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М. Шкваріна. – Х. : Видавнича група "Основа", 2005. – 176 с. 

 

The article deals with using a game as a method of learning foreign language vocabulary at primary school is. 

One of the most effective way in solution this problem is implementation of a game during the studying in primary 

school which promotes children’s better intellectual development, improves their thinking, attention, creativity and 

provides studying in cooperation. By using games we have possibility to avoid of pupils’ overloading, to learn language 

material in conditions which is the closest to the natural ones to activate junior pupils work. 

Key words:  game, gaming methods of teaching, junior pupils, English language, creativity. 

 

УДК 378.6:373.31                                                                                                        Л.І. ІВАНОВА, О.В. ХАЄЦЬКА  

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ФОРМУВАННЯМ 

САМОСТІЙНОГО ЧИТАЧА У СИСТЕМІ КЛАСНОГО ТА ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ 

 

У статті проаналізовано особливості  організації педагогічного керівництва формуванням 

самостійного читача у системі класного та позакласного читання.; розкрито взаємозв’язки класного та 

позакласного читання як одного з важливих засобів організації педагогічного керівництва читацькою 

діяльністю молодших школярів..  

 Ключові слова: читацька діяльність, читацька самостійність, самостійний читач, 

взаємозв’язки класного та позакласного читання. 

 

Аналіз останніх досліджень. Понад тридцять років видатні педагоги, вчені України працюють над 

проблемами поліпшення уроків позакласного читання,  розробляють методичні рекомендації до підготовки 

проведення уроків позакласного читання та їх проведення, розробляють тематику занять, так як позакласне 

читання - це засіб керівництва самостійним читанням. Воно слугує чудовим засобом виховання, розвиває 

бажання учнів вчитись, багато знати та вміти, прищеплювати любов до своєї рідної країни, до Батьківщини, 

виховує патріотизм та гуманізм, формує соціальне та громадське самопізнання молодших школярів. Також в 

останні роки окремі аспекти проблеми формування школярів-читачів знайшли своє вирішення в наукових 

працях вітчизняних вчених-педагогів Джежелей О.В., Іванової Л.І., Савченко О.Я., Свєтловської Н.М. 

Педагоги різних напрямів Т.Бугайко, В.Неділько, В.Острогорський, О.Савченко,  В.Скрипченко, та 

інші.ввисловдювали думку про необхідність тісного звязку класних і позакласних занять. Звязок цей може 

здійснюватися і безпосередньо, і опосередковано. Сама наявність цього зв’язку у початковій школі цілком 

природна вже тому, що проведення уроку позакласного читання пов’язано з уроками класного читання. У 

процесі планування того чи іншого уроку з позакласного читання слід враховувати, що він має допомагати 

засвоєнню літературного матеріалу, який вивчається на уроках читання, і розширювати кругозір школярів. 

Отже, поглиблення знань щодо класного читання може здійснюватися за рахунок позакласного 

Метою написання статті є з’ясувати логіку проведення уроків позакласного читання у початкових 

класах відповідно до поетапності  процесу формування читацької самостійності молодшого школяра та 

опрацювання методичних рекомендацій до проведення усіх етапів дидактичних структур у кожному класі; 

розкрити особливості взаємозв’язку класного та позакласного читання як одного з важливих засобів 

організації педагогічного керівництва формуванням самостійного читач; показати вплив  такої 

взаємопов’язаної системи  на підвищення рівня читацьких умінь учнів. 

Виклад основного матеріалу. На уроках позакласного читання як складової частини навчального 

предмета початкової ланки  “Літературне читання ”, розширюються, поглиблюються знання, здобуті під час 

класного читання. Програма позакласного читання має реалізовуватись через провідні методики опанування 

літературою і дитячими книжками: читання-розгляд з цільовою метою  на довідково-інформаційний аппарат 

книжки та її художньо-графічне оформлення; виразне читання вчителем твору без будь-якої додаткової 

пояснювальної роботи і читання учнями на основі наслідування; пояснювальне читання на опанування тексту 

частинами за питаннями; літературне читання з елементами літературного аналізу; виховне читання з вільною 

бесідою морально-етичного плану; метод творчого читання з цільовим спрямуванням на творче втілення 

прочитаного[1]. 

 Тому, методика читацької підготовки  (за класами) визначається залежно від основних завданнь і 

умов навчання,  рівня загальної готовності  учня до навчання, ступеня оволодіння технікою читання, уміння 

слухати, сприймати і відтворювати прочитаний твір у своїй уяві, знання дитячих книг. Система формування 

дитини-читача молодшого шкільного віку складається з трьох етапів (підготовчого, початкового та 

основного), які відрізняються один від одного структурою, навчальним матеріалом, способом застосування 

основного методу навчання - методу читання-розглядання. Це зумовлено тим, що від етану до етапу 

вдосконалюється читацька підготовка молодших школярів: зростає рівень техніки читання, відпрацьовуються 

вміння опрацьовувати тексти художніх та пізнавальних творів. Нарешті, читач молодшого шкільного віку 

опановує книгу як інструмент для читання, у нього формуються мотиви звернення до неї, удосконалюються 

навички читацьких компетенцій, ускладнюється літературний  матеріал, читання-розгляд поступово 

перетворюється на напівсамостійне читання, а згодом і на самостійне. 
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Урок позакласного читання побудований так, щоб забезпечити педагогічне керівництво самостійним 

читанням учнів та сприяти формуванню у них основи читацької самостійності: а) орієнтуватись у 

книжковому світі, вибирати для читання високохудожні твори відповідно до своїх літературних уподобань, 

інтересів; б) повноцінно сприймати твір, грамотно працювати з текстом (правильно, швидко, виразно читати, 

свідомо); в) осмислювати і відтворювати зміст прочитаних творів, висловлювати своє ставлення до 

прочитаного, тобто формувати здатність самостійно засвоювати з прочитаного найкраще і найцінніше, що 

виробило людство впродовж століть[2]. 

У змісті чинної програми з літературного читання  базовий компонент змісту визначається на основі 

тематично-жанрового, художньо-жанрового, художньо-естетичного, літературознавчого  принципів, на основі 

яких мають добиратися твори для читання. 

Тематичний принцип проведення класного читання реалізується на основі вивчення окремих розділів, 

коли учням пропонують твори, присвячені нашій Батьківщині: наприклад, „Нема без кореня рослини, а нас, 

людей, без Батьківщини” (2 клас). Розширюючи та поглиблюючи цю тему на уроках позакласного читання, 

дітей можна познайомити з творами інших авторів, у тому числі й місцевих, з роботами художників, адже до 

кожної теми підручника можна дібрати різні твори за жанрами і різних авторів. 

Авторська лінія звязку класного і позакласного читання припускає на уроках класного читання 

вивчення та глибокий аналіз одного авторського твору. Позакласне читання дозволяє   широко знайомити 

учнів з творчістю автора,  читати окремі його твори, згадати, який твір цього автора вивчався на уроці 

читання  

Безпосереднє продовження класного читання - це елементарний спосіб зв’язку цих уроків. 

Наприклад, на уроках читання учні знайомилися з казками народів світу, які подаються скорочено. А до уроку 

позакласного читання вони мають прочитати за списком, рекомендованим учителем, 5-6 казок у повному 

обсязі. Безпосередній звязок цих уроків читання може здійснюватися шляхом перенесення читацького досвіду 

і системи знань у процесі читання додаткових текстів. До цих уроків учителю слід знати рекомендовані дітям 

твори і запропонувати питання, що стосуються теми заняття: 

- Що ви знаєте про творчість цього письменника з уроків позакласного читання? 

- З якими творами даного письменника ви вже познайомилися? 

- Яку книгу читаєте дома? Хто її написав? тощо. 

Крім того, між класним і позакласним читанням існує звязок опосередкований. Робота з книгою, 

формування навичок читання, які отримують учні на уроках класного читання в певній системі і з 

урахуванням вікових особливостей дітей, і використовувуються на уроках і позакласного читання. 

Між класним і позакласним читанням немає чіткого розмежування; це уроки взаємно пов’язані. Але 

якщо на уроках читання велика увага надається техніці читання, то вчитель мусить памятати, що без 

допомоги додаткового читання (позакласного) ніколи не навчити дітей по-справжньому глибокому розумінню 

змісту. У свою чергу успішна робота над технікою читання (класне читання) дає школярам можливість 

розширювати і поглиблювати свій читацький кругозір, бо це дозволяє читати швидше, а значить і більше. 

На уроках класного читання учнів привчають звертатися до книги завжди, коли виникає бажання або 

є необхідність про щось дізнатися, чи щось довести. Позакласне читання постійно це уміння тренує. Завдання 

класного читання - вчити дітей читати в широкому значенні цього слова. Сам процес роботи над читанням 

проходить під безпосереднім керівництвом і при постійній допомозі вчителя. На уроках позакласного читання 

вчителем здійснюється своєрідна перевірка рівня читацької самостійності, він постійно користується тими 

знаннями, уміннями і навичками, які учні набули на уроках читання. На останніх - використовується досвід 

самостійної роботи з книгою, набутий школярами в процесі підготовки до позакласного читання. 

Отже, не дивлячись на тісний звязок, ці два уроки мають і відмінні риси: 

- по-перше, програма класного читання побудована за чітким тематично-плановим принципом. Урок 

позакласного читання припускає більш широкий діапазон і в охопленні літературного матеріалу, і в роботі з 

ним. Програма позакласного читання вільна у виборі текстів; 

- по-друге, у процесі класного читання на одному уроці учнів знайомлять з невеликою кількістю 

творів (1-2), а це затруднює повною мірою використання  художньої літератури для загального розвитку дітей 

і формування  їх художніх смаків. До змісту ж уроків позакласного читання входять три групи знань: 

літературознавчі, книгознавчі і науко-пізнавальні; 

- по-третє, урок класного читання відрізняється своєю спрямованістю. Урок позакласного читання на 

відміну від попереднього ґрунтується на принципі добровільності. Вчитель не наполягає на виконанні 

домашнього завдання в обовязковому читанні вдома тих або інших творів, а прагне домогтися того, щоб 

дитина сама захотіла ці завдання виконати. А тому позакласне читання має значно більшу виховну роль, ніж 

класне, бо переважає атмосфера емоційної зацікавленості, момент переживання, а не засвоєння знань; 

- по-четверте, позакласне читання навчає школярів прийомам роботи з незнайомою книгою, тоді як 

класне читання цього завдання перед собою не ставить.Хоча вчитель у 3-4-ому класах і дає список літератури 

для уроків позакласного читання, учні залучаються до вільного вибору книги. У звязку з цим школярів учать 

усвідомлювати мету читання (на майбутнє) і власні можливості в плані реалізації даної мети. 

- по-пяте, урок позакласного читання припускає набагато ширше коментування прочитаних творів, 

ніж урок класного читання, і значно більшу різноманітність прийомів роботи. У процесі класного читання 
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вчитель багато що пояснює дітям, детально аналізує з ними зміст, зачитуючи вислови і використовуючи 

повторне читання, вивчає нові слова і вирази; у ході позакласного читання бесіди від індивідуального  до 

загального. 

І нарешті, якщо на уроці читання весь клас читає один і той же заданий додому текст, то до уроку 

позакласного читання кожний учень читає те, що рекомендував учитель і що, на його думку, відноситься до 

майбутньої теми уроку: чим більше різноманітних текстів виявиться прочитаними, тим цікавішим буде урок. 

Бесіда з дітьми про прочитане на уроках позакласного читання ніколи не носить форми чіткого опитування; 

на уроці „не оцінюється. Звідси і своєрідність домашніх завдань для уроків з позакласного читання: читати 

книги, що відносяться до визначеної теми уроку; вміти пояснити зміст вибраної теми чи серії книжок. 

Завдання може звучати і так: читати книги за темою „Дивне навколо нас”; уміти пояснити, як добирали 

потрібні до уроку книги тощо. 

На уроках позакласного читання більш повно здійснюється облік індивідуальних читацьких запитів 

школярів. При цьому вчитель завжди має памятати, що виховання читацької активності - це одночасно 

виховання громадянина в широкому значенні цього слова, тобто накопичення знань школярем повинно 

здійснюватися для того, щоб зробити ці знання своїм надбанням. 

Урок позакласного читання має більш широкі можливості в плані здійснення міжпредметних звязків. 

Окрім уроків читання, про які мова йшла вище, ці звязки можуть здійснюватися і з уроками образотворчого 

мистецтва, і з уроками праці, і особливо з уроками природознавства. Тут є місце проведенню інтегрованих 

уроків. 

Отже, специфіка уроків позакласного читання припускає особливу організацію цих уроків і відмінну 

від інших предметів методику. Варто розрізняти види таких уроків відповідно до періодів їх проведення. 

 Позакласне читання здійснюється в різних сферах учнівського життя на уроках і в позаурочний час. 

Це й визначає різноаспектні напрямки роботи вчителя, яку він виконує, керуючи самостійним читанням дітей. 

Перший: учитель дає завдання і прищеплює дітям читацькі уміння на уроках позакласного читання. Другий: в 

обовязки вчителя входить підготовка, організація і проведення масових позаурочних заходів, повязаних з 

читанням: літературних ранків, вікторин, книжкових виставок, створення класних бібліотек. Третій: учитель 

повинен пропонувати читання, створювати домашні бібліотеки[3]. 

Завдання вчителя - залучити учня до читання дитячих книг в усьому тематичному і жанровому обсязі, 

який доступний дитячому віку. При цьому не можна забувати також і про нахили й інтереси дітей, 

задоволення яких вони знайдуть у дитячих книгах. 

Піклуючись про формування в школярів стійкого інтересу до книги, вчитель не може випускати з 

поля зору важливу дидактичну вимогу - враховувати в навчанні індивідуальні особливості дітей. Не всі вони 

мають однаковий ступінь підготовки до самостійного читання: володіють неоднаковою технікою читання і 

відрізняються загальним рівнем особистісного розвитку. Тому вчителеві доведеться оцінювати їх відповіді й 

участь в обговоренні не за кількістю прочитаного і не тим, яку саме книжку (товсту чи тонку) прочитав учень, 

а за старанністю дитини. Позитивно відрізняти слід сам факт проявленого учнем інтересу до книги. 

Для того щоб забезпечити певну систему в читанні учнів,  учитель має організувати і повсякденно 

керувати читанням учнів. 

Насамперед,  учитель мусить знати наявність дитячої літератури в шкільній і місцевій бібліотеках, 

сам бути добре обізнаний з дитячою літературою, стежити за появою нових книжок. 

На кожну чверть, півріччя вчитель складає список рекомендованих для читання книжок, допомагає 

учням в обліку їх, доводить список рекомендованої літератури до відома батьків. 

Позакласне самостійне  читання молодших школярів є ефективним за умови дотримання  певних 

правил. 

1. Перед читанням будь-якої книжки треба приготувати все необхідне для роботи з нею: зошит, 

олівець чи ручку для заміток про прочитане. 

2. Розкласти все потрібне для читання в певному порядку: книжку ліворуч від себе, зошит - праворуч. 

3. Під час читання у бібліотеці, класі треба дотримуватись тиші, не заважати своїми розмовами 

іншим. 

4. Уміти поводитись з книжкою: правильно перегортати сторінки, не слинити пальців для  

перелистування, не перегинати книжки по корінцеві, бо від цього псується книга; закладки в книзі робити 

аркушем паперу або стрічечкою, ниткою, але не товстими речами; не загинати листків у низу, не робити 

поміток чорнилом, нігтями. Взагалі треба привчати дітей бережно ставитись до книжки, бо нею користуються 

сотні читачів. 

5. Необхідно привчити учнів дотримуватись найелементарніших гігієнічних вимог  у процесі 

читання: 

а) не читати книжки з брудними руками, бо від цього вона забрудниться, зіпсується; 

б) шкідливо читати під час їжі, а також зараз же після їжі, бо при читанні кров приливає до голови, а 

це шкідливо відбивається на процесі травлення; 

в) не можна читати лежачи, тримати книжку на колінах, близько або далеко від себе (віддаль книжки 

від очей повинна бути 30-40 см); 

г) читати слід при хорошому освітленні, світло має падати зліва та зверху; 
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д) робити  перерви для перепочинку на 15-10 хвилин, не читати до перевтоми. 

Проте мало роз’яснити учням ці вимоги до читання, треба на кожному уроці вимагати від них 

дотримуватись цих вимог, розяснювати батькам ці вимоги і радити їм стежити за читанням дитини вдома. 

Форми керівництва самостійним  читанням різноманітні. Це - уроки позакласного читання, 

індивідуальна робота з окремими учнями або групами учнів, масова позакласна діяльність учнів у звязку з 

читанням (підготовка ранків, вікторини, конкурси на краще читання творів, інсценізації казок, книжкові 

виставки), пропаганда читання в сімях учнів [4]. 

Між уроками з позакласного читання учитель щоденно здійснює контроль і допомогу учням у 

самостійному читанні.Цей вид роботи може планувати вчитель на тиждень, передбачивши, що саме буде 

проведено з окремими групами учнів. Для позакласних занять з читання, як, втім, і з інших предметів, не існує 

якої-небудь програми. Залежно від особливостей класу, можливостей школи, навіть своїх особистих 

схильностей вчитель вирішує, чим він буде займатися з дітьми в позаурочний час. Однак при будь-якому 

виборі теми  необхідно враховувати зміст навчального  матеріалу і орієнтуватися на програму. Зв'язок 

класних і позакласних занять є необхідною вимогою при організації останніх.  

 Основні завдання позакласних занять з літературного читання:  

- розвиток у дітей інтересу до предмета читання, до живої мови, до рідної літератури;  

- розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів в умовах вільної ініціативи, заохочення  

користуватися додатковою літературою, розвиток потреби до самоосвіти;  

- поглиблення знань, отриманих на уроках читання, підвищення якості цих знань і вмінь. 

У  проведенні позакласних занять обов'язково враховується принцип цікавості, що допомагає 

викликати в учнів безпосередній інтерес до предмета, прагнення до отримання знань. Пропоновані матеріали 

та вправи містять  проблемне завдання та мають новизну, викликаючи у школярів інтерес, підтримують дух 

пошуків, відкриттів, активного пізнання нового, сприяють створенню позитивної емоційної обстановки, без 

чого неможливе активне засвоєння літературного матеріалу .У практиці відомі такі форми позакласних 

занять, як гуртки, ранки, куточок позакласного читання, стінна газета, вікторини тощо.  

Одне з основних завдань позакласної роботи в початкових класах - пробудити інтерес до читання у 

кожного школяра - вимагає проведення занять з усім класом. Варіативність у проведенні занять досягається 

різноманітністю форм подачі матеріалу. Так, якщо в 1-ому класі заняття проводиться як  гра-змагання, 

використовується також розповідь-бесіда, година цікавого читання тощо, у 2-ому класі провідною стає бесіда 

(не виключаються й елементи розповіді, година цікавого читання, конкурси),  в 3-ому  класі до бесід 

додаються розповідь, усний журнал.  

. Учитель так повинен скерувати роботу учнів у підготовці до масового виступу, щоб у них виник 

інтерес до книги, щоб удосконалювались їх память, культура мови, збагачувався словник. Важливу роль у 

позакласному читанні матиме створення і участь дітей у роботі класної бібліотеки, а також контроль за 

наявністю книг, які мають учні своїх власних бібліотеках.  

Недостатньо спиратись лише на тих учнів, які самі виявляють бажання читати. Треба організовувати 

роботу так, що усі учні, навіть пасивні, зацікавились книжкою, газетою. 

Пропаганда читання в сім’ях дітей - це також одна із форм керівництва позакласним читанням. На 

батьківських зборах учитель дає поради, як заохочувати дітей до читання, обговорюються питання обміну 

досвідом по організації читання в сімях. 

Висновки. Між класним і позакласним читанням існує міцний зв'язок, який безпосередньо впливає на  

підвищення рівня читацьких умінь учнів. Ефективність  проведення уроків позакласного читання у 

початкових класах залежить від  поетапності  процесу формування читацької самостійності молодшого 

школяра та опрацювання методичних рекомендацій до проведення усіх етапів дидактичних структур у 

кожному клас. Взаємозв’язок класного та позакласного читання є одним з важливих засобів організації 

педагогічного керівництва формуванням самостійного читача у початкових класах. 
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The article analyzes the peculiarities of the organization of pedagogical leadership by forming an independent 

reader in the system of class and extracurricular reading .; the relationship between classroom and extracurricular 

reading is revealed as one of the most important means of organizing pedagogical leadership by readership of junior 

pupils .. 
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УДК [373.2:811.111(07)];159.925                                                                            Н.Р. ДАНІЛОВА, А. О. ГУБЕНЯ 

 

ВПЛИВ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

НА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

У статті висвітлено погляди науковців на дидактичні ігри та їх класифікацію, визначено структуру і 

ефективність їх застосування під час вивчення англійської мови, запропоновано ігри, які розвивають інтелект 

дошкільників. 

Ключові слова: дидактична гра, інтелектуальний розвиток, іноземна мова, діти дошкільного віку. 

 

Постановка проблеми. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” визначає 

основну мету навчання іноземної мови в дошкільному віці як формування у дитини елементарних навичок 

спілкування цією мовою. Серед завдань, спрямованих на досягнення мети, виділяють: навчання дитини 

правильної англійської звуковимови (окремих звуків, слів, фраз і речень), формування певного англомовного 

лексичного запасу, ознайомлення з простими граматичними конструкціями, переведення лексики із пасивного в 

активний словниковий запас, вправляння у вживанні знайомих лексичних одиниць у нових комунікативних 

ситуаціях, вправляння в розумінні англійських фраз і речень, тренування простіших навичок спілкування 

англійською мовою, ознайомлення дитини з культурою та традиціями англомовних країн [2, с. 9]. 

Вирішення даних завдань можна забезпечити, організувавши процес вивчення англійської мови у 

формі ігрової діяльності. Провідним методом виступатиме дидактична гра з розвитку іншомовного мовлення 

дітей на основі елементарної лексики дитячого спілкування, в якій дії учасників регулюються завданнями та 

правилами. 

Аналіз досліджень. Аналіз останніх науково-методичних досліджень свідчить, що навчання за 

допомогою гри на заняттях з англійської мови у дошкільних закладах з методичного і лінгвістичного погляду є 

важливим і сприяє засвоєнню дітьми іншомовного матеріалу. Вивчення ігрового методу навчання розглянуто у 

працях           Л. С. Виготського, Л. А. Венгера, Т. І. Олійника, Т. М. Шкваріної та інших. Зокрема дидактичну 

гру як засіб виховання та навчання дітей дошкільного віку досліджували Л. В. Артемова, Є. І. Тихеєва, О. І. 

Сорокіна,             О. П. Усова, О. П. Янківська,   А. К. Бондаренко. 

У дидактичній грі розвиток сенсорних здібностей дошкільників відбувається разом із розвитком 

логічного мислення і вміння виражати думки словами, тому що для розв’язання ігрового завдання дитині 

доводиться знаходити характерні ознаки предметів і явищ, порівнювати, групувати, класифікувати їх, робити 

висновки, узагальнення. 

Мета статті – розгляд дидактичної гри як засобу ефективного засвоєння дітьми дошкільного віку 

мінімізованого матеріалу іноземної мови та визначення її впливу на інтелектуальний розвиток дошкільників. 

Відомо, що гра є провідною діяльністю дитини дошкільного віку, засобом пізнання світу й всебічного розвитку, 

важливим методом виховання. 

Виклад основного матеріалу. Дидактичні ігри – це різновид ігор з правилами, спеціально створеними 

педагогами. Вони спрямовані на вирішення конкретних завдань у навчанні і вихованні дітей. Основна 

особливість дидактичних ігор визначена їх назвою: це навчальні ігри. 

Навчальне завдання втілюється авторами гри у відповідному змісті, реалізується за допомогою ігрових 

дій, які виконують діти. Дитину зацікавлює у грі не навчальне завдання, що в ній закладене, а можливість 

виявити активність, виконати ігрові дії, отримати результат, виграти. Але, якщо учасник гри не оволодіє 

знаннями, які визначені навчальним завданням, він не зможе успішно виконати ігрові дії, отримати результат 

[1, с. 21-22]. 

Отже, активна участь і перемога в дидактичній грі залежить від того, наскільки дитина оволоділа 

знаннями і вміннями, які визначені навчальним завданням, і мовленням, що дозволяє виконати завдання. Це 

спонукає дитину бути уважною, запам’ятовувати, порівнювати, класифікувати, уточнювати свої знання, і, 

одночасно, навчатись у невимушеній формі. 

Найбільш повно дидактичні ігри досліджено і розроблено в дошкільній педагогіці (Л. В. Артемова,           

Л. А. Венгер, З. А. Михайловська, С. Н. Новосьолова, О. І. Сорокіна, О. П. Усова, О. П. Янківська). 

О. П. Усова вважає гру великою знахідкою як навчального засобу. З цього приводу автор зауважує, що 

необхідно шукати можливості побудови таких дидактичних ігор, у яких були б добре виражені елементи 

прямого навчання. Важливо насичувати ігри новими знаннями [5, с. 35]. Вона відзначала, що дидактичні ігри, 

ігрові заняття і прийоми дають можливість вихователю піднести рівень сприймання дітьми навчального 

матеріалу, урізноманітнюють навчальну діяльність, вносять до неї елемент цікавості. 

Дидактичну гру О. І. Сорокіна розглядає, як форму організації навчання дітей. Вона зауважує, що 

своєрідність дидактичної гри, як засобу навчання і виховання, і її відмінність від інших засобів полягає у тому, 

що вона дає можливість здійснювати навчання у захоплюючій і доступній для дітей формі діяльності [4, с. 9]. 

Т. І. Поніманська визначає дидактичну гру як таку, що спрямована на формування у дитини потреби в 
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 Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем викладання іноземної мови, 

філології, теоретико-методологічних, культурологічних, літературознавчих, мовознавчих проблем 

спілкування. 

Матеріали можуть бути кориcними для науковців, працівників навчальних закладів, викладачів 

та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.   
 

                                                                                                   УДК: 81’243  
                                                                                                                                     ББК 81.2 


	Збірник наукових праць
	ББК 81.2
	А - 43
	УДК: 81. 243
	Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник наукових праць.

	ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
	Збірник наукових праць
	Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету
	А – 43   Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне: РДГУ, 2018. — 172 с.
	УДК: 81’243
	ББК 81.2
	ПАМ’ЯТКА АВТОРОВІ




