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Анотації:
Мета: дослідити світовий досвід 
застосування інтелектуальних ігор 
у навчально-виховному процесі. 
Матеріал: проведено аналіз 26 
літературних джерел. Результа-
ти: встановлено ступінь розвитку 
інтелектуальних видів спорту в світі. 
Визначено види інтелектуальних ігор, 
що використовуються в навчаль-
но-виховному процесі навчальних 
закладів. З’ясовано, що відповідно 
до культурних традицій Сходу та За-
ходу найбільше розповсюдження 
в шкільному середовищі отримали 
Го та шахи. Досліджені напрями за-
стосування шахів, шашок, Го, бек-
геммона, танграма в педагогічній 
практиці та особливості впливу цих 
ігор на розвиток дитини. Висновки: 
визначено перспективність впро-
вадження інтелектуальних ігор у на-
вчальний процес в якості засобу роз-
витку когнітивних психічних процесів 
і загальної культури особистості. По-
ширюються спроби ввести викладан-
ня інтелектуальних ігор у шкільний 
навчально-виховний процес у бага-
тьох країнах. 

Романова И.А. Сравнительный анализ 
использования интеллектуальных игр 
в учебно-воспитательном процессе. 
Цель: исследовать мировой опыт примене-
ния интеллектуальных игр в учебно-воспи-
тательном процессе. Материал: проведен 
анализ 26 литературных источников. Ре-
зультаты: установлена степень развития 
интеллектуальных видов спорта в мире. 
Определены виды интеллектуальных игр, 
которые используются в учебно-воспита-
тельном процессе в учебных заведениях. 
Выяснено, что в соответствии с культур-
ными традициями Востока и Запада наи-
большее распространение в школьной 
среде получили Го и шахматы. Исследо-
ваны направления применения шахмат, 
шашек, Го, бэкгэммона, танграма в педаго-
гической практике и особенности влияния 
этих игр на развитие ребенка. Выводы: 
определена перспективность внедрения 
интеллектуальных игр в учебный процесс 
в качестве средства развития когнитивных 
психических процессов и общей культуры 
личности. Распространяются попытки вве-
сти преподавание интеллектуальных игр 
в школьный учебно-воспитательный про-
цесс во многих странах.

Romanova I.A. Comparative analysis 
of using intellectual games in the 
educational process. Purpose: to 
explore the experience of World Mind 
Games in the educational process. 
Material: 26 literary sources have been 
analyzed. Results: there is a degree of 
intellectual development of sports in the 
world. The kinds of intellectual games, 
which are used in the educational 
process in schools. Found that in 
accordance with the cultural traditions 
of the East and the West the greatest 
distribution in the school environment 
received Go and chess. The directions 
of application of chess, checkers, Go, 
bekgemmona, tangram in teaching 
practice and especially the impact 
of these games on the development 
of the child. Conclusions: Identifying 
promising implementation of intellectual 
games in the learning process as a 
means of enhancing cognitive mental 
processes and the general culture 
of the individual. Subject attempts to 
introduce the teaching of intellectual 
games in school educational process in 
many countries.
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Вступ. 1

Розвиток ігрової діяльності людини спричинив по-
яві особливого виду ігор, які, переважно в XX столітті, 
одержали назву інтелектуальні ігри. Ймовірно, вираз 
«інтелектуальні ігри» вперше використали К. Гроос, 
який говорив про їх особливу функцію «доповнення» 
до існування людей, які займаються фізичною працею 
і «класик» ігрології М. Лазарус, який розрізняв ігри, 
пов’язані з фізичною діяльністю, потягом до видо-
вищ, азартні ігри й ігри інтелектуальні [17, c.44].

На початку ХХІ століття спостерігається стрибок 
в розвитку інтелектуальних видів спорту. Особливе 
це є характерним для держав Південно-Східної Азії, 
економіка яких стрімко прогресує. Так, в Південній 
Кореї чотири державні канали транслюють гру Го, а в 
Японії турніри з Го не поступаються за поширеністю 
сумо. Безперечним лідером популяризації інтелекту-
альних видів спорту є Китай. 

Під патронажем Міжнародної асоціації інтелек-
туального спорту (англ. International Mind Sports 
Association, IMSA) проводяться Всесвітні інтелек-
туальні ігри або Інтелліади – комплексні змагання з 
інтелектуальних видів спорту. Основними ігровими 
видами на Інтелліадах є види, представлені федераці-
ями-членами IMSA – шахи, шашки, Го і бридж. Про-
те країна, яка проводить змагання, може включити до 
програми й додатковий інтелектуальний вид спорту. 
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Так, на Інтелліадах, які були проведені в Китаї, до чо-
тирьох основних видів були додані й змагання з сян-
ци, або китайських шахів.

У Росії в 2013 році стартував освітньо-просвіт-
ницький проект «Московські інтелектуальні ігри», 
яким передбачено проведення відкритих майстер-кла-
сів, круглих столів, фестивалів і марафонів на майдан-
чиках провідних вузів і шкіл з ігор у класичні та ки-
тайські шахи, спортивні нарди та спортивний бридж, 
а також – в японські настільні ігри Го, рендзю й сьогі. 

Окрім змагального аспекту, інтелектуальні ігри як 
засіб розвитку когнітивних психічних процесів почали 
використовуватися в освітньому процесі в багатьох кра-
їнах світу. У зв’язку з чим значно підвищився інтерес 
педагогів і психологів до наукового вивчення особли-
востей інтелектуальних ігор і можливостей їх застосу-
вання в освіті. Зокрема, комплексно інтелектуальні ігри 
були предметом наукової розробки в таких напрямах: 
особливості спортизації інтелектуальних ігор (Я. Га-
раль, А. Киласов); порівняльна характеристика форм 
інтелектуальної ігрової діяльності (С. Корчицький); 
розвиток творчих здібностей інтелектуальними вида-
ми спорту (О. Скаржинська); рекомендації з викорис-
тання інтелектуальних ігор у початковій школі (Є. Гік, 
В. Забара, О. Кість). Однак основна увага приділяється 
дослідженню психолого-педагогічних особливостей 
застосування окремих видів інтелектуальних ігор. 

Аналіз педагогічної літератури й сучасної шкіль-
ної практики дозволив виявити, що в Україні застосу-
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вання інтелектуальних ігор залишається на низькому 
рівні. Обумовлено це цілою низкою факторів. Зокре-
ма, відсутністю ґрунтовних психолого-педагогічних 
досліджень щодо впливу різноманітних інтелектуаль-
них ігор, особливо настільних, на школяра; методич-
них рекомендацій щодо використання інтелектуаль-
них настільних ігор у навчально-виховному процесі; 
досить низьким рівнем готовності вчителів до засто-
сування інтелектуальних ігор в урочній та позауроч-
ній діяльності.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи. 
Мета роботи – дослідити досвід використання 

інтелектуальних ігор у навчально-виховному процесі. 
Методи дослідження. Для реалізації поставленої 

мети проведено аналіз 26 літературних джерел.
Результати дослідження. 
Діапазон інтелектуальних ігор надзвичайно широ-

кий. Однак кожна інтелектуальна гра має свої особли-
вості, які мають бути враховані під час використання 
їх у навчальному процесі.

Шахи. Першим професійним психологом, який ви-
користав шахи для наукових досліджень, був дирек-
тор інституту експериментальної психології в Пари-
жі Анрі Біне. Учений цікавився психологією пам’яті. 
Для вивчення цієї проблеми він у 1892 році звернувся 
до видних шахістів свого часу з анкетою, що включа-
ла 14 питань. У результаті узагальнення даних анкету-
вання психолог зробив такі висновки: краще грає той, 
хто правильніше оцінює позицію й далі розраховує 
варіанти; у шаховій боротьбі важливіша роль логічної 
пам’яті в порівнянні із зоровою; виявлено провідне 
значення «внутрішнього мовлення» в процесі обмір-
ковування. У цілому А. Біне зробив висновок про те, 
що мислення шахістів є дуже складним і різноманіт-
ним [11, с.22]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозво-
лив виявити, що на сьогодні в дисертаційних дослі-
дженнях експериментально підтверджене питання 
про позитивний вплив шахів у шкільному освітньому 
процесі на становлення послідовного мислення, фор-
мування логічних прийомів розумової діяльності (В. 
Захаров, Т. Петросян, Я. Рохлін, Н. Тализіна, Ю. Яков-
лєв), уяви й оперативної пам’яті (О. Барташніков); гра 
в шахи розвиває довільність уваги, здатність здійсню-
вати внутрішній план дій і аналіз (В. Купрашвілі, Є. 
Кучумова), рефлексії, формує креативність мислення 
(Р. Фергусон), пізнавальну активність (Є. Васюкова, 
В. Захаров, В. Князева), виховує посидючість, напо-
легливість і волю (Н. Крогіус), розвиває дрібну мото-
рику дітей з наслідками церебрального паралічу (В. 
Пануш) тощо.

У Всесвітній шаховій федерації створена спеці-
альна комісія, яка займається проблемами шкільних 
шахів. Завдяки її діяльності викладання шахів ведеть-
ся в багатьох країнах світу. Більш того, є вже країни 
(Андорра, Росія, Венесуела, Ісландія, Іспанія, Швеція, 
Болгарія, Туреччина, Вірменія та інші), де шахи, як 
навчальний предмет, входять до програми державних 
шкіл.

У 2012 році Європейський Парламент прийняв 
Декларацію «Шахи в школі», в якій рекомендував 
застосовувати шахи в шкільній діяльності, оскільки 
вони безпосередньо сприяють успішності в навчанні, 
розвивають критичне мислення, здатність вирішувати 
проблеми і самостійно приймати рішення.

Вже більше десяти років у Республіці Калмикія з 
першого класу діти вивчають шахи. При цьому чис-
ло приводів до Комісії в справах неповнолітніх змен-
шилася, покращали результати з фізики, математики, 
загальна успішність збільшилася на 40 відсотків. За 
результатами перевірки комісії Міністерства освіти 
Російської Федерації саме завдяки вивченню шахової 
гри відбулися ці позитивні зміни.

Угорський інститут педагогічних досліджень і 
розвитку офіційно затвердив програму Юдіт Полгар 
«Розвиваючі шахи» й рекомендував її для застосуван-
ня в початкових школах країни з вересня 2013 року. 
Програма, замість викладання шахів як виду спор-
ту, спрямована на поліпшення академічних навичок, 
логічного й творчого мислення та самостійного ви-
рішення виникаючих проблем. У програмі вивчення 
шахів поєднано з математикою, читанням і письмом. 

Шахи в якості навчально-виховного засобу вико-
ристовують не тільки в освітніх установах. Так, серед 
досліджень, пов’язаних з проблемою соціалізації осіб, 
які знаходяться в місцях позбавлення волі, цікавим є 
досвід Бразилії. Програма «Шахи, що приносять сво-
боду» отримала премію уряду країни. Мета програми 
полягає в розвитку пізнавальних, моральних і соці-
альних якостей серед ув’язнених за допомогою вико-
ристання шахів. Програма працює в 22 в’язницях, де 
в цілому задіяне 2200 ув’язнених. Більшість з них є 
чоловіки, від 19 до 30 років, напівграмотні, з низьким 
рівнем прибутків афро-бразильські громадяни, вбив-
ці, грабіжники й торговці наркотиками. У результаті 
запровадження програми було відмічено поліпшення 
відносин і зменшення насилля серед ув’язнених, які 
грають у шахи. Подібний досвід використання шахів 
у в’язницях існує в Альмерії та в інших частинах Іс-
панії.

У ХХІ столітті людське життя стає довшим, тому 
все більше країн займаються проблемами старіння, 
проблемами соціалізації літніх людей. Наукові дослі-
дження свідчать, що шахи можуть бути корисними й 
для вирішення цих проблем. Так, дослідження Амери-
канської академії неврології встановили зв’язок між 
пізнавальною активністю і ризиком розвитку хвороби 
Альцгеймера. Відповідно до їх висновків інтелекту-
альні ігри (шахи і бридж) допомагають подолати хво-
робу Альцгеймера [26].

Шашки. Гра в шашки, тільки на перший погляд, 
здається нескладною. Шашки вимагають від того, хто 
грає, посиленої розумової діяльності, винахідливості 
й кмітливості, сприяють розвитку пам’яті та уваги. 
Гравець повинен весь час розраховувати варіанти, що 
виникають на шахівниці, намічати план гри й праг-
нути здійснювати його, уміти протистояти планам су-
противника й боротися проти його волі.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Особливості впливу шашкової гри на розвиток 
психічних функцій як предмет спеціального психоло-
гічного або педагогічного дослідження вивчалися на-
уковцями менш детальніше за шахи: індивідуальний 
стиль діяльності з домінуванням когнітивних компо-
нентів на основі гри в міжнародні шашки (М. Прохо-
рова); особливості розвитку творчості й уяви в молод-
ших підлітків на шашковому матеріалі (А. Кичкіна); 
особливості психологічної підготовки спортсменів 
на матеріалі шашок і шахів (Ю. Анікєєв), методичні 
аспекти використання шашок в освітньому проце-
сі (А. Алтинцев, С. Малахов, М. Карам, В. Сівцева 
тощо). Учені пояснюють менше використання шашок 
в якості експериментального матеріалу в порівнянні з 
шахами схожістю психологічних процесів, що проті-
кають під час турнірного поєдинку [2, с.4]. Дидактич-
ний матеріал на основі шахів багатший за шашковий, 
оскільки траєкторії пересування шахових фігур різно-
манітніші. 

Гра в шашки розвиває об’єктивність мислення, 
тренує пам’ять, виховує наполегливість, кмітливість, 
працьовитість, цілеспрямованість, точний розраху-
нок, формує характер, зароджує в людині творчий 
початок, допомагає дитині швидше адаптуватися до 
шкільних умов, легше засвоїти навчальний матеріал. 

У програмі навчання шашкам С. Малахов відзна-
чає [16], що в сучасних умовах необхідно в праців-
ників виховувати психічну стійкість і витривалість 
до безпомилкової роботи. Ці якості важко виховати в 
зрілому віці. Тренування потрібно починати з дитин-
ства, поступово збільшуючи навантаження. На думку 
автора, кращим тренером для цієї мети є шашки, які 
«військові вже давно оцінили і віднесли до важливих 
засобів виховання й культурного дозвілля. Так, Напо-
леон Бонапарт у всіх походах не розлучався з перла-
мутровою шашковою дошкою. Петро I не тільки сам 
грав, але й широко популяризував шашки на асамбле-
ях. Захоплювався також шашками О. Суворов та інші. 
Шашки не мають прикладного значення в військовій 
справі, але привертають саме тим, що виховують і 
тренують особистісні якості в будь-якій галузі».

Для неуважного учня, спроможність до тривалої 
концентрації уваги, яку розвиває шашки – дорогоцін-
не надбання. На підставі довголітніх спостережень В. 
Сівцева відзначає, що багато випадків різкого змен-
шення неуважності в дітей співпадають з початком 
їхнього серйозного захоплення шашками і, на думку 
авторки, є слідством вказаної особливості дії шашок 
на психіку. Найбільш важливими для учня в шашках є 
такі властивості, як зосередженість і стійкість уваги. 
Зосередженість у рівній мірі необхідна, як для сприй-
нятті, так і для запам’ятовування, відтворення, мис-
лення й уяви. Увага шашкіста виявляється особливо в 
тісному зв’язку з мисленням, і тому можна з повним 
правом говорити про переважно інтелектуальний ха-
рактер уваги шашкіста, яка носить яскраво вираже-
ний довільний характер [21].

У навчально-виховному процесі шашки викорис-
товуються в багатьох країнах. Так, у Бразилії в 42 

школах Сан-Пауло введений урок шашок у шкільну 
програму, де більше 3300 дітей у віці 5-6 років вивча-
ють таємниці цієї стародавньої гри. 

Бекгеммон. Історію розвитку бекгеммона в різних 
країнах та особливості впливу цієї гри на дітей дослі-
джував М. Клег. На думку автора, гра в нарди сприяє 
вивченню математики: навчає дитину додавати цифри 
і рахувати траєкторію руху кісток на дошці; краще ро-
зуміти шанси і статистику. Окрім того, гра в нарди на-
дає дітям гарну можливість на рівних поспілкуватися 
з дорослими за гральною дошкою.

Го. Го є однією з найпоширеніших настільних ігор 
у світі. Найбільшого поширення гра набула в Китаї, 
Японії та Кореї. У 1975 році з публікацією статті В. 
Асташкіна й Г. Нілова про теорію Го [3, с.127] поча-
лося масштабне захоплення Го в Радянському Союзі. 

Особливості впливу цієї інтелектуальної гри на 
розвиток когнітивних процесів описані М. Чапліною. 
На думку авторки, Го сприяє глибшому засвоєнню 
причинно-наслідкових зв’язків, розвиває відчуття 
відповідальності, уміння ставити мету, ухвалюва-
ти рішення й послідовно втілювати їх у життя. У Го 
вчаться постійно тримати в полі зору глобальну по-
зицію на дошці. Багато відомих корпорацій (у їх числі 
«Microsoft», «Acer», «Japan Airlines») використовують 
стратегічні принципи Го в управлінні, виборі напря-
мів розвитку при виході на нові ринки. На Сході Го 
також застосовують для розробки військових страте-
гій і стратегій управління державою [24].

Крім країн Південно-Східної Азії гру в Го в шко-
лах вивчають у Бразилії, Венесуелі, Росії, США та ін-
ших країнах. 

Танграм. Танграм одне з завдань на розрізання, які 
належать до найбільш старих жанрів цікавої матема-
тики. Геометричні фігури розрізають на різні части-
ни, з яких потрібно скласти початкову або яку-небудь 
іншу фігурку (або тіло). Подібні ігри існують у різних 
культурах: монгольська гра, в’єтнамська гра, колум-
бове яйце [6]. Стародавні греки були великими шану-
вальниками геометричних ігор. Одна з них – «Стома-
хіон» набагато складніша за танграм. Згідно правилам 
необхідно з 14 частин квадрата скласти різні фігури. 
Можна назвати також «Пентаміно», на підставі якої 
була розроблена всесвітньо відома гра «Тетріс», така 
популярна в 1980-х рр.

Танграм складається лише з семи шматочків-де-
талей, які мають назву танів: квадрат, паралелограм і 
п’ять трикутників (два великих, два маленьких і один 
середній). Ці тани мають просту форму, але дозволя-
ють складати нескінченно багато різноманітних фі-
гурок-танграмів. На сьогодні відомо більше 10 тисяч 
комбінацій. Складання таких фігурок висуває вельми 
високі вимоги до геометричної інтуїції та художніх 
здібностей того, хто грає.

Якщо розглядати застосування танграма в на-
вчально-виховному процесі, то, перше, що, безумов-
но, вабить до цієї гри – це простота самого реквізиту 
для гри. Тільки квадратний листок паперу, який при 
бажанні можна замінити тканиною, деревом, пласти-
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ком і т.п. Друге – застосування: від дитячого саду до 
вузу: від вивчення геометрії, інформатики, дизайну до 
корекції мовлення, розвитку дрібної моторики дітей в 
дошкільному віці. 

У педагогічній діяльності танграм використову-
ється як елемент сказкотерапії, в адаптаційні періоди 
в іграх на об’єднання колективу, у дозвіллєвій діяль-
ності для естетичного та інтелектуального виховання, 
може бути використана в роботі з дітьми з особливос-
тями психофізичного розвитку. Особливо цікаво ви-
користання танграма в роботі з казками, коли під час 
оповідання фігурки на очах у дитини перетворюються 
з однієї в іншу. 

Цікавий досвід розвитку культури мислення з 
використанням пошуково-творчих завдань напра-
цьований учителем початкових класів В. Забарою. В 
арсеналі педагога різноманітні інтелектуальні ігри: 
танграм, ігри з сірниками, шашки, головоломки, лабі-
ринти, магічні квадрати, загадки тощо. Автор розподі-
ляє завдання за формуванням різних інтелектуальних 
умінь: ігри на комбінування, планування, формування 
вміння аналізувати. Серед інтелектуально розвиваю-
чих ігор В. Забара особливо виділяє загадки. Загадки 
розширюють світогляд дітей, знайомлять їх з навко-
лишнім світом, явищами природи, через міжнаочні 
зв’язки розвивають і збагачують мову. Також вони 
«мають велике значення в формуванні здатності до 
творчості, логічного мислення, елементів евристич-
ного мислення».

Педагог О. Кість у методичних рекомендаціях з 
використання інтелектуальних ігор у початковій шко-
лі однією з найкорисніших інтелектуальних ігор для 
молодших школярів називає гру «Ерудит». Граючи в 
яку, дитина швидше вчиться читати, дуже швидко по-
повнює словниковий запас, дізнається про іменник, а 
також покращує знання з арифметики [9]. Проте, не 
можемо погодитися з затвердженням автора, що на 
відміну від шахів у шашках значно більше можливос-
тей проявити фантазію, а також розвинути не тільки 
інтелект, але й влучність, хитрість. Автор пов’язує це 
з більшою кількістю шашкових ігор. Проте, крім кла-
сичних шахів існує велика кількість інтелектуальних 
шахових ігор.

Одна з перших спроб комплексно оцінити ігрову 
діяльність у різних видах інтелектуальних ігор була 
зроблена С. Корчицьким. На думку автора, усі інте-
лектуальні ігри характеризуються комплексністю від-
носно їх розвиваючого впливу на мислення дитини. 
Загальний алгоритм вибору ходу схожий для різних 
інтелектуальних ігор. У ньому присутні три послідов-
ні процеси: оцінка ситуації, планування й розрахунок 
варіантів. Процес оцінки вимагає логічного мислення, 
процес планування – стратегічного і творчого, процес 
розрахунку варіантів – комбінаторного мислення. Ав-
тор дійшов висновку, що всі інтелектуальні ігри роз-
вивають уміння діяти в думці, тобто абстрактне мис-
лення. Ігри рендзю й російські шашки С. Корчицький 
рекомендує як засіб залучення до інтелектуальної 
ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Навчан-
ня в дошкільному віці іграм отелло й манкала теж 
можливе, хоча й ускладнене високою динамікою гри 
й складністю мети. Для того, щоб використовувати 
гру Го (однорідні фішки, надскладна мета, дві опе-
рації, низька зовнішня динаміка гри) у дошкільному 
віці необхідно застосовувати маленьку гральну дошку 
9х9, з причини значного зменшення варіативності та 
тривалості гри. Навчання ж грі Го на великих дошках 
та іграм шахового типа доцільно починати, на думку 
автора, не раніше за молодший шкільний вік [10].

Висновки. 
Сутність інтелектуальних ігор полягає в переборю-

ванні розумових труднощів. Зовні результатом ігрової 
діяльності є правильна відповідь або перемога в зма-
ганні, а внутрішньо, і це головне – ті емоції й стани, які 
супроводжують інтелектуальний процес, набуття осо-
бистістю досвіду плідної розумової діяльності, інтелек-
туальне самоствердження. Проведений аналіз виявив, 
що поширюються спроби ввести викладання інтелек-
туальних ігор у шкільний навчально-виховний процес 
у багатьох країнах. Кожна інтелектуальна гра має свої 
особливості, але всі вони привчають до відчуття відпо-
відальності, підвищують допитливість, виховують само-
стійність думок, розвивають мислення дитини. 

Подальшої розробки потребують конкретні ме-
тодики по застосуванню інтелектуальних ігор у на-
вчально-виховному процесі освітнього закладу.
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