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Приклад работи навчальної лабораторії на прикладі   

створення інтерактивних підручників за принципом 

навчальних комп'ютерних ігор із використанням проектного 

навчання студентів 



В сучасному мультимедійному просторі вже активно

розвиваються інтерактивні технології, одним з

елементів яких є комп'ютерні ігри



комп`ютерна гра вже перестала бути лише елементом

розваги

комп`ютерна гра допомагає передавати знання, наприклад,

через різноманітні ігри жанру квест



Таким чином виникає питання стосовно набору відкритих

даних (НВД) як сировини для інформаційного продукту

та гейміфікації як набору ігрових практик і механізмів у

неігровому контексті для залучення користувачів до рішення
різноманітних соціальних проблем



тобто як можна розробити комп'ютерну гру, використовуючи

дані з порталу відкритих даних?

На нашу думку це питання пов'язане з  формами навчання та 

спробами впровадити інноваційні підходи стосовно 

теперішньої освіти



З одного боку спроби реформування в галузі освіти на

пострадянському просторі пов’язано з проблемами глобальної

кризи в цієї сфері

Старі форми навчання не відповідають 

теперішнім реаліям нашого життя



методика та інструментарій, який використовує педагог під час

проведення своїх занять, потребує вдосконалення. Особливо

якщо йдеться про дистанційне навчання



Той конфлікт, який прогнозував футуролог Тоффлер з початком

постіндустріальної доби, настав, тепер він пов'язаний глибокою

кризою різноманітних сферах життєдіяльності сучасної людини. А

локдаун та карантин лише посилили цю тенденцію.

Отже, локдаун та карантин, а тепер й  війна в Україні лише 

посилили цю тенденцію.



Стосовно освіти необхідно вживати інновації

Наприклад, методики викладання за принципами кейс-стаді та

проектного навчання, які стали недавно трендом в сфері

освіти

проектного навчання



Суть цього принципу полягає в тому, що 

будь-яки освітні аспекти вивчаються в 

комплексі дисципліни



Наприклад, тема загибелі стародавнього міста 

Помпеї вивчається через спектр

історії світової художньої культури літератури

філології біології математики фізики хімії

психології безпеки життєдіяльності людини



Таким чином, з одного боку вивчення цей 

темі в комплексі дисциплін не є 

абстрактним, а конкретним. З іншого це 

може вібуватися дістанційно.



Тут надаються не тільки знання, але й навички, 

компетенції, що може бути використано в будь якій 

схожій побутовій ситуації нашого життя. А також 

актуальні навички Інтернет-комунікації, що так 

актуально тепер



Дуже цікавий приклад з принципами кейс-стаді 

надають друковані навчальні посібники з 

інтерактивними елементами



Якщо оцифровати книгу «Міфологія. Боги, герої та чудовиська

Стародавньої Греції», то може вийти захоплююча комп’ютерна

гра-квест

За таким принципом можна також побудувати проект

навчання при створенні інтерактивних посібників як з

гуманітарних так і негуманітарних дисциплін за

принципом комп'ютерних ігор.



Група викладачів з предметів 

пропонують студентам створити гру в жанрі квест 
за матеріалом фізики



студенти збирають  матеріал  фото зображення  тощо

Таким чином вони створюють так званий набір

відкритих даних за фахом якби власну медіа-

енциклопедію.



Пригодницька фабула гри будується за сюжетною схемою:

головний герой мандрує в пошуках таємничого зникнення

дуже важної особи.

Під час пошуків зустрічається з людьми, яки розповідають

ситуацїї явлення природи, спробуют зрозуміти за

допомогою законів фізики.



Паралельно надається теоретичний матеріал, який

допомогає вирішувати героям задачи стосовно ігрових

пригодницьких ситуацій.



В процесі збору даних студенти вже отримують знання, 

збагачують свої новички

Тому, що під час занять з математики та інформатики 
вони пишуть програму для гри, створюють квест, для 
засвоєння матеріалу з контенту, додають до ігри 
вікторину, додаткові ігрові завдання, які можуть 
стосуватися навчальних предметів тощо



На цьому етапі головне добре продумати механіку гри, щоб 

вона була цікавою, захоплюючою. 



На кафедрі Інформаційних систем Інститутуту

комп’ютерних систем була разроблена методика
створення ігор для навчання



МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ  КОМП'ЮТЕРНОЇ 

(НАСТІЛЬНОЇ) ГРИ ДЛЯ НАВЧАННЯ

В рамках завдання розробки методики створення настільної гри для навчання
необхідно розуміти, що в силу специфіки та натхнення самих предметних дисциплін
процес проектування настільної гри для навчання є складним, багатоаспектним
процесом, що має свою специфіку та можливості.



Цей процес складається з таких

етапів:

2) ігрове моделювання - вибір 

ігрових компонентів

4) конструювання гри та її 
апробація

3) ігрове моделювання -

вибір ігрових механізмів

1) визначення мети і завдань, 

специфіки гри



весь процес проектування (конструювання) комп'ютерної (настільної) гри можна
уявити таким чином (схема канва-орієнтованого проектування настольніх ігор С.П.
Мельника):



Такий варіант може стати привабливим для представників

ігрової індустрії в сфері освіти під час таких кризисних

ситуацій як локдаун та війна, коли стандартні форми

взаємодіїї людей неможливі. І в такому разі доводиться

спілкуватися та працювати дистанційно



концепція роботи лабораторій з використанням

проектного навчання учнів дозволяє вирішувати дуже

актуальні питання сучасності, які пов’язані з сферою освіти

та виховання



Розробка посібників за принципом ігор в межах проектного

навчання в освітніх закладах може стати новим трендом не

тільки в самій освіті, але й загалі в ігровій індустрії, котра буде

матеріально підтримувати вітчизняну освіту




