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ДІЛОВА ГРА ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Сучасній моделі соціально-економічного розвитку країни повинна 
відповідати ефективна система професійно-технічної освіти, яка може 
швидко адаптуватися до запитів ринку та забезпечувати підготовку 
кваліфікованих робітників, здатних бути конкурентоспроможними в 
існуючому соціально-економічному просторі. Наразі в Україні відбувається 
зміна освітньої парадигми: від інформаційно-когнітивної, до особистісно- 
діяльнісної, характерної для постіндустріального, інформаційного 
суспільства.

Відповідно до цих змін відбувається пошук оптимальних методів та 
форм організації навчально-пізнавальної діяльності у професійній школі. 
Однією з таких форм може бути ділова гра. Тож доцільним буде 
проаналізувати ділову гру як таку форму (засіб) організації навчально- 
пізнавальної діяльності, що на нашу думку, достатньо повно відповідає 
особистісно-діяльнісній парадигмі сучасного освітнього процесу у 
професійній школі.

Ділова гра -  це моделювання реальної діяльності у спеціально 
створеній проблемній ситуації. Її конструктивними елементами є 
проектування реальності, конфліктність ситуації, активність учасників, 
відповідний психологічний клімат, міжособистісне та між групове 
спілкування, розв'язання сформульованих на початку гри проблем.

Ділова гра є комплексною, багатофункціональною дією, у межах якої 
сполучено декілька взаємопов'язаних видів діяльності: аналіз і пошук 
розв'язання проблем, навчання, розвиток, дослідження, консультування, 
формування колективної діяльності.

Традиційні ділові ігри мають заздалегідь розроблений сценарій, 
орієнтований на вирішення типових проблемних ситуацій, навчання 
учасників гри оптимально розв'язувати поставлені проблеми.

У навчальному процесі професійної школи ділову гру 
використовують з метою закріплення знань, які учень здобуває у процесі 
теоретичних та лабораторно-практичних занять, самостійної роботи.

Характерними ознаками ділових ігор є: отримання результатів, 
спрямованих на розв'язання проблем за короткий проміжок часу; 
зацікавленість учасників гри, а отже, й підвищена, порівняно з 
традиційними методами, ефективність навчання; можливість безпосередньо
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перевірити знання учнів, їхню підготовку, уміння розв'язувати проблеми 
виробничого характеру.

Усі ділові ігри можна класифікувати за часом проведення (ігри без 
обмежень часу, з обмеженням часу, в реальному часі); за оцінкою 
діяльності; за остаточним результатом (ігри з жорсткими правилами та 
відкриті ігри); за завершальною метою (навчальні, пошукові, констатуючі); 
за методологією проведення (рольові, групові, імітаційні, організаційно- 
діяльнісні тощо); за сферою використання (промислові, навчальні, 
кваліфікаційні).

Ділова гра, імітуючи окрему ситуацію, дає змогу розв'язувати 
конкретно сформульовані завдання та проблеми, розробляти методи 
розв'язання проблем. Вона має жорстку структуру і правила, її головною 
функцією є вироблення навичок та вмінь діяти у стандартних ситуаціях.

У закладах професійної освіти, на нашу думку, доцільно застосовують 
такі модифікації ділових ігор: імітаційні, операційні, рольові ігри, діловий 
театр, психо-соціодрама тощо.

Заняття з використанням імітаційної гри імітують діяльність певної 
організації, підприємства тощо. Можуть імітувати події, конкретну 
діяльність людей (виробнича нарада, обговорення плану) та умови, у яких 
відбувається подія (виробнича ділянка, робоче місце). Сценарій імітаційної 
гри, крім сюжету подій, містить опис структури і призначення процесів та 
об'єктів, що їх імітують. Імітаційні ігри чудово допомагають учню 
розвивати свої вміння в певній професії, імітуючи робочу діяльність.

Операційні ігри допомагають відпрацювати виконання конкретних 
операцій. Ігри цього виду проводять в умовах, які імітують реальність.

Рольові ігри відпрацьовують тактику поведінки, дій, функцій і 
обов'язків конкретної особи. Для цього розробляють модель-п'єсу ситуації, 
розподіляють ролі між учасниками.

«Діловий театр» дозволяє розіграти якусь ситуацію і поведінку 
людини в цій ситуації. Учасник гри має мобілізувати весь свій досвід, 
знання, навички, зуміти вжитися в образ певної особи, зрозуміти її дії, 
оцінити ситуацію і знайти правильну лінію поведінки.

Психодрама і соціодрама дуже близькі до рольових ігор і «ділового 
театру». Це також театр, але вже соціально-психологічний, у якому 
відпрацьовують уміння відчувати ситуацію в колективі, оцінювати і 
змінювати стан іншої людини, уміння ввійти з нею в контакт. Такі види ігор 
найчастіше використовують у закладах професійної освіти, де відбувається 
підготовка майбутніх працівників соціальної сфери.

Як правило, ділова гра складається з таких етапів: ознайомлення 
учасників гри з метою, завданнями та умовами гри; інструктаж щодо правил 
проведення гри; утворення учасниками гри робочих груп; аналіз, висновки 
та оцінка результатів гри.

На підготовчому етапі обґрунтовують вибір гри, визначають ігрові 
цілі та завдання, формують проблемну ситуацію, розробляють сценарій гри, 
готують інформаційний і методичний матеріал.

На другому етапі розглядають правила проведення гри та функції 
гравців.
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Третій етап залежить від змісту та форми конкретної гри і полягає в 
обговорені учасниками гри поставлених проблем, прийнятті узагальнених 
рішень, та їх аналіз.

Активність учасників має соціальну значимість, від неї залежить успіх 
спільної справи. Учасники гри стають конкретним соціальним механізмом, 
носієм виробничих відносин, що складаються в колективі. У ділових ігор є 
свої переваги і недоліки, а також певні області застосування.

Ділову гру як форму активного навчання слід обирати насамперед для 
вирішення наступних педагогічних задач:
-  формування в учнів цілісного уявлення про професійну діяльність та її 

динаміку;
-  набуття професійного і соціального досвіду, в тому числі і прийняття 

індивідуальних і колективних рішень;
-  розвиток теоретичного і практичного мислення в професійній сфері;
-  формування пізнавальної мотивації, забезпечення умов появи 

професійної мотивації.
Таким чином, не будь-який зміст професійної діяльності підходить 

для ігрового моделювання, а лише той, який містить в собі проблемність і 
не може бути засвоєний індивідуально.

Комплект ролей та функцій гравців повинен адекватно відображати 
професіональні та соціально-особистісні відносини, характерні для того 
фрагмента професійної діяльності, що моделюється у грі. Іноді для 
стимулювання ігрової ситуації вводяться ігрові персонажі (Скептик, 
Ентузіаст тощо). Чим вище професійний рівень розробника, тим вдаліше 
буде рольовий перелік. На нашу думку, складним моментом в розробці гри 
є чітке визначення функцій гравців. Вони складаються узагальнено і 
доповнюються інструкціями, у яких вербально, або за допомогою таблиць, 
алгоритмів перераховані права, обов'язки і можливі дії гравців.

Правила гри відображають характеристики реальних процесів і явищ, 
що існують в прототипах модельованої реальності в спрощеному варіанті. 

Вимоги до правил гри зводяться до наступних положень:
-  правила містять обмеження, що стосуються технології гри, регламенту 

ігрових процедур або їх елементів, ролей і функцій викладачів, системи 
оцінювання;

-  правил не повинно бути занадто багато, не більше 5-10, вони повинні 
бути представлені аудиторії на плакатах або за допомогою технічних 
засобів;

-  характер правил повинен забезпечувати відтворення реального і ділового 
контекстів гри;

-  правила повинні бути пов'язані з системою стимулювання і інструкціями 
для гравців.

Розбір гри викладачем і рефлексія її учасників з приводу своїх 
навичок на заключному обговоренні несуть основне навчальне і виховне 
навантаження. Заключна частина гри -  це не стільки підведення підсумків, 
скільки аналіз причин, що зумовили фактичні її результати. Методичне 
забезпечення гри передбачає наявність наступних матеріалів: проспект і 
параметри гри, набір реальної і ігрової документації.
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Проаналізувавши ряд інформаційних джерел, ми дійшли висновку, що 
розробляючи сценарій ділової гри варто дотримуватися наступних 
рекомендацій:

1. Ділові ігри слід використовувати тільки там, де вони дійсно 
необхідні. А саме, для отримання цілісного досвіду майбутньої професійної 
діяльності розгорнутої в часі і просторі.

2. До розробки гри слід підходити системно і враховувати її вплив на 
інші види роботи з учнями, а також реакцію інших викладачів.

3. У діловій грі потрібні предметна і соціальна компетентність 
учасників, тому слід починати підготовку до ділової гри з аналізу 
конкретних виробничих ситуацій і розігрування ролей. Слід також на стадії 
підготовки до гри, формувати в учнів культуру дискусії.

4. Структурні компоненти ділової гри повинні поєднуватися таким 
чином, щоб вона не перетворилась на тренажер або азартну гру.

5. Гра повинна будуватися на принципах саморегулювання. 
Викладач виконує певні функції перед грою та в кінці, під час її аналізу.

6. Режим роботи учасників ділової гри не вкладається в рамки 
традиційної поведінки учнів на занятті і повинен бути обумовлений логікою 
модельованого виробничого процесу.

Отже, на нашу думку, ділова гра може бути використана для 
застосування в освітньому процесі системи професійної освіти. Дана форма 
проведення занять несе в собі величезні освітні можливості, так як, керуючи 
її змістом, включаючи в сюжет певні ролі, педагог може програмувати 
позитивні почуття в учнівської молоді. Учень, граючи ту чи іншу роль, йде 
шляхом збагачення власної особистості. Знання та вміння засвоюються в 
контексті професії, накладаючись на канву професійної праці. У такому виді 
навчання знання засвоюються не про запас, для майбутнього, а 
забезпечують дії суб’єкта навчання в реальному процесі ділової гри.

Подальше вивчення можливостей використання ділової гри як форми 
організації навчального процесу, вбачаємо у дослідженні підходів 
вітчизняних та зарубіжних учених-практиків щодо модифікацій ділових 
ігор, сценаріїв проведення та впровадження їх у освітній процес.
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