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Анотація

Проаналізовано поняття дидактичної гри у педагогічній теорії.
Доведено що використання дидактичної гри сприяє формуванню та
розвитку пізнавального інтересу студентів, активізації їх навчальної
діяльності. При цьому рівень позитивних змін у цих явищах визначатиметься
створенням умов для позитивних змін у ряді особистісних характеристик 
студентів, стабілізації рівня тривожності та розвитку міжособистісних 
стосунків в академічних групах. Наведено шляхи та умови формування і 
розвитку пізнавального інтересу особистості засобом використання
дидактичних ігор. Обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 
використання педагогічної технології дидактичної гри для активізації 
навчальної діяльності студентів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: дидактична гра, інноваційні технології,
активний метод навчання, пізнавальний інтерес.

Annotation

The concept of didactic game in pedagogical theory is analyzed. It is
proved that the use of didactic game promotes the formation and development of
the cognitive students’ interest, activation of their educational activity. In this
case, the level of positive change in these phenomena will be determined by
creating the conditions for positive change in a number of personal
characteristics of students, stabilization of the anxiety level and development of
the interpersonal relationships in academic groups. The ways and conditions of
formation and development of the person’scognitive interest by means of use of
didactic games are given. The effectiveness of the usage of pedagogical
technology of didactic game for activation of students' educational activity is
justified and experimentally tested.

KEYWORDS: didactic game, innovative technologies, active teaching
method, cognitive interest.


