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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що вчитель в 

сучасних умовах шукає способи посилення мотивації до навчання, зробити 

навчання школярів доступним і захопленим. Психологи стверджують, що 

інформація, яка пропонується учневі в ігровій формі, швидше і краще 

запам’ятовується. Навчання стає грою, виграти в якій означає чогось 

навчитися.  

Актуальність даної технології полягає в тому, що вона сприяє: 

1) підвищенню мотивації здобувачів освіти до навчання;  

2) робить процес засвоєння знань більш захоплюючим, різноманітним, 

доступним; 

3) синтезує співвідношення між лекцією, семінарським заняттям та 

елементами інтерактивних технологій, здійснює міжпредметні зв’язки; 

4) розвитку обдарованої особистості на принципах організації та 

взаємозв’язку цілей, змісту і методів навчання; 

5) створенню комунікативного середовища та умов психологічної 

безпеки 

у спілкуванні; 

6) формуванню особистого творчого досвіду. 

Метою даного досвіду є теоретичний доказ того, що освітня 

технологія  Едьютеймент  є   ефективним засобом при вивченні і закріпленні 

матеріалів з історії. 

Об'єктом дослідження є інтерактивні ігри, як компоненти 

навчального процесу.  

Методом  вивчення теми є комплексний аналіз сутності та 

особливостей впровадження едьютейнменту в освітній процес закладу 

загальної середньої  освіти. 

Основні завдання:  

1) Аналізувати освітню технологію Едьютейнмент; 

2) Розглянути інструменти освітньої  технології  

Едьютейнмент; 



3) Підвищити зацікавленість в навчанні через гру; 

4) Поділитися власними розробками сучасних засобів 

Едьютейнменту через інтернет-ресурси. 

 

 

«Навчання стає грою, виграти в якій 

означає чогось навчитися» 

Уолт Дісней. 

 

Сучасні тенденції становлення системи навчання і виховання дітей  

вимагають не тільки створення умов  реалізації психолого-педагогічного 

процесу, а й розробку і впровадження нових методів і технологій. Однією з 

таких технологій є ЕДЬЮТЕЙНМЕНТ —   сучасна педагогічна інновація, яка 

ґрунтується на візуальному матеріалі, оповіданні, сучасних психологічних 

прийомах, ігровому форматі, інформаційних і комунікаційних технологіях, 

метою якої є максимальне полегшення аналізу подій, підтримування 

емоційного зв’язку з об’єктом навчання, залучення і тривале утримання 

уваги школярів.  До едьютейнменту дуже близькі методи активного та 

інтерактивного навчання – способи активізації пізнавального інтересу 

школярів, які спонукають їх до активної розумової та практичної діяльності, 

а також робота в малих групах. Едьютейнмент поєднує в собі розважальні 

прийоми, методи інтерактивного й активного навчання, мотивацію до 

пізнання та взаємодії. 

Едьютейнмент (від англ. edutainment: «education» – навчання і 

«entertainment» –розвага) – у дослівному перекладі цей термін можна 

визначити поняттям «навчання розвагою», або донесення певної важливої 

ідеї, створення динамічних стереотипів, які дозволяють дітям в ситуації 

реального вибору вчиняти дії автоматично. 

Науковці по-різному трактують це поняття. Так, Л. Фірсова визначає 

Едьютейнмент як цифровий контент, який з'єднує освітні та розважальні 



елементи та забезпечує при цьому інформування аудиторії при максимально 

полегшеному аналізі подій [3]. 

К. Крутій застерігає педагогів від ототожнення термінів 

«едьютейнмент» та «ігрові педагогічні технології», «ігрова діяльність», 

«ігрові методи та прийоми», оскільки всі вони різні за змістом та 

застосуванням в роботі з дошкільниками. Гра як елемент присутня у всіх 

видах діяльності (праці, відпочинку, пізнанні, в мисленні та практичній 

діяльності), але як особливий вид діяльності існує в трьох формах: дитяча 

гра, мистецтво (художня діяльність), спорт. Гра є видом непродуктивної 

діяльності, мотив якої полягає не в її результатах, а в самому процесі [2, c.4]. 

Тож, під Едьютейнментом ми розуміємо форму освітнього процесу, в 

якому навчальний матеріал презентовано із залученням ігрових методик, 

часто з використанням інформаційних технологій. 

На занятті за технологією Едьютейнменту ігрові елементи є лише 

деяким інструментом, вбудованим в інші види діяльності. Тобто, термін 

«едьютейнмент» ширше, ніж просто гра, так як гра в даній технології є лише 

одним з багатьох елементів, захоплюючих способів передачі знань. Гра в ході 

навчання допомагає учням:  усвідомити, що результат залежить від них; 

стати більш зібраними; відпрацьовувати вміння швидко реагувати, тренувати 

пам’ять і увагу; відчути дух здорового суперництва; запалати бажанням 

побороти обставини й перемогти. 

 Специфіка технології Едьютейнменту зумовлюється наявністю 

наступних ознак: 

 захоплення: важливим є безпосередній інтерес дитини, 

який веде до розвитку нових навичок і накопичення знань; 

 розвага: саме розвага виступає основним мотивом, який 

забезпечує отримання задоволення, одночасно формуючи 

стійкий інтерес до процесу навчання, знімає психологічне 

навантаження від процесу освіти; 



 ігровий підхід: завдяки універсальності гри відбувається 

ефективний процес навчання незалежно від віку; 

 сучасність: при використанні актуальних можливостей 

сучасних технологій, таких як відео-та аудіоматеріали, 

дидактичні ігри, освітні програми в мультимедійному 

форматі і багато інших засобів, досягається максимальне 

залучення школярів  в освітній процес. 

Завдання з технології «Едьютейнмент» мають відповідати трьом 

педагогічним принципам: зв'язок теорії з практикою, послідовність і 

доступність. Для досягнення принципу зв'язку теорії з практикою 

рекомендується вивчення практико-орієнтованих тим, забезпечення 

діалогічності спілкування. Проблемно-пошукові та дослідницькі завдання є 

дієвим засобом зв'язку теорії з практикою. Принцип послідовності вимагає, 

щоб знання доводилося до рівня системності, тому слід повертатися до 

вивченого матеріалу і на його основі розглядати нові теми. Принцип 

доступності передбачає відповідність складності завдань віку, навичкам і 

умінням учнів. Подання матеріалу має проходити від простого до 

складнішого [1]. 

Інструменти Едьютейнменту: 

 Гра (мотивація-бажання перемоги). 

 Подив (прагнення нових вражень). 

  Цікавість (бажання знати більше). 

  Захоплення (бажання розв'язати складне завдання). 

  Ідентифікація з героями історичних подій (емпатія). 

 Комунікація (бажання поділитися досвідом). 

 Нагорода (бажання отримати визнання). 

Засоби Едьютейнменту для навчання дітей шкільного віку 

поділяються  на традиційні і сучасні. До традиційних засобів належать книги, 

музика, фільми, освітні ігри. Сучасні засоби Едьютейнменту поділяються на 

електронні системи (електронні книги, мережеві варіанти музейних 



виставок), персональні комп'ютерні системи (комп'ютерні та відеоігри, 

електронні тренажери й енциклопедії) і веб-технології (веб-квести, вікі, 

блоги). 

 

Сучасні засоби Едьютейнменту. 

Пазли 

Jigsawplanet - онлайн сервіс для генерації пазлів з вихідних графічних 

зображень (фотографій). Для початку роботи необхідно зареєструватися. 

Потім користувач створює альбом (и) і завантажує тематичні зображення, з 

яких сервіс пропонує створити різні за складністю та формою пазлів ігри. 

Створені роботи можна зберігати на сторінках сайтів у вигляді альбомів і як 

окремі роботи. Можна поділитися роботами в соціальних сервісах і за 

допомогою електронної пошти. Роботи можна створювати з загальним 

доступом (публічні) - для тих, хто має посилання, і приватні.  Ви можете 

завантажити своє зображення, задати ступінь складності не тільки за 

кількістю елементів, але і по можливості повернути пазл.  

Адреса сервісу:  https://www.jigsawplanet.com/ 

Мої вправи: 

https://www.jigsawplanet.com/Oksana228?viewas=0910be307084  

 

Kahoot 

Kahoot - ігрова платформа, яка надає можливість весело та 

пізнавально проводити час у школі, у колі друзів, у робочому колективі. 

Можна грати або за допомогою сайту, або у програмі для телефону. Кахут - 

просунута платформа для навчання та ігор. 

На сервісі Kahoot відбувається гра у вигляді вікторини з відповідями 

на різноманітні питання. Кількість питань різна, тематику вибирає лідер гри, 

якщо немає команди, сервіс сам генерує команду і тематику. Правильні 

відповіді конвертуються в бали, після кожного питання можна дізнатися своє 

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/Oksana228?viewas=0910be307084


місце у рейтингу учасників команди. По завершенні гри виникає діаграма з 

місцями за кількістю набраних балів, також показується, скільки було дано 

учасниками правильних відповідей. 

Такі ігрові форми роботи можуть бути застосовані у навчанні — для 

перевірки знань учнів. А також сервіс може стати у пригоді керівнику та 

педагогічному колективу навчального закладу для різних форм наукової, 

методичної та організаційної роботи. 

Адреса сервісу:  https://create.kahoot.it/  

Мої вправи: https://create.kahoot.it/profiles/49b60f58-b74f-4ecd-865e-

ec1c955af279  

 

Wordwall 

Сервіс Wordwall є сучасним інструментом для зацікавленості учнів і 

урізноманітнення власного уроку. На даному сервісі можна створювати як 

інтерактивні вправи, так і їх друковані версії, що спрощує роботу вчителя, 

якщо нема комп’ютерів чи доступу до Інтернету (можна завантажити файли 

*.PDF). Інтерактивні дидактичні ігри можна застосовувати для актуалізації 

опорних знань, для узагальнення та систематизації знань, для підведення 

підсумків уроку та рефлексії, контролю знань.  

Використання даного сервісу під час навчання забезпечить 

інтерактивну співпрацю з учнями. 

Адреса сервісу:  https://wordwall.net 

Мої вправи (пошук слів, лабіринт, анаграма, вікторина із зображенням)  

1) https://wordwall.net/uk/resource/26124232  

2) https://wordwall.net/uk/resource/26616385 

3) https://wordwall.net/uk/resource/26124094  

4) https://wordwall.net/uk/resource/25681137 

5) https://wordwall.net/uk/resource/25680739 

6) https://wordwall.net/uk/resource/25497385 

https://create.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/profiles/49b60f58-b74f-4ecd-865e-ec1c955af279
https://create.kahoot.it/profiles/49b60f58-b74f-4ecd-865e-ec1c955af279
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/uk/resource/26124232
https://wordwall.net/uk/resource/26616385
https://wordwall.net/uk/resource/26124094
https://wordwall.net/uk/resource/25681137
https://wordwall.net/uk/resource/25680739
https://wordwall.net/uk/resource/25497385


7) https://wordwall.net/uk/resource/25339277 

8) https://wordwall.net/uk/resource/25303716 

 

Створення кьюаркодів 

QR-код (від англ. quick response — швидкий відгук) – це винайдений 

близько двадцяти років тому в Японії двовимірний штрих-код, який дозволяє 

кодувати будь-яку інформацію – текст, веб-посилання, номер телефону та 

багато чого іншого. QR-код візуально представлений у вигляді чорно-білого 

квадрату, що нагадує лабіринт. Код може містити будь-яку текстову 

комбінацію, що складається з цифр і символів. 

Кьюаркоди вокристовуються для швидкого доступу до будь-якої гри 

під час закріплення матеріалу на уроці. 

Адреса сервісу: https://www.qr-code.com.ua/  

Мої коди: 

 

 

Доповнена реальність, або AR-технології. 

Доповнена реальність (в перекладі з англійської augmented reality або 

AR) – це доповнення фізичного світу за допомогою цифрових даних, яке 

забезпечується комп'ютерними пристроями (смартфонами, планшетами та 

окулярами AR) в режимі реального часу.  

https://wordwall.net/uk/resource/25339277
https://wordwall.net/uk/resource/25303716
https://www.qr-code.com.ua/


AR використовує середовище навколо нас  та просто накладає поверх 

нього певну частинку віртуальної інформації, наприклад графіку, звуки та 

реакцію на дотики. Оскільки віртуальний та реальний світи гармонійно 

співіснують, користувачі з досвідом доповненої реальності мають змогу 

спробувати цілком новий, покращений світ, де віртуальна інформація 

використовується як додатковий корисний інструмент, що забезпечує 

допомогу в повсякденній діяльності. 

За допомогою додатка Arloopa можна роздрукувати вибрані маркети 

на звичайному принтері (навіть чорно-білому), або можна сканувати маркери 

безпосередньо з екрану монітора. Кілька секунд для розпізнавання ... і перед 

вами на смартфоні з'являється магія доповненої реальності! Це може бути 

відео, 2D-зображення, 3D анімація. Деякі 3D об'єкти можуть оживати при 

інтерактивній взаємодії з ними - реагують на ваші дотики пальцем на екрані 

смартфона. Всі матеріали, на яких ви побачите лого Scan with ARLOOPA 

також можна сканувати через цей додаток. [6] 

           Адреса сервісу: http://arloopa.com/#ourmarkers   

Приклади кейсів: http://arloopa.com/#ar_projects  

Технології доповненої реальності. Гелікоптер Леонардо на долоні: 

https://www.youtube.com/watch?v=SDkYsFXakRs  

 

Висновки 

Таким чином, Едьютейнмент є новою освітньою 

технологією, яка поєднує в собі розважальні прийоми, методи 

інтерактивного й активного навчання, мотивацію до пізнання та 

взаємодії. Він ґрунтується на отриманні дитиною та педагогом 

задоволення від процесу навчання. В едьютейнменті освітньо- 

інформаційний матеріал презентовано із залученням розважальних 

методик, часто з використанням інформаційних технологій, що веде 

до глибокого захоплення проблемою, запропонованою дитині 

https://www.youtube.com/watch?v=SDkYsFXakRs


дорослим або сформульованою самостійно. 

 

 

Список використаних джерел 
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дітей URL:  https://osvitoria.media/experience/navchannya-rozvagoyu-metodom-

edutainment/   

4. Юрченко О. Навчання розвагою: 5 ігор за методом Edutainment URL: 

https://osvitoria.media/experience/navchannya-rozvagoyu-5-igor-za-metodom-

edutainment/  

5. ARLOOPA: доповнена реальність: 

https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/12/arloopa.html   

6. http://thefuture.news/page1837780.html  

 

 

Інтернет-ресурси, використані для створення  інтерактивних ігор: 

 

1) https://www.jigsawplanet.com/Oksana228?viewas=0910be307084 

2) https://www.qr-code.com.ua/ 

3) https://wordwall.net/uk/myactivities 

4) https://app.genial.ly/dashboard 

5)https://create.kahoot.it/ 

6) arloopa.com/#ourmarkers  

8) https://www.youtube.com/watch?v=SDkYsFXakRs  
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Додаток 

Пазли на уроках історії:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Погоня в лабіринті:

 

 



 

 

Використання кьюаркодів: 

 



Пошук слів:

 

 

Анаграма: 

 

 

 

 



 

 

Ігри Kahoot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технології доповненої реальності. Гелікоптер Леонардо на долоні:  

 

 

 

 

 

 
 



  

 


