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Беззаперечним є факт ефективності вико-

ристання ділових ігор у навчально-виховному 

процесі вищої школи, оскільки вони дають 

можливість формувати професійні уміння май-

бутніх фахівців, залучаючи їх до інтенсивної 

пізнавальної, інтелектуальної та творчої діяль-

ності. Хоча, як показує практика вузівського 

навчання, ділові ігри ще не зайняли належного 

місця у професійній підготовці студентів. Це 

пояснюється значною мірою відсутністю дос-

коналих теоретичних та методичних розробок 

для їхньої організації та проведення, що галь-

мує їх ефективне використання в навчальному 

процесі вищої школи. 

Під час розробки та використання ділових 

ігор у вищій школі слід виходити з реалій 

сучасної системи навчання, послідовності 

організації навчального процесу та необхід-

ності надавати ґрунтовну фахову підготовку, 

недоліком якої є недостатня орієнтація навчан-

ня на активне, вмотивоване, комплексне, прак-

тичну апробацію знань вже в ході навчальних 

занять з метою формування практичних умінь 

та навичок. 

Усе це визначає специфічність підходу до 

організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, який має забезпечувати розвиток та 

вдосконалення їхніх умінь аналізувати і дос-

ліджувати професійні ситуації та передбачати 

способи їх вирішення, формувати цінності та 

ідеали особистості, забезпечувати власну 

концепцію життя та вдосконалювати методи її 

практичної реалізації. 

Для ефективної організації та проведення 

ділових ігор у навчальному процесі, як 

вказують А.А.Вербицький, А.А.Деркач, А.Й. 

Капська, І.І.Кобиляцький, І.Б.Коротяєва, В.Я.  

Платов, Н.М.Страздас, О.Г.Хоменко, Л.С. Шу-

біна, С.Ф.Щербак, П.М.Щербань та ін., слід 

чітко бачити її основні структурні елементи.  

Як відомо, характерною для ділової гри є 

наявність спільної мети в усього ігрового 

колективу, що забезпечується взаємодією 

учасників гри через підпорядкування рольових 

цілей кожного єдиній спільній меті. 

Ми поділяємо думку В.Я. Платова, який 

стверджує, що метою ділової гри "є набуття і 

відпрацювання навичок прийняття рішень, 

спільної діяльності і міжособистісного 

спілкування у процесі професійної діяльності" 

[2, с.65-66]. 

Відзначимо, що головною детермінантою 

визначення мети ділової гри є орієнтація на 

формування іншомовної комунікативної ком-

петенції, використання теоретичного матері-

алу під час вирішення професійних завдань. 

У процесі вивчення іноземної мови метод 

ділової гри має за мету, перш за все, навчання 

спілкування у ході вирішення проблем профе-

сійного характеру, а його завданнями є оволо-

діння комплексом навичок та умінь, достатніх 

і необхідних для майбутньої мовленнєвої дія-

льності, а також опанування мовним матері-

алом, який забезпечує формування та розвиток 

іншомовної комунікативної компетенції. 

Як стверджують А.А.Деркач та С.Ф. 

Щербак [1, с.153], у методичному плані ділова 

гра має вирішити три завдання: лінгвістичне; 

комунікативне; діяльнісне. 

Успіх вирішення лінгвістичного завдання 

пов'язаний із засвоєнням мовного матеріалу 

(лексики, граматики, стилістики) та вмінням 

використовувати його в мовленнєвій діяльнос-

ті. Таке завдання перетворюється в комуніка-
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тивне, тобто здійснюється обмін інформацією 

в процесі спілкування, і, врешті , у завдання 

співробітництва (вербального і невербального) 

учасників спілкування. 

Оскільки студенти в процесі гри повинні 

вирішувати конкретні завдання, їх діяльність 

має бути відповідним чином мотивована, 

тобто студенту необхідно усвідомлювати 

реальну цінність завдань. До того ж, вирішен-

ня завдань має бути посильним для нього. Як 

свідчать психологічні дослідження мотивації 

навчальної діяльності, ці два фактори – 

цінність завдань і можливість їх вирішення - 

визначають активність особистості. Тобто, 

якщо зміст гри виявляється нецікавим, або ж 

завдання, що вирішуються, досить легкі, сту-

дент не сприймає їх як значущі для його само-

вираження. І навпаки: якщо завдання досить 

складні, студенти також не спроможні їх вирі-

шувати. Інакше кажучи, розробляючи завдан-

ня для ділової гри, викладач має враховувати 

рівень підготовки своїх студентів і будувати 

гру так, ускладнюючи чи спростовуючи 

ситуацію, щоб завдання, що вирішуються в 

грі, відповідали  можливостям кожного 

учасника. Нагадаємо, що в завданнях гри слід 

чітко визначити ті практичні уміння, котрі 

мають бути сформовані в студентів у процесі 

аналізу та вирішення проблемних ситуацій. 

Важливим структурним елементом гри є 

ігрова ситуація Р.М.Грановський, І.Б.Коротя-

єва, П.М.Щербань). У науковій літературі зна-

ходимо її синонімічні назви: “ігровий задум” 

(А.М.Айламазьян, В.Я.Платов, А.А.Тюкова), 

“ігровий сюжет” (А.А.Деркач, О.І.Квасова, 

С.Ф.Щербак), “ігровий проект” (Н.В. 

Самоукіна). 

Головною вимогою щодо програмування 

ігрової ситуації є наявність у її змісті проблеми 

чи завдання професійного характеру. 

При визначенні ігрової ситуації слід мати 

на увазі те, що гра є найбільш ефективною за 

таких умов: 

• якщо вона характеризується динамічністю 

ситуацій та відображає вірогідний характер 

навчально-виховного процесу і професійної 

ситуації; 

• коли інтереси її учасників у реальній 

обстановці не ідентичні, що має бути чітко 

визначено і зафіксовано. Водночас відмінності 

в інтересах виконавців ролей, а також реальні 

умови мають бути пов'язані таким чином, щоб 

у результаті їх взаємодії була досягнута 

спільна мета. 

Сучасними психолого-педагогічними 

дослідженнями доведено, що вибір ситуацій і 

матеріалу для проведення гри мають 

вирішальне значення для формування 

гнучкості знань, навичок та умінь студентів, а 

разом з цим і професійної готовності. Саме 

тому можна стверджувати, що в основу 

створення ігрової ситуації має бути покладено 

принципи комунікативності навчання: 

функціональності, ситуативності та новизни. 

Важливим у виборі ігрової ситуації є 

дотримання вимог принципу функціональнос-

ті, який, перш за все, визначає адекватний 

процесу комунікації відбір матеріалу, тобто: 

• відбір матеріалу з тих сфер комунікації, до 

участі в яких готуються студенти (йдеться про 

професійну спрямованість ситуацій); 

• вибір лексики не на основі частоти 

повторюваності, а конкретно для певного 

завдання в конкретній ситуації; 

• відбір, в основному, тих проблем для 

обговорення, які пов'язані із професійною 

діяльністю; 

• добір лексики, необхідної для обговорення 

проблем міжособистісного спілкування. 

Ситуативний принцип характеризує ігрову 

ситуацію як таку, що спроможна відтворити 

комунікативну реальність і цим самим 

збуджує інтерес реальністю процесу 

спілкування. Ситуативний характер гри 

визначає також і спосіб мовленнєвої мотивації 

і створює умови для розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності.  

Дотримання принципу новизни під час 

розробки ігрової ситуації забезпечує форму-

вання гнучкості умінь та навичок, а також є 

гарантом виникнення інтересу до навчання, 

важливість якого важко переоцінити. Адже 

"знання, засвоєні без інтересу, не забарвлені 

власним позитивним ставленням, не стають 

активним надбанням людини" [2, с.6]. 

Розробляючи ігрову ситуацію, необхідно 

також подбати про забезпечення в процесі гри 

активної позиції всіх учасників, об'єднаних 

спільною колективною діяльністю, яка 

характеризується елементами творчого харак-

теру, емоційною насиченістю в умовах моде-

лювання професійного середовища та комуні-

кативної спрямованості. Крім того, ігрова 

ситуація має відповідати рівню підготовки її 
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учасників та їх можливостям, інакше 

очікуваних результатів досягти неможливо. 

Надзвичайно суттєвим елементом гри є 

комплект ролей. Поняття ролі в діловій грі 

передбачає "…моделювання діяльності 

особистості, яка визначається його посадою 

(місцем) в об’єкті ігрового моделювання" [2, 

с.58]. Саме тому введення в гру тієї чи іншої 

ролі передбачає наявність в учасника гри 

спеціальних знань, умінь та навичок для 

вирішення професійних завдань. При цьому 

важливо мати на увазі, що сам процес ділової 

гри супроводжується  виникненням позитив-

ної емоційної атмосфери у кожного учасника 

гри, що сприяє реалізації професійних, інте-

лектуальних, комунікативних і психологічних 

можливостей.  

Розподіл ролей, проведений із урахуванням 

індивідуальних якостей особистості, дає мож-

ливість у ході ділової гри формувати навички 

прийняття рішень у нестандартній ситуації, 

дослідити вплив особистісного чинника на 

ефективність прийняття рішень, вивчати ділові 

і моральні якості студентів в умовах, 

максимально наближених до реальної 

професійної діяльності. 

Беззаперечним є факт необхідності враху-

вання індивідуальних особливостей студентів 

при розподілі ролей. З цією метою, розподі-

ляючи ролі при підготовці ділової гри, ми 

спиратимемося на основні положення концеп-

ції психологічної структури особистості, 

розробленої К.К. Платоновим [3, с.86], в якій 

індивідуальні особливості людини характери-

зуються відповідно до визначених підструктур 

особистості: 

а) особистісні якості людини (світогляд, 

ідеали, бажання тощо); 

б) знання, уміння, навички, досвід; 

в) психічні процеси і якості особистості; 

г) біологічні якості особистості (вік, стать, 

темперамент). 

Як бачимо, у наведеному підході повністю 

розкрито характеристики особистості, саме 

тому, на наш погляд, їх урахування при 

розподілі ролей сприятиме ефективній 

діяльності студентів у процесі власне гри. 

Важливим є порядок взаємодії учасників 

гри, що зумовлюється структурою ігрового 

комплексу, певними функціональними 

обов'язками виконуваної ролі, встановленими 

правилами і методикою проведення гри, вико-

ристаною системою оцінювання діяльності 

учасників. 

Умови і правила гри орієнтують учасни-

ків на реалізацію поставлених завдань. 

Правилами гри визначається кількість 

учасників, їх професійний чи соціальний 

статус (які ролі будуть використовуватися). 

Як стверджують А.А.Деркач та С.Ф. 

Щербак [1, с.180], при визначенні умов та 

правил гри необхідно передбачати: 

 попереднє завдання, яке студентам-

виконавцям ролей потрібно вирішити до 

початку гри; 

 розробку конкретної ігрової ситуації, в 

якій діятимуть студенти; 

 загальний опис тих дій, які мають 

виконати учасники гри; 

 правила, яких повинні дотримуватися 

студенти в процесі гри; 

 статус викладача в грі.  

Щодо статусу викладача, то він, як на це 

вказують дослідники проблеми ділових ігор 

(А.А.Деркач, В.Я.Платов, С.Ф.Щербак, П.М. 

Щербань та ін.), зумовлений його особливою 

роллю у грі: йому належить розробити гру, 

розподілити ролі між учасниками, пояснити 

правила гри, забезпечити студентів необхідни-

ми матеріалами та інформацією, при відхилен-

ні від намічених цілей непомітно для учасни-

ків керувати грою, дати детальний аналіз гри, 

діяльності всіх її учасників і зробити належні 

висновки.  

Створюючи умови, необхідні студентам для 

активної творчої діяльності в процесі гри, 

викладач: 

• мотивує, тобто прагне, щоб цілі та 

завдання гри були співвіднесені з потребами, 

інтересами студентів, а учасники при цьому 

усвідомлювали можливості їх досягнення; 

• спрямовує і регулює процес діяльності 

студентів при розв'язанні різних професійних 

задач; 

• контролює та оцінює, причому мова йде, з 

одного боку, про поопераційний контроль, 

який здійснюється під час розв'язання 

професійних задач, а з іншого - про 

підсумкову оцінку результатів гри, про аналіз 

досягнень та помилок студентів, про вибір 

напрямів подальшої роботи. 

Як уже зазначалося, власне ігрова 

діяльність розглядається нами як процес 

розв’язання студентами ряду професійних 
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задач, спрямованих на досягнення загальної 

мети - навчання, виховання та розвитку 

особистості студента. 

Зазначимо, що саме спілкування, яке 

відбувається в процесі гри є суттєвим показни-

ком реалізації мети. Так, при розв'язанні нав-

чальних задач спілкування дозволяє забезпечу-

вати повноцінний психологічний контакт між 

студентами, формувати позитивну мотивацію, 

створювати психологічну атмосферу колек-

тивної пізнавальної діяльності. При розв'язанні 

виховних завдань через спілкування налагод-

жуються позитивні взаємостосунки, психоло-

гічний контакт між викладачем і студентами, 

що суттєво впливає на ефективність діяльності 

студентів, формується спрямованість та стано-

влення особистості студента, долаються пси-

хологічні бар'єри, формуються міжособистісні 

стосунки в колективі. При розв'язанні розви-

ваючих задач через спілкування створюються 

психологічні ситуації, що стимулюють само-

освіту та самовиховання особистості, долають-

ся соціально-психологічні фактори, які 

стримують розвиток особистості (скутість, 

сором'язливість, невпевненість в собі тощо), 

створюються можливості для виявлення та 

врахування індивідуальних особливостей сту-

дентів, здійснюється соціально-психологічна 

корекція розвитку та становлення особистіс-

них якостей тощо. 

Зазначимо, що головною метою вивчення 

іноземної мови у немовному вузі має стати 

формування іншомовної комунікативної ком-

петентності студентів, що передбачає викорис-

тання мови як засобу спілкування у сфері 

майбутньої професійної діяльності. Саме на 

реалізацію вказаної мети і націлений процес 

ділової гри. 

Розв'язання мовленнєвих завдань створює 

умови для комунікативної практики студентів 

у процесі гри. Комунікативна практика 

передбачає розвиток умінь чітко, логічно 

формулювати свої думки, а саме: вміти робити 

узагальнення на основі прикладів, проводити 

аналогію, оцінювати пріоритети, виводити 

причини, вести бесіду, діалог, дискусію, тобто 

вміти слухати, висловлюватися чітко і ясно. 
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Волкова Л.В. 

Иноязычной коммуникативной деятельность студентов в процессе деловой игры. 

В статье проанализированы основные структурные элементы деловой игры для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов. Доказано важность понимания основных структурных элементов 

деловой игры для ее эффективного использования в процессе изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: структурные элементы деловой игры, формирование иноязычной коммуникативной компетенции.  

 

Volkova L. 

Foreign language communicative activity of students in the process of the business game.  
The article analyses the main structural elements of business game for forming the foreign language competence. The 

importance of understanding the main structural elements of business game have been ascertained for its efficient usage in 

learning process of foreign language. 

Key words: structural elements of business game, forming the foreign language competence. 

 

 

 

 


