
КРЕАТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 
ГЕЙМІФІКАЦІЯ У НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



У Законі України «Про освіту» 
зазначено, що «метою освіти є 
всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності 
суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей...»



Що таке гейміфікація?

Гейміфікація – це використання ігрових

елементів, як системи мотивування

здобувачів до освітнього процесу, в якій

закладені певні мета, завдання та 
результати.



Здобувачі найкраще 
вчаться, 

коли їм також весело.

ТЕОРІЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В ОСВІТІ



Актуальність гейміфікації

Навчання на основі гри:
- мотивує здобувачів на тривалий час виконувати певні 
завдання;
- підвищує розвиток пізнавальної активності і 
самостійності;
- розкриває потенціальні можливості і здібності 
здобувачів;
- створює комфортні умови навчання;
- передбачає урізноманітнення навчальної діяльності.



Мета:

Залучення уваги здобувачів, підвищення їх зацікавленості 
у вирішенні освітніх завдань і подальше застосування 
отриманих знань.

Створити комфортні умови навчання, за яких кожен 
здобувач відчує власний успіх.    

Основний принцип: постійний зворотний зв'язок із 
здобувачами для коригування процесу навчання через гру 
з поетапним зануренням в тему без втрати уваги.



ЧОМУ ГЕЙМІФІКАЦІЯ 
ПРАЦЮЄ?



Додаткова мотивація

Підвищена активізація 
гравців

Багатофункціональність

Проста передача та 
засвоєння інформації.

Проста і цікава форма.



Від теорії до практики



На сьогоднішній день існує безліч 

програм для створення дидактичних 

тестів, вікторин та ігор, а саме Quizizz, 

Plickers, Quizalize, Triv.in, Kahoot

https://quizizz.com/admin/quiz/5efa484a4a2abc001b321c2a/-
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01pIs8Sz3dVzr5Bd4BNSu8DhC9VtQ%3A1618928351769&lei=3-J-YKzALtLSsAfQzab4Cw&q=Quizalize&ved=2ahUKEwjsq8uKgo3wAhVSKewKHdCmCb8QsKwBKAF6BAgYEAI
http://www.triventy.com/join/


Програми для створення вікторин, дидактичних ігор і 
тестів

Ефективним прикладом використання цифрових 
ресурсів для навчання в ігровій формі є Kahoot, який
призначений для створення інтерактивних онлайн 
вікторин, тестів, анкет, що дозволяє урізноманітнити 
навчальний процес і має ряд переваг



Можливості Kahoot! 
Розрахована на участь у ній багатьох осіб

За кожну правильну відповідь присуджуються бали.

Передбачає вибір правильної відповіді з числа

запропонованих

Допомагає швидко перевірити знання здобувачів

Вікториною можна поділитися в соціальних мережах

(Twitter, Facebook, Google+)

Або відправити посилання на тест по електронній пошті.



Чим подобається

❑ Зрозумілий інтерфейс.
❑ Можливість створювати різні типи тестів.
❑ Можливість створювати тести в форматі ігрових 
механік.
❑ Інтерактивний режим, коли в режимі реального 
часу здобувачі бачать, як проходить гра і хто 
перемагає.
❑ Можливості для швидкого створення тестів, 
опитувань, дискусій.
❑ Хороші можливості в безкоштовній версії сервісу.



Створення та налагодження вікторини

Ми потрапляємо в 
особистий кабінет. 

Для створення вікторини 
натискаємо «Quiz» (тест).

















Як інструмент формувального оцінювання дає
можливість за короткий проміжок часу опитати та
виявити рівень знань кожного студента
Як інструмент для створення студентами власного тесту
під час самостійної позааудиторної роботи
Як інструмент для дискусії при проведенні
інтерактивної лекції
Як інструмент анкетування під час рефлексії наприкінці
заняття
Як інструмент для створення розважально-пізнавальної
гри

KahootВ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 





Дякую за 
увагу!


