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В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 

 
О.П.Томащук, кандидат педагогічних наук, викладач, 
Міжрегіональна Академія управління персоналом 

 

Поняття границі є основним, фундаментальним як в курсі математи-

чного аналізу, так і в шкільному курсі математики. Пояснюється це тим, 

що такі поняття як неперервність, похідна, інтеграл грунтуються на основі 

цього поняття. Тому успішність оволодіння учнями початками аналізу ве-

ликою мірою визначається тим, наскільки глибоко вони усвідомлюють 

суть поняття границі. Формування в учнів поняття границі, на нашу думку, 

найпростіше і найефективніше здійснювати на прикладі поняття границі 

послідовності. І тому заслуговує схвалення те, що в підручнику �Алгебра і 

початки аналізу� авторів М.І.Шкіля, З.І.Слєпкань, О.С.Дубинчук [2], на 

відміну від такого ж підручника за редакцією А.М.Колмогорова [1], все ж 

таки знайшлося місце для викладення теми �Границя послідовності�. В той 

же час є незрозумілим те, що програмою з математики для загальноосвіт-

ніх навчальних закладів це поняття не передбачається для вивчення. 

Поняття границі послідовності, будучи найпростішим серед інших 

понять, що грунтуються на понятті �границя� (границя функції, непере-

рвність функції, похідна, інтеграл тощо), в той же час є складним для ро-

зуміння його учнями. Тому вводити його доцільно конкретно-індуктивним 

методом, залучивши при цьому достатню кількість відповідних геометри-

чних ілюстрацій. Реалізація цього методу може здійснюватися по-різному 

в залежності від того, яке означення вчитель хоче покласти в основу по-

няття границі послідовності (означення на мові околів чи означення на мо-

ві �ε-n0�). Зрозуміло, що вибір вчителем того чи іншого означення зале-

жить від рівня математичної підготовленості учнів класу, профілю класу. 

Нижче пропонується методика, реалізація якої вчителем дозволить 

учням самостійно сформулювати означення границі послідовності як на 

мові околів, так і на мові �ε-n0�. 
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Насамперед, слід ввести декілька понять, які необхідні при означенні 
границі послідовності на мові околів. Це поняття плюс і мінус нескінченно 
відділених точок, окіл скінченної і нескінченно віддаленої точок.  

Озн.1 (плюс нескінченно віддаленої точки). Плюс нескінченно 

віддаленою точкою (позначають +∞) називають таку точку числової пря-

мої, що x<+∞ для всіх дійсних чисел x. 
Озн.2 (мінус нескінченно віддаленої точки). Мінус нескінченно 

віддаленою точкою (позначають �∞) називають таку точку числової пря-

мої, що x>�∞ для всіх дійсних чисел x. 
Озн.3 (околу скінченної точки). Околом скінченної точки a нази-

вають будь-який інтервал, що містить цю точку. 

Озн.4 (εεεε-околу скінченної точки). ε-околом скінченної точки а на-

зивають інтервал (a�ε; a+ε). 
Озн.5 (околу плюс (мінус) нескінченно віддаленої точки). Околом 

плюс (мінус) нескінченно віддаленої точки називають інтервал (b; +∞) ((�

∞; b)), де b � довільне дійсне число. 
Зміст цих понять досить чітко розкривається за допомогою геомет-

ричних ілюстрацій, а тому вони без особливих труднощів засвоюються уч-
нями. 

Введення поняття границі послідовності конкретно-індуктивним ме-

тодом передбачає розгляд кількох конкретних послідовностей. Наприклад, 

можна вибрати такі послідовності: 

                                                       x1               x2          x3     ...     xn     ... 
(xn): 2, 4, 6, ..., 2n, ... 

                                              2           4            6    ...     2n    ... 
                                                         ... yn      ...        y3             y2                                y1   (yn): 1, 1/2, 1/3, ..., 1/n, ... 
                                                       0...1/n   ...   1/3       1/2                     1 

                                                       z1                     z2        z3   ...   zn   ... (zn): 1, 3/2, 5/3, ..., (2n-1)/n, ... 
                                                       1                    3/2      5/3  (2n-1)/n ... 2 

                                                         g2k�1                                             g2k  
(gn): �1, 1, �1, 1, ... (�1)n, ...   
                                                           �1                                                1 
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Зобразивши члени цих послідовностей на координатних прямих, слід 

звернути увагу учнів на послідовності (yn) і (zn) і запропонувати їм виявити 

ту властивість, яка притаманна їм, і яку не мають послідовності (xn) і (gn). 

Керуючись ілюстраціями, учні помічають ту особливість, що члени послі-

довності (yn)  із зростанням їх номерів все ближче і ближче наближаються 

до числа 0, а члени послідовності (zn)  � до числа 2. У зв�язку з цим необ-

хідно наголосити на необхідності �переведення� виявленої властивості по-

слідовностей (yn) і (zn) на математичну мову. 

Зрозуміло, що тут можна відразу проводити міркування, які приве-

дуть до формулювання означення границі послідовності на мові �ε-n0�. 

Однак краще, на мою думку, спочатку підвести учнів до формулювання 

виявленої властивості на мові околів. Це пояснюється тим, що геометрич-

ний зміст поняття границі послідовності є досить очевидним, і тому, по-

клавши його в основу введення цього поняття, можна забезпечити форму-

вання в учнів чітких уявлень про поняття границі послідовності.  

У подальших викладках доцільно перейти до розгляду лише однієї 

послідовності, наприклад � (yn), залучивши при цьому поняття околу точ-

ки, з яким учні вже знайомі. 
                                                           ... yn       y4    y3       y2                         y1 
 

   �1              �0,6                    �0,3                  0. ..1/n ...1/4  1/3     1/2    0,6         1 
 

Зобразивши  кілька ε-околів точки 0, вибираючи при цьому все мен-

ші і менші ε, учні помічають таку властивість послідовності (yn): у кожно-

му із зображених околів міститься нескінченна кількість членів послідов-

ності (yn) (це всі її члени, починаючи з деякого номера n0), а за межами їх 

знаходиться скінченна кількість її членів. Крім того, очевидним для них є і 

той факт, що номер n0 залежить від вибраного числа ε (чим менше ε виби-

рається, тим більшим є номер n0, починаючи з якого всі члени послідовно-

сті (yn) потрапляють у відповідний        ε-окіл точки 0). Тому його позна-

чають n0=n0(ε).  
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Зрозуміло, що вже на цьому етапі можна сформулювати означення 

границі послідовності на мові околів.  

Оскільки зроблені висновки ґрунтуються на наочних міркуваннях, то 

породжують в учнів природне запитання: чи в будь-якому ε-околі точки 0, 

навіть як завгодно малому, міститься нескінченна кількість членів послідо-

вності (yn) (всі її члени, починаючи з деякого номера), а за межами кожно-

го з них � скінченна їх кількість. Чи, можливо, існує такий ε-окіл точки 0, в 

якому не виявиться жодного члена послідовності (yn), тобто для всіх n∈N 

члени yn лежатимуть за межами цього околу? Щоб відповісти на поставле-

ні запитання, слід з�ясувати разом із учнями, що означає висловлення: �всі 

члени послідовності (yn), починаючи з деякого номера, містяться в ε-околі 

точки 0�. А вона означає, що відстань точки 0 до кожного із членів yn  з 

номерами n>n0(ε) є меншою за ε, тобто  yn�0 <ε для всіх n>n0(ε). Тому для 

того, щоб дати відповідь на поставлені запитання, треба з�ясувати, чи для 

кожного ε > 0 знайдеться відповідний номер n0(ε) такий, що для всіх 

n > n0(ε) матиме місце нерівність  yn�0 <ε. А для цього необхідно 

розв�язати останню нерівність:  yn�0 = 01 −
n

=
n
1 <ε ⇔ n>

ε
1 . Необхідно за-

уважити учням, що число 
ε
1 ,  взагалі кажучи, не є натуральним, тобто не є 

�номером�. Тому за номер n0(ε) слід взяти його цілу частину, тобто покла-

сти n0(ε)= 




ε
1 . Тоді для ∀ n>n0(ε)= 




ε
1  матиме місце нерівність  yn�0 <ε . 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що яке б число ε>0 не брали, 

обов�язково знайдеться номер n0(ε) (в даному випадку це число 




ε
1 ) та-

кий, що для всіх n>n0(ε) справджуватиметься нерівність  yn�0 <ε, тобто 

всі члени послідовності (yn) з номерами n>n0(ε)= 




ε
1  містяться в ε-околі 

точки 0. Далі необхідно зазначити, що в цьому випадку число 0 називають 
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границею послідовності (yn)= 







n
1  і записують 01lim =

∞→ nn
 або 

n
1→0 (n→∞). 

Проведені міркування дозволять учням самостійно сформулювати 

такі означення: 

Озн.6 (границі послідовності на мові околів). Число а називають 
границею послідовності (yn), якщо в будь-якому околі точки а містяться всі 
члени цієї послідовності, починаючи з деякого номера, тобто в будь-якому 

околі точки а міститься нескінчена кількість членів послідовності (yn), а за 

межами його знаходиться не більше, ніж скінченна їх кількість. (Під по-

няттям не більше, ніж скінченна кількість членів розуміють скінченну кі-

лькість членів або жодного члена). 

Озн.7 (границі послідовності на мові �εεεε-n0�). Скінченне число а 

називають границею послідовності (yn), якщо для будь-якого ε>0 існує но-

мер n0(ε) такий, що нерівність  yn�а <ε має місце для всіх n>n0(ε). При 

цьому позначають nn
ya

∞→
= lim  або yn→а (n→∞). Після цього можна ввести 

символічний запис означення 7 границі послідовності:  

nn
ya

∞→
= lim    ⇔   ∀ε >0   ∃  n0(ε):   yn�а <ε   ∀ n>n0(ε). 

Необхідно наголосити учням, що перше означення границі послідов-

ності є геометричним, а друге � аналітичним. 

На основі означення 6 учні відразу ж зможуть встановити, що +∞ є 

границею послідовності (xn): xn =2n ∀ n. Виходячи з цього означення, вони 
також вкажуть, при якій умові певне число а не буде границею заданої по-
слідовності: число а не є границею послідовності (yn), якщо існує окіл цієї 
точки, за межами якого знаходиться нескінченна кількість членів послідо-
вності (yn). На основі цього, виходячи з суто геометричних міркувань, вони 

зможуть легко встановити, що послідовність (gn): gn=(�1)n  ∀ n не має гра-
ниці. 

Спираючись на означення 7, слід розкрити учням суть поняття гра-
ниці послідовності: число а є границею послідовності (yn), якщо її члени 
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при досить великих номерах n як завгодно мало відрізняються від а (май-
же дорівнюють числу а). 

Особливостями запропонованої методики введення поняття границі 
послідовності є те, що припущення, висунуті на основі міркувань наочнос-
ті, одержують відповідне аналітичне обгрунтування, учні самостійно при-
ходять до формулювання різних означень границі послідовності. Тому во-
на приваблива  принаймні з двох позицій. По-перше, ця методика передба-
чає активне включення учнів у процес підведення до поняття та формулю-
вання його означення, що забезпечує свідоме оволодіння ними цим понят-
тям. По-друге, запропонована методика, яка передбачає паралельне вико-
ристання як міркувань наочності, так і аналітичних викладок, що підтвер-
джують ці міркування, дозволяє використати її (в повному обсязі або фра-
гментарно) в різних типах класів. Так, наприклад, підведення до поняття 
границі послідовності на основі лише геометричних міркувань з наступ-
ним формулюванням означення цілком придатне навіть для класів гумані-
тарного профілю. В повному обсязі запропонована методика введення по-
няття границі послідовності може бути використана як в математичних, 
так і в загальноосвітніх класах. 

Далі доцільно ознайомити учнів з поняттями збіжної і розбіжної по-
слідовностей. Це можна зробити так. Учням зазначити, що розглянуті при-
клади послідовностей підтверджують, що деякі послідовності можуть мати 
скінченні границі, а деякі нескінченні. Якщо границею послідовності є скін-
ченне число, то вона називається збіжною (наприклад, послідовності 

(yn)= ≡+⋅−−⋅+⋅−⋅+=+ ⋅−⋅−⋅−⋅⋅+⋅+⋅ )44141411()41(41 2122221221212 kkkkkkk … і (zn)=
2 1n

n
−





 є збіжними, оскільки їх границями є відповідно чи-

сла 0 і 2). Послідовність, яка не є збіжною, називається розбіжною (напри-
клад, (xn)=(2n) і (gn)=((�1)n). Доцільно буде разом із учнями встановити 
співвідношення між збіжними, розбіжними послідовностями та послідов-
ностями, що мають і не мають границі, і проілюструвати ці співвідношен-
ня, наприклад, таким малюнком: 
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Учнів необхідно також ознайомити з такими поняттями як нескін-
ченно велика і нескінченно мала послідовності. 

На уроках математики у класах математичного спрямування особли-
ву увагу слід приділити формуванню в учнів навичок розв�язування задач 
такого типу: �довести, що число а є границею послідовності (yn)�. На осно-
ві кількох розв�язаних задач необхідно разом із учнями скласти правило-
орієнтир розв�язування задач такого типу, яке представляє собою послідо-
вне виконання таких кроків: 

1) вибирають довільне фіксоване ε>0; 

2) нерівність  yn�а <ε розв�язують відносно n, в результаті чого 

одержують нерівність n>ϕ(ε), з якої випливає нерівність  yn�а <ε (ϕ(ε) � 

деякий вираз, залежний від ε); 

3) за n0(ε) вибирають цілу частину ϕ(ε), коли ϕ(ε)>0, тобто 

n0(ε)=[ϕ(ε)], коли ϕ(ε)>0, і 1 або будь-яке інше натуральне число, коли 

ϕ(ε)≤0. У будь-якому з цих випадків маємо, що для всіх n>n0(ε) справджу-

ється нерівність  yn�а <ε, а тому внаслідок довільності ε за означенням 

границі послідовності aynn
=

∞→
lim . 

Деякі моменти слід обгрунтувати. Наприклад, чому у випадку, коли 

ϕ(ε)≤0, за n0(ε) можна взяти будь-яке натуральне число. Крім того, учням 
необхідно зауважити, що у більшості випадків розв�язування нерівності 

 yn�а <ε відносно n викликає значні труднощі, а інколи цю нерівність вза-
галі неможливо розв�язати відносно n. Тому доводиться застосовувати так 

� послідовності, що мають скінченну 
границю (збіжні послідовності) 

          �   послідовності, що мають нескінченну
               границю 

� послідовності, що не мають границі  

          і          �  розбіжні послідовності 
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звану операцію �підсилення нерівності�. Саме цей момент (�підсилення 
нерівності�) досить часто є незрозумілим багатьом учням, що вимагає про-
ведення відповідних пояснень. 

На уроках математики для закріплення поняття границі послідовнос-
ті  не варто обмежуватися розглядом задач лише вказаного типу. Для гли-
бокого усвідомлення учнями суті цього поняття корисними можуть бути 
задачі такого типу: �використовуючи означення границі послідовності, до-
вести, що число а не є границею послідовності (yn)�. 

Доцільно розглянути деякі вправи, як наприклад: для чотирьох даних 

послідовностей, розв�язавши відносно n нерівність yn�2 <ε, одержали 

відповідно: 1) n>(ε+1)/ε; 2) n<9/(1�3ε); 3) n>(5+2ε)/ε; 4) n<ε/(ε+1). Для яких 
з цих послідовностей число 2 є границею? 

Серед властивостей границь послідовностей необхідно розглянути 
такі: про єдиність границі, про границю суми, різниці, добутку і частки по-
слідовностей. 

Особливу увагу слід приділити знаходженню границь послідовнос-
тей, коли застосування властивостей про границю суми, різниці, добутку і 
частки послідовностей є неможливим. Тут слід розглянути приклади, коли 
застосування цих властивостей призводить до різноманітних невизначено-

стей: 
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Резюме. В статье изложена методика преподавания темы �Предел после-
довательности� в общеобразовательных учебных заведениях. 
 
Summary. The article deals with the methods of teaching the theme �Limit of 
Succession� in secondary educational establishments. 

 
 

 ДИДАКТИЧНІ ІГРИ, ЇХ ВИДИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ І 
ФУНКЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Л.В.Тополя, старший викладач, 

НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ 
 

Основними видами діяльності людини є гра, навчання та праця, при-

чому гра не тільки готує дитину до навчання і праці, а разом з ними сама є 

навчанням і працею. С.А.Шмаков дуже образно говорить про значення гри, 

називаючи її �восьмим� чудом світу [1].  

У науково-методичній літературі можна зустріти різні класифікації 

ігор залежно від того, що покладено в основу цієї класифікації. Найбільш 

загальною та вдалою є класифікація В.Г. Семенова [2]. 

Класифікація ігор 

Ігри 
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Запропонована схема дозволяє зробити такі висновки. 

1. Усі гібридні ігри за характером ведучих ігрових дій можна розді-

лити на три групи: інтелектуальні, моторні й сенсорні. У реальній ігровій 

діяльності, як правило, присутні елементи всіх указаних ігор, але тільки 

один із них є відповідальним за розв�язання ігрових задач, решта � йому 

підкоряються та залежні від нього. 

2. Усі структурні елементи гри займають вихідне положення, яке 

співпадає з їх положенням у структурі інших видів діяльності, зокрема, ви-

кладання та навчання, і саме це дозволяє поєднувати їх. Так, поєднання 

структур гібридної гри та навчання породжує дидактичну гру, у якій по-

ряд з розважальним компонентом обов�язково присутні навчально-творчі і 

виховні і саме їм надається перевага. Саме слово �дидактична� означає 

�наставницька, повчальна� [3, с. 168]. Суттєва ознака дидактичної гри, на 

відміну від ігор взагалі, � це наявність чітко поставленої мети навчання та 

відповідного їй педагогічного результату.  

Дидактичні ігри залежно від ігрової мети можна поділити на чотири види: 

1) творчі ігри, які базуються на внесенні елементів уявної ситуації та ви-

користовуються з метою повторення й узагальнення вивченого матеріалу; 

2) ігри-змагання, що передбачають виявлення переможця (індивідуального 

або колективного) і які найчастіше використовуються у процесі вироблен-

ня вмінь та навичок; 3) ігри, які націлені на виконання цікавого, захоплюю-

чого завдання та використовуються з метою розвитку пізнавального інте-

ресу, прояву зацікавленості предметом; 4) ігри з використанням роздатко-

вого матеріалу. 

Складний характер дидактичної гри вимагає і багатоаспектного її 

розгляду, що дозволить побачити різні  напрями для її класифікаціїї. 

У процесуальному аспекті виділяються чотири напрями щодо кла-

сифікації дидактичних ігор: 1) за рівнем пізнавальної активності і само-

стійності учнів: репродуктивні, конструктивні і творчі; 2) за логікою чер-



 169

гування кроків гри (логічні ознаки): індуктивні, дедуктивні, традуктивні; 

3) за способом прийняття ігрових рішень в часі: дискретні, які передбача-

ють жорсткі інтервали прийняття ігрових рішень; неперервні, що дають по-

стійну можливість взаємодії з ігровим підходом у принятті рішень; комбі-

новані, у яких допускається можливість отриманя інформації і прийняття 

рішення як дискретним, так і неперервним способом; 4) за часом перебігу 

гри в процесі включення її в навчання: короткочасні, за яких відбувається 

локалізоване включення гри в процес навчання; довготривалі � розподіл в 

часі з тривалим включенням у навчання; �ділові� � під час вивчення цілої 

теми, для професійної орфєнтації. 

В управлінському аспекті можна виділити такі напрями класифіка-

ції: 1) за схемою організації контролю і самоконтролю: усні, письмові, ма-

шинні; 2) за способом оцінювання результатів і прийняття рішень: вільні � 

результати визначаються або вчителем або учнями; жорсткі � результати 

прийнятих рішень оцінюються моделлю гри; контурні � результати рішень 

фіксуються в процесі гри  і підсумовуються в кінці; 3) за формою прове-

дення гри: колективні, групові, індивідуальні, мережеві. 

 Соціально-психологічний аспект  передбачає три напрями класи-

фікації: 1) за характером ігрового процесу: комбінаторні ігри, які дозво-

ляють в загальний хід гри включати додаткові умови; азартні, які вклю-

чають прийоми підвищеної пізнавальної активності учнів, що викликають 

в них нетерпіння і жагуче бажання перемогти; стратегічні, які дають мо-

жливість учням включатися в тактику проходження гри; 2) за включенням 

виду гри в навчальний процес: ігри-змагання, які діють на почуття учня і 

створюють позитивний настрій у навчанні; художні, під час яких учні мо-

жуть виступати, виносячи на обговорення свої продумані відповіді; загад-

ково�виграшні, які сприяють самостійному інтелектуальному мисленню і 

фантазії; 3) за співпаданням або неспівпаданням цілей суб�єктів гри: ігри, 

учасники яких мають спільні цілі й інтереси; ігри, учасники яких мають 
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спільні цілі й різні інтереси; ігри, учасники яких мають різні цілі й спільні 

інтереси. 

Основними структурними компонентами дидактичної гри є: 1) ігро-

вий задум, який виражається в назві гри та в тій дидактичній задачі, яку 

треба розв�язати в ході гри; 2) правила, які визначають порядок дій і пове-

дінки учнів у процесі гри; 3) ігрові дії, які регламентуються правилами гри 

і сприяють пізнавальній активності учнів; 4) пізнавальний зміст, що є ос-

новою дидактичної гри, і полягає у засвоєнні тих знань і вмінь, які засто-

совуються в процесі розв�язування навчальної проблеми, що  визначається 

грою; 5) обладнання дидактичної гри, що включає також технічні та 

комп�ютерні засоби навчання, роздатковий матеріал, наочність; 6) резуль-

тат, який є фіналом гри і надає їй завершеності, а також є показником рівня 

ігрових і навчальних досягнень учнів. 

Усі структурні компоненти гри тісно взаємозв�язані, і відсутність 

одного з них може порушити гру або призвести до недосягнення мети гри 

та уроку. 

Відповідно до функцій, які здатні виконувати дидактичні ігри, їх 

можна класифікувати так: 1) навчальні; 2) закріплюючі; 3) повторювальні; 

4) узагальнюючі; 5) захоплюючі; 6) розвивальні. 

Серед основних вимог, які ставляться перед дидактичною грою, ва-

рто назвати такі: 1) наявність навчальної задачі (формування, уточнення, 

систематизація, розвиток певних знань, умінь і навичок, розвиток мислен-

ня, виховання якостей особистості); 2) існування чітко сформульованої та 

вираженої проблеми з аргументацією мети і завдань діяльності учнів;  

3) наявність учасників гри, спільне завдання яких � аналіз навчально-

ігрової ситуації і прийняття рішень відповідно до призначеної для кожного 

учасника ролі; присутність учителя (керівника), завдання якого � інформу-

вання про хід гри, аналіз прийнятих учнями рішень, своєчасне корегування 

дій учнів тощо; 4) чіткий розподіл ролей серед учнів і визначення функцій 
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кожного з них; відмінність між ролевими цілями (кожен учасник має певні 

обов�язки, які не слід виконувати іншому, інакше важко буде об�єктивно 

оцінити діяльність кожного учня); 5) наявність системи об�єктивних сти-

мулів (або мотивів), які спонукують учасників активно працювати на кін-

цевий результат; 6) створення особливих навчальних умов, так званої ігро-

вої ситуації; 7) об�єктивність та однорідність умов, правил та обмежуючих 

факторів для всіх учасників дидактичної гри; 8) наявність можливостей 

для вільного пошуку в грі, що має базуватися на творчості та самодіяльно-

сті учнів, носити колективний характер; 9) доступність завдань гри (мета 

гри має бути досяжною); 10) емоційність гри, наявність естетичного офор-

млення; 11) присутність елементів змагання між командами або окремими 

учасниками (що підвищує самоконтроль учнів, веде до чіткого виконання 

встановлених правил та активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів); 

12)  наявність невизначеності, часом, конфліктності, що надає грі полемічного 

характеру; 13) неможливість повної формалізації ситуацій; 14) наявність дина-

мічності в діях учасників гри під час розв�язування ними завдань. 

Дидактична гра, виконуючи пізнавальну, виховну та розвиваючу фу-

нкції, сприяє мобілізації особистості на розв�язання задач при активній 

взаємодії з усіма учасниками гри відповідно з правилами і конкретними 

педагогічними умовами. 

Для раціонального використання дидактичних ігор в навчально-

виховному процесі необхідно враховувати особливості різних їх видів і 

покласти  це в основу створення відповідних методик. Це сприятиме ефек-

тивності навчального процесу, оскільки правильно організовані і вдало 

здійснені дидактичні ігри  виконують такі дидактичні задачі: 

� забезпечують реалізацію особистісно-орієнтованого навчання на-

самперед через можливість стимулювання в учнів різних за природою мо-

тивів; 
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� зменшують ймовірність появи негативних побічних продуктів на-

вчання (втоми, нудьги тощо), або значно відсувають момент їх появи; 

� розвивають в учнів елементарні дослідницькі навички, постійно 

захоплюючи гравця перспективою, зміною ролей, персонажів, наявністю 

потайних стимулів; 

� дають нагоду учням відволіктися від цілеспрямованого натиску на-

вчальної діяльності, домінуючих впливів, заглибитися у змодельоване 

грою середовище; 

� розвивають їх розумові, психічні, вольові якості та функції; 

� змінюють ставлення до оточуючого світу та пошук свого місця в 

ньому. 

Дитячі ігри у процесі навчально-пізнавальної діяльності учнів, спри-

яють кращому засвоєнню навчального матеріалу, розвивають творчі здіб-

ності, навики організаціїї сумісної діяльності, виховують волю і характер 

дитини, наполегливість і посидючість, витримку і винахідливість, вміння 

володіти собою за будь-яких обставин. 

Дидактична гра привчає учнів до самоконтролю, відповідального  

ставлення до прийнятих на себе обов�язків, чіткого слідування встановле-

ним правилам. Емоційні переживання, які виникають в учня під час гри, 

сприяють максимальному розумовому напруженню,  і максимальному 

прояву його можливостей. 

Відчуття задоволення, яке отримує учень у процесі подолання труд-

нощів дидактичної гри, дуже швидко переростає в інтерес до труднощів 

процесу навчання, що сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів. Крім того, з часом гра не викликатиме інтересу, якщо вона не перед-

бачатиме подолання певних труднощів. 

Іноді організована навчальна діяльність учнів на уроці може тільки 

вважатися дидактичною грою, але нею не буде. У зв�язку з цим віділимо 

ознаки гри, в тому числі дидактичної: 
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1.  Відносно вільний прояв діяльності гравця в рамках правил гри. 

2. Активна творча форма діяльності кожного учасника гри з ураху-

ванням його розумових, фізичних, психічних можливостей. 

3. Емоційна насиченість ігрової дії. 

4. Направленість дії її учасників не тільки на результат, а й на про-

цес. 
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