Вирішення поставлених завдань у процесі дослідження зумовили 

використання таких методів: 

 теоретичних: аналіз філософської, психологічної, психолінгвістичної, 

лінгвістичної, соціолінгвістичної літератури для визначення теоретико-

методологічних засад дослідження й виявлення ступеня розробленості обраної 

проблеми; метод системного аналізу для виокремлення й обґрунтування 
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особливостей використання дидактичної гри на уроках української мови в 10 

класі з поглибленим вивченням філології;  

 емпіричних: індивідуальні й групові бесіди, анкетування, спостереження 

за навчальною діяльністю учнів 10 класу на уроках поглибленого вивчення 

української мови з використанням дидактичної гри. 

Теоретико-методологічною основою роботи є положення філософії про 

мову й мислення, мовну особистість (В. Кремень, В. Огнев’юк, С. Подмазін, 

М. Романенко та ін.); праці вчених у царині лінгвістики тексту, комунікативної 

лінгвістики (Д. Баранник, Ф. Бацевич, М. Бахтін, Ю. Караулов, Т. Космеда, 

О. Селіванова, Т. Шмельова та ін.); праці психологів та психолінгвістів 

(Л. Василенко, М. Жинкін, І. Зимня, М. Савчин, О. Сергєєнкова, О. Столярчук, 

О. Коханова, О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук, О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн та ін); дослідження педагогів, присвячені організації 

навчального процесу у закладах різних типів (А. Алексюк, Н. Бібік, 

В. Безпалько, В. Бондар, С. Гончаренко, О. Семеног, А. Хуторськой та ін.); 

дослідження лінгводидактів з проблем удосконалення змісту мовної освіти й 

оптимізації навчального процесу (З. Бакум, Н. Голуб, О. Горошкіна, 

Т. Донченко, Н. Діденко, Р. Дружененко, С. Караман, О. Караман, К. Климова, 

Л. Кратасюк, І. Кучеренко, О. Кучерук, Л. Мамчур, В. Мельничайко, 

Л. Мелешко, С. Омельчук, М. Пентилюк, О. Полінок, І. Хом’як, Г. Шелехова, 

Г. Шиліна, С. Яворська та ін.). 

Експериментальна база дослідження. Апробація дидактичних матеріалів 

здійснювалася під час педагогічної практики на базі спеціалізованої школи 

№ 252 з поглибленим вивченням української мови та літератури імені Василя 

Симоненка. 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні 

положення наукової роботи висвітлено в науково-методичному часописі 

«Українська мова і література в школах України» № 12 2018 року. 

Структура й обсяг роботи. Наукова робота має вступ, два розділи, 

висновки до розділів, загальні висновки, список використаних джерел, додатки.  
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Розділ І. Психолого-педагогічні засади навчання української мови в 10 

класі (філологічний профіль) засобами дидактичної гри 
1.1 Характеристика базових понять роботи 

У результаті теоретичного осмислення значної частини наукових 

досліджень, що віддзеркалюють пошуки ефективних шляхів формування 

лінгвістичної креативності учнів 10 класу з поглибленим вивченням української 

мови (філологічний профіль) засобами дидактичної гри з’ясовано змістові 

характеристики базових понять: «поглиблене вивчення української мови 

(філологічний профіль)», «дидактична гра», «лінгвістична креативність учнів 

10 класу». 

Поглиблене вивчення української мови (філологічний профіль) у роботі 

розглядаємо як процес опанування спеціально організованого комунікативно-

функційного аспекту в змісті інтенсивного навчання, покликаного 

забезпечувати ґрунтовну лінгвістичну підготовку здібних учнів до подальшого 

професійно зорієнтованого навчання. 

У спеціально організованому комунікативно-функційному аспекті змісту 

чинної програми поглибленого вивчення української мови (філологічний 

профіль) окреслено такі напрями: 

 концентрування комунікативно значущих відомостей на компетентнісній 

основі; урахування динамічності змісту навчання в умовах 

полікультурного середовища та функціонування електронних засобів 

спілкування; 

 забезпечення змістового узагальнення через уведення лінгвістичних 

відомостей, доступних для розуміння й засвоєння учнями на уроках 

української мови та елективних спецкурсах; 

 систематичне залучення учнів до самостійної, частково-пошукової, 

дослідницької діяльності; 

 розвиток лінгвістичної креативності учнів, що виявляється в умінні 

продукувати оригінальні усні й писемні тексти різної жанрово-стильової 

належності. 
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Автори програми поглибленого вивчення української мови визначили 

завдання курсу, яким передбачили: опанування учнями глибоких і 

систематичних знань з усіх розділів науки про українську мову, формування 

умінь і навичок використання їх на практиці; засвоєння норм української 

літературної мови; вироблення навичок і потреб використання навчальних 

посібників і довідкової літератури з мови і запропонували здійснювати 

поглиблене вивчення української мови (філологічний профіль) на засадах 

індивідуалізації, диференціації та інтенсифікації навчального процесу [39]. 

Продуктивними для нашої роботи вважаємо рекомендації науковців (З. Бакум, 

О.  Горошкіна, Т.  Донченко, С. Караман, О. Караман, І. Кучеренко, О. Кучерук, 

Л. Мамчур, С. Омельчук, М. Пентилюк, І. Хом’як та ін.) про доцільність 

зміщення акцентів в організації освітнього процесу поглибленого вивчення 

української мови (філологічний профіль) з теоретичного аспекту на практико 

орієнтований; оптимальне поєднання традиційної методики навчання та 

сучасних технологій з високим дидактичним потенціалом, формування мовної 

особистості старшокласника з розвиненими самоосвітніми, творчими і 

дослідницькими навичками, належною комунікативною компетентністю. 

Аналіз спеціальних джерел дав змогу з’ясувати, що з усього різноманіття 

методичного інструментарію саме використання ігрових технологій на уроках 

української мови забезпечує формування мовленнєвих умінь, пожвавлює 

пізнавальні можливості учнів, створює ситуацію успіху. Уроки з елементами 

гри сприяють розвиткові думки, мислення, мовлення і характеризуються 

високою активністю, динамічністю, емоційністю, колективністю, змагальністю 

[22, с. 151]. 

У процесі студіювання психолого-педагогічної літератури з’ясовано, що 

дидактична гра є предметом наукових зацікавлень вчених-психологів різних 

поколінь (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, Г. Міллер, Ж. Піаже, 

С. Рубінштейн, М. Савчин, О. Сергєєнкова, З. Фройд та ін.). Психологи почасти 

тлумачать зміст поняття «дидактична гра» різновекторно. Так, О. Леонтьєв та 

Д. Ельконін дидактичну гру характеризують у контексті розвитку дитини як 
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суб’єкта діяльності, а також як дієвий чинник для визначення типу 

темпераменту: повільність, активність, урівноваженість, саморегуляція. На 

думку С. Міллера, дидактична гра – це парадоксальна поведінка, дослідження 

вже відомого, тренування у вже засвоєному, дружня агресія, соціальна 

поведінка, «прикидання» не для обману [23, с. 78]. 

На важливість дидактичної гри в навчанні та вихованні вказували свого 

часу й такі педагоги, як Я. Коменський, П. Лесгафт, А. Макаренко, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький та ін. Дослідники проблеми 

Я. Коменський, П. Лесгафт, К. Ушинський радили включати ігрові моменти 

(елементи цікавості) у серйозну навчальну працю учнів, щоб пізнання було 

більш продуктивним [39]. С. Шацький називав гру «життєвою лабораторією 

дитинства» [44]; А. Макаренко вважав ігри такими ж важливими для розвитку 

дитини, як справжня праця для дорослого [21]; В. Сухомлинський стверджував, 

що без гри не може бути повноцінного розумового розвитку учнів [37]. 

Зміст поняття «дидактична гра» в сучасній педагогічній літературі 

науковці розглядають з різних позицій. Н. Анікєєва, І. Петерсон, 

П. Підкасистий, Ю. Поліщук, Г. Ляпіна вважають її засобом навчання. 

М. Лісіна, В. Семенов, Н. Філатова, О. Вербицький, С. Тюнникова вважають 

дидактичну гру формою навчання. Як метод навчання дидактичну гру 

визначають Л. Семушина, Г. Сорокін, С. Харченко та ін. Дидактичну гру як 

творчу форму навчання, виховання і розвитку розглядає П. Щербань [46, с.31]. 

У дидактичній грі як формі навчання взаємодіють навчальний (пізнавальний) та 

ігровий (цікавий) аспекти. Відповідно до цього вчитель одночасно навчає учнів 

і бере участь у їхній грі, а учні, граючись, навчаються [34]. 

У лінгводидактиці також чітко не визначено статус дидактичної гри: одні 

дослідники відносять її до форм навчальних занять (Л. Сімоненко), інші – до 

складників уроку (методів або прийомів), зокрема І. Кучеренко зазначає, що 

дидактична гра може здійснюватися через участь учнів у розробленні елементів 

уроку, окремих завдань, вправ, програми й дій щодо їх виконання, прийомів і 

форм самоконтролю. 
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Дидактична гра як метод навчання має свою структуру, зокрема 

Г. П’ятакова і Н. Заячківська визначають чотири етапи в структурі навчального 

процесу, який передбачає дидактичну гру: 

1. Орієнтація. Учитель характеризує тему, яка вивчається, основні правила 

гри та її загальний хід. 

2. Підготовка до проведення. Розподіл ролей, вивчення ігрових завдань, 

процедурні питання. 

3. Проведення гри. Учитель контролює гру, фіксує результати (підрахунки 

балів, прийняття рішень), пояснює те, що незрозуміле. 

4. Обговорення гри. Учитель керує дискусійним обговоренням гри [18, с.2]. 

На нашу думку, найбільш цілісним і вичерпним є визначення, яке 

запропонували В. Борисенко та А. Мачульська [4]. Вони розглядають 

дидактичну гру як індивідуальну, групову й колективну форми навчальної 

діяльності учнів, що включає в себе елемент суперництва та самодіяльність у 

засвоєнні знань, умінь і навичок, набуття досвіду пізнавальної діяльності й 

спілкування в процесі ігрового навчання. 

У роботі дидактичну гру розглядаємо як засіб навчання на уроках 

української мови (філологічний профіль), що може бути реалізований у двох 

виявах: 

 власне дидактична гра (ґрунтується на самонавчанні та самоорганізації 

старшокласників); 

 гра-заняття, гра-вправа (за умови пріорітетної ролі вчителя). 

Дидактична гра як засіб навчання у нашому дослідженні має таку 

орієнтовну структуру та етапи впровадження: 

1. Пропедевтичний етап. Проектування змісту дидактичної гри з 

урахуванням мети й завдань уроку. 

2. Підготовчий етап. Ознайомлення старшокласників з умовами 

дидактичної гри. Розподіл ролей, коментування змісту ігрових завдань та 

критеріїв оцінювання. 
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3. Основний етап. Проведення дидактичної гри. Учитель контролює 

перебіг дидактичної гри, фіксує результати (підрахунки балів, прийняття 

рішень). 

4. Завершальний етап. Обговорення результатів дидактичної гри. 

Визначення переможців, виставлення балів, окреслення перспектив та 

пропозицій учнів.  

Зміст термінологічного поняття «лінгвістична креативність учнів 10 класу» 

ґрунтується на введеному в науковий обіг українськими лінгводидактами 

терміні «принцип лінгвістичної креативності», який потлумачено як залучення 

учнів до активної творчої діяльності, спрямованої на підвищення рівня 

лінгвістичної та мовленнєвої компетентностей, формування у старшокласників 

уміння створювати самобутні усні й писемні тексти різних жанрів, стилів 

різноманітної тематики і віддзеркалюють рівень розвитку уяви, індивідуальної 

мовотворчості, креативності. 

Отже, аналіз базових понять дослідження «поглиблене вивчення 

української мови (філологічний профіль)», «дидактична гра», «лінгвістична 

креативність учнів 10 класу» сприяв з’ясуванню їхнього змістового 

наповнення, а також уточненню термінологічного поля у контексті обраної 

проблеми. 

1.2. Використання дидактичної гри на уроках української мови з 

урахуванням типологічних характеристик старшокласників 

Доцільність використання дидактичної гри як засобу навчання 

старшокласників української мови в 10 класі (філологічний профіль), 

формування ключових і предметних компетентностей зумовлює необхідність 

обґрунтування таких психологічних чинників, як критичне ставлення до знань, 

інтроспективність мислення, розумовий розвиток, розвиток уваги, сприймання, 

пам’яті, розвиток мовлення.  

У психологічній теорії досліджено й визначено типологічні особливості 

учнів 10 класу (15 – 16 років) – це, як зазначають психологи, рання юність, 

прикметними ознаками якої є: прагнення до самоствердження, вільного 
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вираження думки, активного розвитку самосвідомості, критичного мислення 

[31, 32, 35]. 

Спостереження показують, що десятикласники як на уроках, так і в 

самостійній навчальній діяльності прагнуть збагнути суть та зв’язок явищ, 

понять, правил, закономірностей. Визначальним для юнацького віку є 

прагнення узагальнювати, шукати причинно-наслідкові зв’язки, спільне і 

відмінне; формулювати висновки; виявляти високу змагальну активність [31].  

Критичне ставлення до знань та їх відбирання є прикметною рисою 

десятикласників; їхнє мислення характеризують такі якості як: логічність, 

гнучкість, інтроспективність, усвідомленість, абстрактність, продуктивність, 

критичність, дивергентність, економність. 

Інтроспективність мислення реалізується через спроможність 

прослідкувати та проаналізувати хід власних думок, логічність фігурує як опора 

на докази, наукові обґрунтування, абстрактність виявляється через усне й 

писемне мовлення, оперування поняттями, продуктивність спирається на 

контроль процесів міркування, їх скорочення [32, с.227].  

Розумовий розвиток старшокласників полягає не тільки в накопиченні 

вмінь та змінах окремих властивостей інтелекту, а й у формуванні головного 

пізнавального новоутворення – індивідуального стилю інтелектуальної 

діяльності як стійкої своєрідної система набуття, накопичення, перероблення та 

використання особистістю інформації. 

Розвиток уваги відбувається завдяки навчальній та практичній діяльності 

юнацтва. Здатність старшокласників зосереджуватися на тривалий час, 

переборювати дію сторонніх подразників, які можуть відволікати від тих чи тих 

спокус; розподіляти та переключати увагу розвивається досить інтенсивно. 

Збільшується продуктивність засвоєння матеріалу. 

Сприймання стає складним інтелектуальним процесом. Розвиваються у 

цей період такі властивості сприймання старшокласників, як цілісність, 

осмисленість, предметність, вибірковість, особливо аперцепція сприймання. 

Цілісний образ сприйнятого виникає на основі усвідомленого узагальнення 
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відомостей про окремі властивості, якості та функції предмета, в результаті 

інтеграції відчуттів різної модальності [31]. Будь-яке явище старшокласник 

сприймає осмислено, спираючись на свої знання та досвід. Ставлення до 

джерел інформації у старшокласників вибіркове. Аперцепція сприймання учнів 

старших класів виявляється у його залежності від попереднього досвіду, 

актуальних потреб, інтересів, цілей та емоційних станів. 

Зростає продуктивність пам’яті щодо абстрактного матеріалу, 

системного й осмисленого використання раціональних мнемічних прийомів. 

Так, при засвоєнні великого обсягу матеріалу юнаки використовують такий 

алгоритм роботи логічної пам’яті: усвідомлення мети і значення, виділення 

найбільш суттєвого, розкриття логічного змісту, критичний підхід до змісту, 

встановлення зв’язку з наявними знаннями, логічне групування змісту, 

визначення опорних пунктів. Водночас роль мимовільної пам’яті не 

зменшується, а видозмінюється, дієвими факторами роботи якої є активний 

характер й ускладнення розумової діяльності, зацікавленість і емоційний відгук 

відповідно до провідних інтересів і професійної спрямованості 

старшокласників та їхнього  прагнення оволодівати і керувати своєю пам’яттю 

[32, с.225].  

Завдяки розвитку мислення в ранній юності відбуваються якісні зміни у 

розвитку мовлення: збагачення лексичного запасу новими термінами, 

мовними засоби; відшліфовуються вміння передавати думки в усній та 

писемній формах. Помітно активізується внутрішнє мовлення як наслідок 

системної рефлексії, відбувається перехід від розгорнутого до скороченого 

внутрішнього мовлення. У більшості старшокласників виявляється прагнення 

до вдосконалення мовлення, пов’язане з труднощами викладу знань [32, с.227]. 

Учні опановують норми літературної мови, прагнуть до виразності і точності 

мовлення, лаконічності у висловленні думки. У ранньому юнацькому віці 

мовлення ускладнюється за змістом і структурою, розширюється активний і 

пасивний словники, формується вміння точно висловлювати абстрактні 

поняття, користуватись усним мовленням як засобом спілкування [31]. 
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Отже, врахування таких психологічних чинників, як критичне ставлення 

до знань, інтроспективність мислення, розумовий розвиток, розвиток уваги, 

сприймання, пам’яті, розвиток мовлення під час використання дидактичної гри 

на уроках поглибленого вивчення української мови (філологічний профіль ) 

сприяє розвитку пізнавального інтересу та ініціативності старшокласників, 

формує предметні та ключові компетентності у старшокласників. 

Висновки до І розділу 
Аналіз спеціальної літератури, нормативних та законодавчих документів 

з питань мовної освіти дав змогу з’ясувати, що в лінгводидактиці проблема 

поглибленого вивчення української мови (філологічний профіль) недостатньо 

повно визначена й розроблена теоретично, тому не набула належно 

завершеного оформлення у вигляді цілісних концепцій, методик, технологій, 

структурних і обґрунтованих моделей її практичного втілення у системі 

національної освіти. 

Відтак виникла об’єктивна необхідність уточнення сутності базових 

понять роботи «поглиблене вивчення української мови (філологічний 

профіль)», «дидактична гра», «лінгвістична креативність учнів 10 класу». 

Поглиблене вивчення української мови (філологічний профіль) у роботі 

розглядаємо як процес опанування спеціально організованого комунікативно-

функційного аспекту в змісті інтенсивного навчання, покликаного 

забезпечувати ґрунтовну лінгвістичну підготовку здібних учнів до подальшого 

професійно зорієнтованого навчання.  

У роботі дидактичну гру розглядаємо як засіб навчання на уроках 

української мови (філологічний профіль), що може бути реалізований у двох 

виявах: 

 власне дидактична гра (ґрунтується на самонавчанні та самоорганізації 

старшокласників); 

 гра-заняття, гра-вправа (за умови пріорітетної ролі вчителя). 

 Зміст термінологічного поняття «лінгвістична креативність учнів 10 

класу» ґрунтується на введеному в науковий обіг українськими 
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лінгводидактами терміні «принцип лінгвістичної креативності», який 

потлумачено як залучення учнів до активної творчої діяльності, спрямованої на 

підвищення рівня лінгвістичної та мовленнєвої компетентностей, формування у 

старшокласників уміння створювати самобутні усні й писемні тексти різних 

жанрів, стилів різноманітної тематики і віддзеркалюють рівень розвитку уяви, 

індивідуальної мовотворчості, креативності. 

З’ясовано, що юнацький вік – важливий період для розвитку словесно-

логічного мислення, монологічного, діалогічного і писемного мовлення, 

вироблення індивідуального стилю інтелектуальної діяльності. Врахування 

психологічних особливостей старшокласника на уроках поглибленого вивчення 

української мови (філологічний профіль) сприяє розвитку пізнавального 

інтересу та ініціативності старшокласників, формує у них навички самоаналізу, 

вміння працювати в команді, мотивує до подальшого професійно 

зорієнтованого навчання. 
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Розділ ІІ. Теорія й практика використання дидактичної гри в освітньому 

процесі закладів загальної середньої освіти філологічного профілю 

2.1. Дидактична гра як об’єкт теоретичного аналізу в педагогічній науці 

Відповідно до нової освітньої стратегії, навчання української мови в усіх 

закладах освіти має бути компетентнісно спрямованим. Саме розвиток в 

особистості життєво необхідних компетентностей дає їй можливість 

орієнтуватися в сучасному суспільстві, динамічному інформаційному просторі, 

бути конкурентоздатним на світовому ринку праці, мобільним, ініціативним, 

спроможним навчатися впродовж життя. Вимоги й запити сьогодення  

вимагають від учителів-словесників застосування в освітньому процесі 

ефективних методів, підходів, форм і засобів навчання.  
Відтак по-особливому актуалізується питання: як вчити здібного учня, 

щоб у результаті він мав ґрунтовні знання, стійкі вміння, навички та 

передбачені Державним стандартом компетентності? 

Сьогодні вчителеві доводиться працювати з так званим «новим 

поколінням – поколінням Z», яке живе у віртуальному світі, наслідуючи стиль 

спілкування, поведінку, манери обраних ними персонажів як зразкових для 

наслідування з екранів телевізорів чи інтернетних джерел. Представники 

означеного покоління наслідують так званих «кураторів» (ними можуть бути 

вчителі, друзі, телеведучі, актори, співаки, блогери та ін.), яким довіряють і 

намагаються отримати від них якомога більше корисної інформації з 

мінімальними затратами часу. І якщо вони зацікавилися чимось, то 

зосереджуються і повністю віддаються справі. Ось чому для навчання нового 

покоління необхідні практико орієнтовані технології, методи на засадах 

партнерства і співпраці, де навчальна діяльність кожного учня з використанням 

дидактичної гри як дієвого засобу набуває особистісної значущості.  

Свого часу Антон Семенович Макаренко писав: «З-поміж методів є один 

надважливий – гра... У кожній гарній грі є насамперед робоче зусилля та 

зусилля думки. У грі є така ж велика відповідальність, як і в роботі, – звичайно, 
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у грі гарній, правильній...» [21]. Василь Олександрович Сухомлинський 

стверджував: «Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості, цікавості» [37].  

Обрана проблема досліджувалася зарубіжними науковцями в різних 

аспектах. Так, Й. Хейзінг, Дж. Г. Мід, К. Левін, Д. Ельконін, М. Кларін 

визначили теоретико-методологічні засади гри як феномену культури, розвитку 

особистості, виявам творчості в ігровій діяльності. Теоретичні аспекти 

використання ігрового методу в навчанні обґрунтували українські дослідники 

О. Кучерук, А. Кочеткова, П. Підкасистий, Г. Селевко, Н. Столбецька. 

Класифікацію та основні характеристики навчальних ігор, принципи 

моделювання та організації навчальних ігор описано в працях О. Газманом, 

М. Кларіним, Г. Селевко. 

Аналіз спеціальної літератури із психології, педагогіки, лінгводидактики 

дав змогу визначити такі основні вимоги, що характеризують дидактичну гру 

як практико орієнтованими, активними засобами поглибленого вивчення 

української мови (філологічний профіль): 

 відповідність змісту гри теоретичному матеріалу, що вивчається та 

віковим особливостям учнів; 

 реалізація принципів узаємонавчання та педагогіки співробітництва; 

 урахування індивідуальних здібностей і можливостей учнів; 

 висока мотивованість навчання, творчий характер навчально-пізнавальної 

діяльності, позитивний емоційний вплив; 

 наявність чітких правил гри, своєрідних норм поведінки на уроці, які 

визначають обмеження щодо її змісту, регламент, роль і функції вчителя, 

систему оцінювання, способи взаємодії учасників, можливість уведення 

непередбачених ситуацій. Характер правил забезпечує відтворення і 

реального, й ігрового контекстів. Окрім того, чіткі правила формують в 

учнів уміння бути уважними, стриманими, виваженими, планувати свої 

дії, програмувати результат і йти до поставленої мети.  

Дидактичну гру як засіб навчання вирізняє власне її процес, під яким 

розуміємо обов’язкову наявність додаткових матеріалів, що можуть суттєво 
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вплинути на ігрові ролі, цілі й ігрові дії учасників. Умови гри вимагають 

активності від усіх її учасників. Дидактична гра як засіб навчальної діяльності 

створюється за допомогою ігрових прийомів та ситуацій, що є спонукою до 

сумлінного опанування теоретичного матеріалу з мови. 

Так, для участі в грі учням необхідно мати належний рівень володіння 

теоретичним матеріалом, розуміти завдання й правила дидактичної гри, 

уявляти можливі результати, тому вчитель бере на себе роль інструктора. 

Перебіг дидактичної гри і її результативність, безперечно, потребує контролю й 

керівництва з його боку, тому вчитель виступає суддею-рефері. Задля 

продуктивного використання можливостей дидактичної гри вчитель може 

давати учням підказки різного характеру, а відтак стає для них тренером. У 

тренерські дії входить і функція підбадьорення нерішучого учасника, а також 

виконання обов’язків голови-ведучого, аби спонукати учнів до обдумування 

зв’язків між змістом дидактичної гри та програмовим матеріалом. 

Дидактична гра дає змогу організувати цілісний процес колективної 

діяльності, що розвивається за власними законами, детермінує вільний 

розвиток пізнавальних здібностей і вмінь. міжособистісних стосунків її 

учасників, а також має потенційні можливості для активізації процесу 

навчання.  

Результат дидактичної гри безпосередньо залежить від дій педагога: між 

вчителем і учнями має бути атмосфера взаємоповаги, взаєморозуміння, довіри 

й співпереживання. А засоби й способи, що підвищують емоційне ставлення до 

гри, варто розглядати не як самоціль, а як шлях до виконання дидактичних 

завдань. 

Зміст та завдання дидактичної гри мають проектуватися з урахуванням 

соціально-психологічних умов та специфіки освітнього процесу, дидактичних, 

лінгводидактичних принципів. До методичного забезпечення дидактичних ігор, 

що використовується на уроках поглибленого вивчення української мови, 

належать:  

 текстові матеріали, а саме: матеріали завдань, зразки усного полемічного 
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мовлення, відео, аудіо-матеріали; 

 мовленнєві матеріали, тобто перелік мовленнєвих дій, що обслуговують 

різні етапи гри, завдання і вправи, які мотивують учасників до 

спілкування й комунікації; 

 лінгвістичні матеріали: лексико-граматичні відомості й правила, вправи й 

завдання, що дають можливість уникнути формальних труднощів під час 

читання й відтворення текстів; 

 сценарій гри, а саме: опис сюжету, перелік правил проведення, регламент, 

рекомендації щодо послідовності виконання дій, опис ролей учасників і 

соціальних умов, у яких відбувається мовленнєва взаємодія тощо. 

Результативність дидактичних ігор залежить від систематичності їх 

проведення на уроках української мови, цілеспрямованості й поєднання з 

іншими методами та прийомами. 

Дидактична гра в лінгводидактичній теорії розглядається і як унікальна 

організаційна форма навчання й виховання, у якій одночасно реалізуються три 

чинники розвитку творчого стилю діяльності: проблематизація, рефлексія, 

діалог, спільна дія яких і є механізмом розвитку особистості, щоправда, за 

умови самовизначення в проблемних ситуаціях, самостійної постановки цілей 

та їх здійснення в умовах вільного вибору засобів [33]. Як форма навчання, 

дидактична гра є ефективною взаємодією вчителя й учнів за умов їхнього 

спілкування з властивими їй елементами безпосередності й неудаваної 

цікавості. 

Звичайно, добираючи ту чи ту дидактичну гру у функції форми, методу 

чи засобу навчання, вчитель має враховувати низку чинників: її вплив на 

розвиток індивіда, дидактичну мету заняття, зміст і характер навчального 

матеріалу, матеріальну базу, власний досвід тощо. 

Відтак, розвивальне значення дидактичної гри як методу, форми, засобу 

навчання в процесі пізнавальної діяльності учнів досить продуктивне.. З позиції 

сучасної науки дидактична гра посідає провідне місце в діяльності 

старшокласників і є однією з їхніх потреб в активності руху, в емоційній 
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насиченості, подоланні інтелектуальних утруднень, виявленні вольових 

якостей. Освітній процес, побудований на основі ігрових дидактичних форм, 

методів, засобів, допомагає активізувати процес формування ключових і 

предметних компетентностей, реалізуючи творчі компоненти розвитку 

особистості. Підтвердженням цього є слова Антона Семеновича Макаренка, 

який зазначав, що в грі особистість активно діє, мислить, комбінує, моделює 

людські взаємини, виконуючи при цьому різні ролі: творця, організатора, 

виконавця, знаходить умови для виявлення своїх здібностей та життєвої 

активності. Ігри формують інтерес до предмета, забезпечують вивчення 

програмового матеріалу, активізують розумову діяльність, впливають на 

стосунки вчителя і учня, зближують навчання з життям. 

Отже, вчитель-словесник має знати все про дидактичну гру, вміти 

застосовувати її і як метод, і як форму, і як засіб навчання, виконувати 

одночасно кілька функцій і ролей, прогнозувати доцільність використання того 

чи того типу в процесі поглибленого вивчення української мови в старших 

класах. Класифікацію дидактичних ігор, критерії їх добору подано в додатках. 

(Див. Додатки А. Б. В. Г.). 

2.2 Прикладні аспекти формування лінгвістичної креативності учнів 

10 класу засобами дидактичної гри 

Реформування системи національної освіти в Україні, піднесення ролі 

творчої особистості в суспільстві винятково актуалізують проблему якості 

мовної освіти в класах з поглибленим вивчення української мови (філологічний 

профіль), а також пошуку додаткових ресурсів з високим дидактичним 

потенціалом, що сприяють організації інтерактивного навчання з 

використанням ігрових технологій.  

Дидактична гра належить до активних, нетрадиційних, визнаних форм, 

методів, засобів навчання і виховання. Цінність впровадження дидактичної гри 

полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвивальна й виховна функції 

діють у тісному взаємозв’язку. Гра як засіб навчання організовує, розвиває 
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учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість, формує 

мовні смаки, творче мислення, лінгвістичну креативність [36]. 

Відчуваючи потребу часу в оволодінні методиками здобування й 

використання знань у цілісних нерозмежованих формах, методах, засобах 

навчання, творчі вчителі-словесники міста Києва вивчили й упроваджують в 

освітній процес педагогічну спадщину методиста, вчителя-словесника 

В. Федоренка й доповнили пропоновані технології навчання української мови 

ігровими моделями міжпредметного змісту, які сприяють успішному 

формуванню лінгвістичної креативності старшокласників. 

Творчий доробок В. Федоренка став своєрідним поштовхом до змін у 

змісті українськомовної освіти і спрямовував словесників на посилення 

тенденцій до інтеграції знань, формування гіпотетичного мислення й 

індивідуальної мовотворчості. Тоді як учені, методисти, учителі-словесники 

вели дискусію щодо шляхів підвищення якості навчання української мови, 

методист В. Федоренко педагогічну проблему взаємопов’язаного навчання 

української мови із суміжними і несуміжними предметами розв’язував шляхом 

удосконалення ігрової моделі навчання, наповнення її інтегрованим змістом, 

прийомами роботи на уроках і в позаурочний час. 

Саме тому творчі вчителі-словесники міста Києва вважають розроблену 

В. Федоренком методичну систему навчання української мови з використанням 

ігрових технологій продуктивною, оскільки  вона відповідає запитам і потребам 

сьогодення і сприяє розвитку пізнавальної активності, самостійності 

старшокласників у пошуках творчого використання здобутої навчальної 

інформації, формуванні індивідуального мовного іміджу, лінгвістичної 

креативності старшокласників.  

Принагідно зауважимо, що педагогічний творчий доробок В. Федоренка 

та творчих учителів-словесників міста Києва ґрунтується на теоретико-

прикладних напрацюваннях українських науковців-лінгводидактів, які 

розглядали дидактичну гру багатоаспектно: як метод, як форму, як засіб. У 

подальшому напрацювання теоретиків і практиків стали методичними 



21 

 

орієнтирами для уніфікування моделей навчання української мови, з-поміж 

яких виокремлено дидактичну гру як дієвий засіб у формуванні предметних і 

ключових компетентностей, лінгвістичної креативності зокрема.  

У роботі подаємо види дидактичних ігор, апробованих під час 

педагогічних практик у спеціалізованій школі з поглибленим вивчення 

української мови і літератури імені Василя Симоненка, які виявилися найбільш 

ефективними у формуванні лінгвістичної креативності учнів 10 класу. Значну 

частину дидактичних ігор взято зі статей В. Федоренка «Лінгвістична ігротека», 

«Навчальні ігри інтегративного типу» та його посібника «Енциклопедія 

інтелектуальних ігор на уроках української мови», окремі запозичено з 

педагогічного досвіду вчителів спеціалізованої школи імені Василя Симоненка 

(вчителя-методиста Марини Тарасівни Кривицької та старшого вчителя Юрія 

Юрійовича), а деякі розроблено самостійно.  

Творчі ігри: «Лінгвістична палеонтологія» (ігри на формування вмінь 

відновлювати пропуски у тексті правильними відомостями); «Текстуальний 

шарварок» ( ігри на формування вмінь відновлювати текст, розвивати уяву, 

творчий потенціал учнів). 

Розвивальні ігри: «Від добрих сусідів» (ігри на формування вмінь 

редагувати текст, виправляти помилки); «Визбирувач» (ігри на формування 

вмінь знаходити у тексті зразки мовних кліше, крилатих висловів, оригінальних 

мовних засобів); «Слідами власних помилок» (ігри на формування вмінь 

знаходити і виправляти в тексті власні помилки), «Літературний редактор», 

«Лови помилку!», «Перекладач» (ігри на формування вмінь перекладати, 

зберігаючи ідіостиль автора). 

Ігрові моделі («Бібліографічний огляд», «Версії», «Допоможімо 

вчителеві», «Крізь призму мови», «Міжнародний калейдоскоп») мають 

перспективність у навчанні словесності, оскільки спрямовують вчителя 

організувати навчальний процес так, щоб навчити учня самостійно здійснювати 

відбір наукової літератури, формують вміння викладати зміст прочитаного, 

виробляють навички реферувати джерела, готувати дидактичні матеріали. 
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Ігрові моделі на повторення законів словотвору, орфоепії, правопису 

«Анаграма» (учням пропонується утворити нові слова шляхом зміни комбінації 

літер у запропонованих словах). 

Модель «Доміно» сприяє формуванню умінь лінгвістичного аналізу 

(завдання полягає в правильній побудові з одержаних карток ланцюга за всіма 

правилами гри в доміно). 

«Єдинопочаток» зміцнює поінформованість щодо багатства лексики 

(проводиться у формі аукціону: за певний проміжок часу потрібно дібрати 

якнайбільшу кількість слів до поданого початку). 

«Знак рівності» (встановлюється відповідність між картками, на яких 

представлені власне українські та запозичені слова, фразеологізми, прислів’я, 

приказки тощо). 

«Зроби з мухи слона» (дібрати нові слова шляхом почергової зміни однієї 

літери на іншу). Урізноманітнити гру можна, додавши завдання на побудову 

словосполучень, речень тощо. 

«Колослово» (із поданих у колі слів утворити багатоскладове слово). 

«Лайнворди» (видрукувані лайнворди (синонімічні, антонімічні, 

паремійні) потрібно заповнити за певний відтинок часу).  

«Визбирувач» (ігри на формування вмінь знаходити у тексті зразки 

мовних кліше, крилатих висловів, оригінальних мовних засобів); «Слідами 

власних помилок» (ігри на формування вмінь знаходити і виправляти в тексті 

власні помилки), «Літературний редактор», «Лови помилку!», «Перекладач» 

(ігри на формування вмінь перекладати, зберігаючи ідіостиль автора). 

Українські лінгводидакти, учителі-практики пропонують добірки тематичних 

дидактичних матеріалів, зміст яких суттєво доповнює підручники, викликає 

інтерес до пізнання. Методисти і досвідчені словесники-практики пропонують 

розробки уроків, які поєднують словесну творчість із різними видами 

діяльності старшокласників (грою, спілкуванням з природою, музикою, 

образотворчим мистецтвом, драматизацією, дослідницькою діяльністю), що 

сприяють формуванню в учнів стійкого інтересу, потребу та прагнення брати 
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участь у комунікативному процесі, розширює  пізнавальні можливості, виховує 

особистість, формує в старшокласників мовні смаки, творче мислення, 

лінгвістичну креативність. 

Наводимо кілька прикладів: 

Гра «Комбінаторика» 

Методична доцільність. Гра розвиває творчі здібності, фантазію та 

мислення, формує увагу до слововживання та контексту, зміцнює навички 

лексичної, граматичної та стилістичної валентності слів, сприяє кращому 

засвоєнню законів логіки української мови. 

Правила гри. Учні одержують по 5–6 слів, із якими мають скласти 

речення протягом обумовленого часу (5–10 хв); головний принцип гри – 

висхідні слова можна варіювати шляхом зміни їхньої частиномовної 

належності, місця розташування в реченні, граматичної форми тощо. Перемагає 

той з-поміж учасників гри, хто протягом визначеного часу складає більшу 

кількість речень; відзначити у грі варто також авторів найбільш оригінальних, 

художніх, змістовних речень. 

Приклади завдань  

Висхідні слова: мова, любити, знати, краса, чистота, берегти.  

Речення: Любімо й бережімо знання чистої та красивої мови. Бережімо в 

чистоті мову – то знатимемо красу любові. Люблячи і знаючи мову, бережемо 

чисту красу. Люблена і знана мова береже чистоту краси. Збереження мовної 

чистоти – краса незнаної любові. Красу чистої мови бережи – знатимеш 

любов. 

Гра «Метафорична хмаринка» 

Методична доцільність. Навчальна гра спонукає до індивідуальної 

мовотворчості, розвиває асоціативне мислення, формує навички 

міжособистісної продуктивної комунікації. 

Правила гри. Попрацюйте парами, створіть «хмаринку» із 20 слів-

іменників, наповнених позитивною енергетикою. Потім об’єднайте записані 

слова в 10 метафоричних комбінацій, які викликають приємні асоціації, 
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спогади, здаються яскравими, можуть послужити підґрунтям для написання 

есе. 

Примітка. На виконання завдання відведено 7 хв. Пара учасників, що 

найшвидше й правильно виконає завдання, отримує 10 балів.  

Приклади завдань  

Слова: веселка, мрія, берег, душа. 

Комбінації: веселка душі, берег мрії. 

Гра «Лінгвопоези» 

Методична доцільність. Ігри такого типу сприяють міцнішому 

засвоєнню мовознавчої термінології та розвитку творчих здібностей, 

створюють умови для якісного повторення матеріалу з основ теорії літератури, 

плекають активність, ініціативність учнів, розвивають уміння самовиражатися, 

виявляти власну індивідуальність, роблять звичайною для них творчу працю, а 

творчий підхід до виконання різноманітних завдань – найбільш прийнятним, 

органічним; також збагачують учнівський словник, зокрема поетичний 

тезаурус, розвивають образне мислення.  

Правила гри. Учні одержують завдання освоїти мовою поезії певні 

терміни, терміносполуки з царини лінгвістики, ті лексичні чи граматичні 

одиниці, фразеологізми, які фігурують на уроці тощо. Оцінювання учнівських 

робіт спирається на художню досконалість, формальну довершеність, 

оригінальність, дотепність складених віршів. Процес оцінювання робіт може 

перекладатися на учнів – вони шляхом голосування визначають переможця. Час 

проведення гри, як правило, визначається чітко, хоча може й не обмежуватися. 

Завдання можуть бути однаковими для всього класу чи диференційованими.  

Приклади завдань 

Лінгвістичний акровірш. Лінгвістичний акровірш передбачає складання вірша 

до якогось із мовознавчих термінів так, щоб кожний рядок починався або 

закінчувався літерою цього слова. 

Приклади виконання завдань 

Могутня силою і вродою чарівна, 
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О рідна мово, житимеш віки! 

Віки пройдеш незламна і нетлінна. 

А ми тебе клянемось берегти! 

Лінгвістичне римування. Лінгвістичне римування передбачає добір протягом 

певного часу до певних елементів (мовознавчих термінів, терміносполук, 

аналізованих лексем і фразем тощо) якомога більшої кількості слів, що з ними 

римувалися б. Використовувані в грі рими можуть бути точними й неточними, 

граматичними й неграматичними та ін. 

Приклади виконання завдань 

Доберіть рими до назв складників дієслівної парадигми:  

 Дієслово – знову, святково, чудово, корова, обнова, любове, здорова, 

полова, веселкове. 

 Дієприкметник – інспектор, шляхетний, предметний, середній, 

конкретний, щоденник. 

 Дієприслівник – годинник, чарівний, надійний, благодійний.  

 Інфінітив – ухопив, збудив, розбив, полонив, з’їв, жнив, заробив. 

Лінгвістичні катрени. Лінгвістичні катрени передбачають складання 

чотиривіршів із двома одержаними словами – лінгвістичними термінами, 

поняттями, лексичними одиницями, граматичними формами, фразеологізмами, 

що фігурують на уроці, тощо. 

Приклади виконання завдань  

Складіть катрен зі словами числівник і цифра.  

Вивчай, юний друже, числівник! 

Тоді будеш круглий відмінник, 

Як словом озвучити цифру 

Умітимеш правильно й швидко. 

Висновки до ІІ розділу 

Аналіз й узагальнення спеціальних джерел дав змогу з’ясувати, що в 

педагогічній науці розроблено теоретико-методологічні засади дидактичної гри 
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як феномену культури, розвитку особистості, описано методичні аспекти 

використання дидактичної гри в навчанні, визначено основні характеристики 

різновидів гри.  

Встановлено, що дидактична гра дає змогу організувати цілісний процес 

колективної діяльності, що розвивається за власними законами, детермінує 

вільний розвиток пізнавальних здібностей і вмінь. міжособистісних стосунків її 

учасників, а також має потенційні можливості для активізації процесу 

навчання. 

Дидактична гра в педагогічній  теорії розглядається і як метод, і як засіб, і 

як унікальна організаційна форма навчання й виховання, у якій одночасно 

реалізуються три чинники розвитку творчого стилю діяльності: 

проблематизація, рефлексія, діалог, спільна дія яких і є механізмом розвитку 

особистості.  

З’ясовано, що розвивальне значення дидактичної гри як засобу 

формування лінгвістичної креативності  в процесі пізнавальної діяльності учнів 

досить продуктивне. У науковому полі сучасної лінгводидактики мовна гра 

посідає чільне місце в діяльності старшокласників на уроках української мови і 

є однією з їхніх потреб в активності руху, в емоційній насиченості, подоланні 

інтелектуальних утруднень, виявленні вольових якостей.  

Вивчення й узагальнення досвіду вчителів-словесників з проблеми 

впровадження в освітній процес дидактичної гри, власні спостереження 

переконують, що продуктивно проведена гра розвиває в учнів інтерес до мови, 

формує комунікативні здібності старшокласників, зацікавлює предметом, 

сприяє розвитку пізнавальної активності, самостійності старшокласників у 

пошуках творчого використання здобутої навчальної інформації, формуванні 

індивідуального мовного іміджу, лінгвістичної креативності старшокласників.  
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Загальні висновки 
Підвищення вимог до якості мовної освіти у сучасній школі, виклики 

інформаційного суспільства спонукають науковців і практиків до пошуку 

ефективних моделей навчання в основній школі, що стимулюють учнів до 

активної навчально-пізнавальної діяльності, продуктивної комунікації для 

вирішення життєво важливих питань, що значною мірою актуалізують 

проблему використання дидактичної гри на уроках української мови в 10 класі. 

У роботі простудійовано основні напрацювання науковців щодо 

змістового наповнення базових понять дослідження: «поглиблене вивчення 

української мови (філологічний профіль)», «дидактична гра», «лінгвістична 

креативність учнів 10 класу». Поглиблене вивчення української мови 

(філологічний профіль) у роботі розглядаємо як процес опанування спеціально 

організованого комунікативно-функційного аспекту в змісті інтенсивного 

навчання, покликаного забезпечувати ґрунтовну лінгвістичну підготовку 

здібних учнів до подальшого професійно зорієнтованого навчання.  

Дидактичну гру характеризуємо як засіб навчання на уроках української 

мови (філологічний профіль), що може бути реалізований у двох виявах: 

 власне дидактична гра (ґрунтується на самонавчанні та самоорганізації 

старшокласників); 

 гра-заняття, гра-вправа (за умови пріорітетної ролі вчителя). 

Зміст поняття «лінгвістична креативність учнів 10 класу» в дослідженні 

ґрунтується на введеному в науковий обіг українськими лінгводидактами 

терміні «принцип лінгвістичної креативності», який потлумачено як залучення 

учнів до активної творчої діяльності, спрямованої на підвищення рівня 

лінгвістичної та мовленнєвої компетентностей, формування у старшокласників 

уміння створювати самобутні усні й писемні тексти різних жанрів, стилів 

різноманітної тематики і віддзеркалюють рівень розвитку уяви, індивідуальної 

мовотворчості, креативності. 

Проведене дослідження засвідчило, що врахування таких психологічних 

чинників: критичне ставлення до знань, інтроспективність мислення, 
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розумовий розвиток, розвиток уваги, сприймання, пам’ять, розвиток мовлення 

під час використання дидактичної гри на уроках поглибленого вивчення 

української мови (філологічний профіль) сприяє розвитку пізнавального 

інтересу та ініціативності старшокласників, формуванню лінгвістичної 

креативності, предметних та ключових компетентностей у старшокласників. 
У сучасній педагогічній літературі дидактичну гру науковці розглядають з 

різних позицій. Н. Анікєєва, І. Петерсон, П. Підкасистий, Ю. Поліщук, 

Г. Ляпіна вважають її засобом навчання. М. Лісіна, В. Семенов, Н. Філатова, 

О. Вербицький, С. Тюнникова вважають дидактичну гру формою навчання. Як 

метод навчання дидактичну гру визначають Л. Семушина, Г. Сорокін, 

С. Харченко та ін. Дидактичну гру як творчу форму навчання, виховання і 

розвитку розглядає П. Щербань. 

У лінгводидактиці також чітко не визначено статус дидактичної гри: одні 

дослідники відносять її до форм навчальних занять (Л. Сімоненко), інші – до 

складників уроку (методів або прийомів), зокрема І. Кучеренко зазначає, що 

дидактична гра може здійснюватися через участь учнів у розробленні елементів 

уроку, окремих завдань, вправ, програми й дій щодо їх виконання, прийомів і 

форм самоконтролю. 

Аналіз й узагальнення спеціальних джерел дав змогу з’ясувати, що в 

педагогічній науці розроблено теоретико-методологічні засади дидактичної гри 

як феномену культури, розвитку особистості, описано методичні аспекти 

використання дидактичної гри в навчанні, визначено основні характеристики 

різновидів гри.  

Встановлено, що дидактичну гру як засіб навчання вирізняє власне її 

процес, під яким розуміємо обов’язкову наявність додаткових матеріалів, що 

можуть суттєво вплинути на ігрові ролі, цілі й ігрові дії учасників. Умови гри 

вимагають активності від усіх її учасників. Дидактична гра як засіб навчальної 

діяльності створюється за допомогою ігрових прийомів та ситуацій, що є 

спонукою до сумлінного опанування теоретичного матеріалу з мови. 
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Доцільність впровадження дидактичної гри у процес поглибленого 

вивчення української мови полягає в тому, що гра дає можливість набути 

необхідний для подальшого життєтворення соціально-комунікативний досвід, 

спробувати себе в різноманітних «ролях», бути активним безпосереднім 

учасником комунікативної та навчальної діяльностей, сприяє розвитку 

емпатичних здібностей. 

Вивчення й узагальнення досвіду вчителів-словесників з проблеми 

впровадження в освітній процес дидактичної гри, власні спостереження 

переконують, що напрацювання теоретиків і практиків стали методичними 

орієнтирами для уніфікування моделей навчання української мови, з-поміж 

яких виокремлено дидактичну гру як дієвий засіб у формуванні предметних і 

ключових компетентностей, лінгвістичної креативності зокрема.  
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Додаток А. Основні аспекти регулювальної діяльності вчителя в роботі з 

дидактичною грою 

         а) організація навчального процесу;  

         б) забезпечення мовленнєвого партнерства;  

         в) добір змісту навчання;  

         г) створення психологічного клімату. 

Додаток Б. Структура дидактичної гри 

 ігрове завдання – в дидактичній грі зумисно приховане й постає у вигляді 

ігрового задуму; 

 ігрові дії – визначення ігрового завдання, мотив ігрової діяльності; 

 правила гри – у дидактичній грі правила є заданими; 

 результати гри – відзначення учасників. 

Додаток В. Етапи дидактичної гри 

1. Підготовчо-організаційний: 

 формування у суб’єктів навчання мотивації; 

 виявлення й призначення лідерів і груп для дидактичної гри. 

2. Планування дидактичної гри: 

 вибір теми, визначення терміна, відповідальних; 

 розроблення сценарію; 

 добір критеріїв для аналізу дидактичної гри. 

3. Добір матеріалу. 

4. Проведення дидактичної гри: 

 вибір лінгводидактичних стратегій; 

 поведінка вчителя (викладача) під час дидактичної гри; 

 активізація учасників гри. 

5. Оцінювання дидактичної гри. 

 

 



36 

 

Додаток Г. Класифікація дидактичних ігор 

 

 

З а     в и д о м     д і я л ь н о с т і  

 

 

 

 

 

 

 

 

З а   р і в н е м   п і з н а в а л ь н о ї   д і я л ь н о с т і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д И Д А К Т И Ч Н І   І Г Р И 

аукціон турнір вікторина лото 

ярмарок шарада чемпіонат конкурс 

кросворд тест практикум доміно 

подорож змагання вправа ринг 

конкурс шарада чемпіонат 

проблемно-

пошукові репродуктивні творчі 

 

за метою 

проведення 

за часом 

проведення 

за структурно-

композиційною 

побудовою 

за кількістю 

учасників 

Великі  
(4 год і більше) 

індивідуальні діагностичні 
 

Фрагментарні 

Середні 
(2-3 год) 

парні 

навчальні 
Цілісно-

тематичні 
Малі 
(1 год) 

групові 

контрольні 

Міні-ігри 

(до 1 год) 

масові 

Комплексні 
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Додаток Д. Дидактичні ігри, які сприяють формуванню лінгвістичної 

креативності 

Гра «Тендер» 

Методична доцільність. Гра дає змогу у формі цікавого змагання 

перевірити рівень сформованості практичних умінь та навичок і теоретичну 

підготовленість учнів з певної теми шкільного курсу мови, а також привчає їх 

працювати швидко і якісно, розвиває творчі здібності, виховує колективізм, 

уміння працювати в команді, узгоджуючи свої дії з діями інших і 

підпорядковуючи їх спільній меті. 

Правила гри. Гра передбачає змагання поділених на команди учнів за 

право одержати «у власність» те чи інше мовне явище (фонему, різновид 

лексем або фразеологізмів, частину мови, тип речення тощо). Перемога в 

тендері присуджується на підставі найкращого освоєння обраного мовного 

явища командою, тобто команда має продемонструвати глибину теоретичних 

знань і практичних умінь з певної теми, виконавши ряд пов’язаних із нею 

завдань. Власники мовного явища (обрані з найсильніших учнів класу) 

оцінюють виступ кожної з команд, враховуючи глибину продемонстрованих 

знань і вмінь, творчий підхід, артистизм та інші показники. Самі завдання 

можуть мати різний характер: від правописних вправ до творчих робіт. Творчі 

завдання можуть даватися заздалегідь, аби учні мали змогу їх виконати; 

завдання іншого типу виконуються безпосередньо на уроці. 

Приклади завдань  

(до теми «Дієприкметник») 

Випробування перше 

Доповніть текст дієприкметниками на місці пропусків. 

… місяць уже підбився високо вгору і світив з усієї сили на чистому, без 

єдиної хмаринки небі. Останнє листя ще трималося сиротинно на … дереві, 

але вже всюди лежала печать осені. Чи то місяць так світив, чи справді 

паморозь вкрила … землю – так усе сріблилося. Тільки в казках буває така … 
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ніч. Такі ночі створено для того, щоб нагадувати людям про … чистоту, … 

красу й … щастя (Д. Гуменна). 

Випробування друге  

Утворіть від наведених у дужках дієслів дієприкметники, найбільш 

доречні в цих контекстах. Знайдіть з-поміж дієприкметників 

ад’єктивовані, тобто такі, що перейшли в розряд прикметників. 

Тихо-тихо у мовчазних (пахнути) полях, (залити) місячним сріблом. Дрімають 

степи, лани й облоги дрімотою мирною і плідною, спить лоно землі. Великий 

мир стоїть над землею – «мір в человєцех і благоволєніє». Мир, спокій і 

добробут (розлити) в повітрі, (пронизати) місячним молочним сяйвом. 

Цокотять по білому (вкатати) шляху кінські підкови, лунає (розмріятися) 

пісня, котиться лунами по стернях. Спить розкішна Україна, (обважніти) 

плодами масного чорнозему і праці невсипущих мужицьких рук. І сняться їй 

сни щастя, прийдешнього могутнього розквіту всіх велетенських сил і 

невичерпних талантів. Спить Україна, ярки й переярки, ліски й переліски, 

улоговини і степки, хутори й села –  арена (минути) побоєвшц за ці плодючі 

землі, арена тяжкої праці багатьох поколінь. В могучім сні грядуть нові 

покоління, що розцвітуться буйним цвітом на (нагромадити) добрах і 

розкошах. Спить колишнє Дике поле, а тепер (заорати), (засіяти) і (зжати) 

неозорні степи. Чудесні мармурові храми, скляні палаци й казкові сади з 

водограями та повітряними містками ввижаються (спрагнуги) очам 

(покликати) до життя поколінь. Не воно, так (грясти) покоління це вибудують. 

Все спить. Тихо-тихо у мовчазних полях… (Д. Гуменна). 

Випробування третє 

Складіть опис українського краєвиду, використовуючи в ньому різні 

дієприкметникові форми. 

(до теми «Дієприслівник») 

Випробування перше 

Випишіть із наведеного тексту дієслова й утворіть від них дієприслівники 

теперішнього і минулого часу. 
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Постала – як видіння, як спасіння, 

Коли чужинці місто облягли, 

Коли всеношне діялось моління, 

Що й вистоять, здавалось, не могли. 

Явилася... і на коліна стала,  

У Господа молила: «Заступись!» 

Із голови зняла корону сяйва –  

І благодать зійшла з небес униз. 

На оборонців мовилась молитва, 

Їх перемогою звершилась битва: 

Зметнувсь покров, той омофор, як стяг! 

І присно, і вовіки заступила, 

І то була всевишня Божа сила 

Із сонцем, як дитятком, на руках. 

Б. Степанюк 

Випробування друге 

Утворіть від наведених у дужках дієслів дієприслівники, найбільш 

доречні в цих контекстах. 

За царювання Льва VI Філософа 910 року під час вторгнення сарацин до 

Візантійської імперії Святий Андрій Юродивий та його учень Єпифаній, 

(перебувати – теп. час) 14 жовтня в Константинопольському храмі, де 

зберігалась риза Богородиці, під час всенічного недільного співу побачили в 

повітрі дивовижну з’яву Пресвятої Богородиці в оточенні пророків, апостолів і 

янголів. Уся осяяна, ніби сонячним світлом, Вона молилася за грішників, 

(покривати – теп. час) християн чесним своїм омофором. (Побачити – мин. 

час) цю з’яву, Андрій запитав свого учня: «Бачиш, брате, Царицю і Богиню 

всіх, яка молиться за ввесь світ?» – «Бачу, святий отче, і жахаюся», – відповів 

той. Диво було прославлене спочатку тими, хто молився в храмі, а згодом і в 

усьому Константинополі. Мешканці цього міста, (почути – мин. час) про цю 

з’яву, зраділи, що Бог молитвами Заступниці визволить їх від біди, яку 
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заподіяли вороги, (вдертися – мин. час) у їхню імперію. І справді, невдовзі 

після дива з’яви Богородиці нападників було переможено (За Кислашками). 

Випробування третє 

Знайдіть у наведених реченнях дієприслівники й виконайте їх повний 

синтаксичний розбір. 

Покрова 

Тісно, тісно на землі. І небо темне, аж гірке. Билась об нього, червоним 

вихором вриваючись знову на землю. Зносила листя, відкриваючи нерви гілок 

– нерви гілок на темному небі. Сама ж палахкотіла в жевриві, котячись усе 

далі, далі... Листя шелестіло за нею – і розсипалося по закутках. А в присмерку 

свічі ведуть хороводи, зливаючись у сонце і розбіга-ючись сонячним трактом... 

Рука збоку – запалити свою. 

– Молим, покрий нас чесним Твоїм покровом і ізбави нас од усякого зла... 

– Ізбавлю і покрию люди моя... 

Обіймала теплий камінь соборів – слухала, ступаючи по тьмяному золоту. 

Цілувала пошерхлі стовбури напівсонних дерев – їм то вже здавалось 

маревом… Дістала осяйну хустку і, струснувши її, покрила ріки, поля, 

дороги… Те сяйво мерехтіло понад світом, огортаючи його Спокоєм. Вросло у 

ліси, ввійшло у землю. Осіло в душах (За М. Литвин). 

Випробування четверте 

Складіть молитву за Україну та її народ, звернену до Покрови, 

використовуючи одиничні дієприслівники та дієприслівникові звороти в 

кожному реченні. 

Гра «Аукціон» 

Методична доцільність. Гра дає змогу у формі цікавого змагання 

перевірити рівень сформованості практичних умінь та навичок і теоретичну 

підготовленість учнів з теми, а також привчає їх працювати швидко і якісно, 

розвиває творчі здібності. 
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Правила гри. Учні змагаються за лот (від 0 до 12 балів). Найвищий бал 

може отримати той, хто за 5 хвилин пригадає найбільше прислів’їв та 

приказок, які за будовою є безсполучниковими складними реченнями з 

розділовими знаками двокрапкою й тире. Стартова ціна – 6 речень. Власником 

лота стане той, хто дасть найбільшу ціну.  

Приклади виконання завдань  

Дерево міцне корінням – людина трудовим умінням. Найшла коса на камінь: 

коса не втне, камінь не подасться. При згоді й малі справи міцніють, при 

незгоді – великі занепадають. Говорить – шовком шиє. Стеле м’якенько – лиш 

твердо спати. Діла добрих оновлюються, діла злих – гинуть. Землі кланяйся 

низько – до хліба будеш близько. Щастя в повітрі не в’ється: воно в боротьбі 

дістається.  

Гра «Складня» 

Методична доцільність. Гра стимулює інтерес учнів до навчання, 

активізує в їхньому мовленні значні лексичні пласти, дає змогу на практиці 

освоїти теорію побудови речення, створює умови для якіснішого оволодіння 

логіко-пізнавальними прийомами, а також розвиває увагу, мовленнєву пам’ять, 

розумові сили.  

Правила гри. Складня – термін, який у давніші часи пропонувався як 

прямий відповідник до слова синтаксис. Ця гра й передбачає головним 

завданням для учасників скласти з описових значень слів, що їх вони одержали, 

цілісне речення. При кожному описові значення слова неодмінно зазначається і 

його граматична характеристика. Час гри обмежується відповідно до кількості 

пропонованих речень. Перемагає той, хто найшвидше складає речення. 

Приклади завдань та їхнього виконання 

Текст № 1  

Не (сумувати, печалитися, втрачати бадьорість – нак. спосіб, 2 ос. одн.), 

що з (великий птах з довгою шиєю і маленькою головою, який належить до 

сімейства журавлиних – О. в., мн.) (який має відносно високу температуру 

повітря – серед. р., Н. в., одн.) (третя пора року – Н. в., одн.) (пересуватися в 
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повітрі – недок. вид, теп. час, 3 ос. одн.), над (великий, рівний, безлісний 

простір у зоні сухого клімату, покритий трав’янистою рослинністю – О. в., мн.) 

і (безлісна, придатна для посівів рівнина, засіяна або підготовлена для посіву 

ділянка землі – О. в., мн.) (середній між білим та чорним колір – жін. р., Н. в., 

одн.) (випадати, йти – недок. вид, теп. час, 3.ос. одн.) (дуже дрібний, густий 

дощ – Н. в., одн.).  

Відповідь  

Не журись, що з журавлями 

тепле літо відліта, 

над степами і полями 

сіра сіється сльота.  

Текст № 2  

Тільки (частина доби, її початок – Н. в., одн.) в (великий, рівний, 

безлісний простір у зоні сухого клімату, покритий трав’янистою рослинністю – 

М. в., одн.) (довкола, кругом, довкруж) (спричинювати дзенькіт – док. вид, 

майб. час, 3 ос. одн.) (сукупність різних за висотою, силою і звучанням звуків, 

які видає людина або тварина за допомогою голосового апарату – О. в., мн.), 

(лінія умовного зімкнення, дотикання неба й землі – Н. в., одн.) (раптово 

загорятися, займатися – док. вид, майб.час, 3 ос. одн.) від (пов’язаний із 

початком доби – жін. р., Р. в., мн.) (густо-червоний, пурпуровий – жін. р., Р. в., 

мн.) (вогонь, що охоплює будинок чи ін. і знищує все, що може згоріти – 

Р. в., мн.).  

Відповідь  

Тільки ранок в степу 

навкруги задзвенить голосами, 

небокрай спалахне 

від ранкових багряних пожеж.  

Гра «З однієї букви» 

Методична доцільність. Гра підносить на вищий щабель культуру 

усного й писемного мовлення школярів, привчає їх бути уважними до мови, до 
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вибору потрібного слова й добору оптимальної синтаксичної конструкції, 

сприяє виробленню мовного чуття й смаку, вчить зосереджувати увагу та 

формує лінгвістичну креативність. 

Правила гри. Учні повинні скласти невеликий за обсягом текст, кожне 

слово якого має починатися з однієї і тієї ж букви. Переможці визначаються за 

номінаціями «Найдовше висловлення», «Глибоке розкриття теми», «Творчий 

підхід» тощо. Завдання можна ускладнити умовою. Наприклад, поширити текст 

дієприслівниковим зворотом, звертанням, вставними словами, однорідними 

членами речення. 

Приклади текстів 

Відпочинок 

Відчинила вікно – вітер ввірвався вітами верби. Весна воркоче – виспівує 

веселками. Волію відпочити від великої втоми. Вечорітиме – візьму велосипед, 

від’їду від вчорашнього: від велетнів-будинків, від вікон, від вулиць – вдаль. 

Відійде вечір – вдивлятимуся в височінь, вкриту вогниками. Відчуваю велич 

Всесвіту. Всміхнуся всьому… 

Все-таки варто вряди-годи відірватися, вивільнитись від виснажливого 

«вчора». 

Симпатія 

Сьогодні світить сонце, стоїть страшенна спека. Світланка, симпатична 

семикласниця, сидячи серед саду, заспівала. Сусід Світлани Сашко сіє 

соняшники. Слухаючи срібноголосий спів Світланки, Сашко спинився. 

Сашкове серце сколихують спогади… Сашко сильно симпатизує Світланці – 

своїй сусідці-семикласниці. 

 


