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Використання сучасних ігрових технологій у процесі 
підготовки майбутніх фахівців індустрії дозвілля              

до іншомовного спілкування 

Статтю присвячено дослідженню проблеми підготовки майбутніх фахівців індустрії дозвілля 
у процесі навчання іншомовного спілкування. Розглянуто використання сучасних ігрових технологій 
для підготовки педагогів-організаторів дозвілля в лінгвістичному аспекті. 

The article is devoted to the research of the problem of preparation of future specialists of free-time 
industry in the process of teaching communication in a foreign lanluage.Usage of up-to-date game tech-
niques for preparation of free-time teachers-organizers in the linguistic aspecs is under the author’s con-
sideration.  

Динамічні соціально-економічні та політичні 
перетворення, які відбуваються в українському 
суспільстві, інтеграція України у світове співто-
вариство, обмін досвідом, значні досягнення в 
різних сферах життя сприяють самоусвідомлен-
ню та духовному зростанню української нації, 
зміні суспільних стереотипів у нової генерації 
української молоді. Зміна рівня та якості життя, 
орієнтація на світові стандарти ставить перед 
державою вимоги забезпечити широкі можливо-
сті для розвитку особистості, розкриття її інте-
лектуального та творчого потенціалу, задово-
лення освітніх, професійних потреб, а також 
потреб у повноцінному відпочинку та дозвіллє-
вій діяльності. Відповідно до цих вимог відбува-
ється реформування системи освіти та культури. 
Національна доктрина розвитку освіти України 
у ХХІ столітті, яка визначає основні напрямки 
розвитку освіти, наголошує, що держава пови-
нна забезпечувати:  

– підготовку кваліфікованих кадрів, здатних 
до творчої праці та професійного розвитку; 

– запровадження освітніх інновацій, інфор-
маційних технологій [1].  

 Пріоритетними завданнями культурно-
освітніх закладів стало відродження й подаль-

ший розвиток української національної культу-
ри, мови, літератури, мистецтва, збереження 
культурної спадщини, розвиток і запровадження 
нових форм творчої і дозвіллєвої діяльності, 
підвищення рівня професійної підготовки май-
бутніх фахівців індустрії дозвілля, готових до 
постійного саморозвитку і самовдосконалення. 

 Процес фахової підготовки майбутніх спеці-
алістів індустрії дозвілля, зокрема педагогів-
організаторів дозвілля, передбачає залучення 
інноваційних методів навчання, використання 
новітніх технологій, особистісно-орієнтованого 
підходу до навчання, сприяє підвищенню якості 
професійної освіти з оптимальним використан-
ням навчального та позанавчального часу.  

 Оволодіння майбутніми представниками 
індустрії дозвілля активними формами і метода-
ми культурно-просвітньої діяльності стає невід’-
ємною складовою їх фахової компетентності 
відповідно до сучасних вимог. 

Серед таких форм і методів навчання чільне 
місце посідає гра. Гра має широкі комунікативні 
можливості, є дієвим засобом формування кому-
нікативної компетенції як основної складової 
фахової компетенції педагога-організатора до-
звілля. Застосування навчальної гри на заняттях 
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з іноземної мови сприяє, по-перше, виробленню 
та вдосконаленню вмінь та навичок спонтанного 
іншомовного спілкування, яке є частиною зага-
льної комунікації; по-друге, вдосконаленню на-
бутих навичок ігрової професійної діяльності; 
по-третє, вивченню досвіду ігрової діяльності 
інших країн. В процесі вивчення іноземної мови 
з застосуванням гри педагоги-організатори до-
звілля розвивають свої творчі здібності, ініціати-
вність, навчаються користуватися новими інфо-
рмаційними технологіями, вчаться бути готови-
ми до міжособистісного та міжкультурного спів-
робітництва як у межах своєї країни, так і на 
міжнародному рівні.  

 У даній статті розглянемо використання су-
часних ігрових технологій у процесі підготовки 
педагогів-організаторів дозвілля в лінгвістично-
му аспекті, а саме визначимо поняття “гра”, ви-
користання її модифікацій на заняттях з інозем-
ної мови, види комунікативних ігор, їх навчаль-
ні можливості й т.ін. 

Феномен гри досліджувався в різні історичні 
періоди вітчизняними та зарубіжними філософа-
ми, педагогами, культурологами, психологами: 
психологію гри вивчали Н.П.Аникеєва, 
Д.Б.Ельконін, Л.С.Виготський, І.А.Зимня, 
П.І.Підкасистий, Ж.С.Хайдаров, С.А.Шмаков, 
Н.Г.Бартишенкова, В.Я.Ворошилов, І.Хейзинг, 
Е.Берн; використанню гри на заняттях з інозем-
ної мови в школі присвячені роботи 
А.А.Вербицького, О.І.Близнюк, Л.С.Павлової, 
А.А.Деркача, М.Ф.Стронина; формування кому-
нікативної компетенції засобами гри досліджу-
вали Д.Н.Жилкін, Ю.І.Пассов, О.М.Стоя-
новський, Ю.О.Стрельцов, Ю.Федоренко, 
Л.В.Хижняк, О.В.Любашенко, О.А.Парнікова та 
інші. 

 Аналіз літератури показав, що проблема 
використання гри та розкриття її комунікатив-
них можливостей розглядається, в основному, в 
процесі підготовки вчителів шкіл та учнів молод-
шого і старшого шкільного віку. Разом з тим, без-
посередньо комплексних системних досліджень, 
які стосуються підготовки педагогів-
організаторів дозвілля з застосуванням гри про-
водиться недостатньо. Відсутні дослідження 
щодо реалізації потенціалу гри в лінгвістичному 
аспекті в процесі підготовки педагогів-
організаторів дозвілля на практичних заняттях з 
іноземної мови. 

Отже, потреба у висококваліфікованих фахі-
вцях сфери дозвілля з розвинутими творчими, 
організаційними та комунікативними навичка-
ми, ефективність використання гри в дозвіллєвій 
діяльності та недостатня розробка цього питання 
в загальній педагогічній теорії зумовили актуа-
льність дослідження даної проблеми. 

Слово “гра” не є науковим поняттям у точно-
му значенні цього слова. Може саме тому, що 

цілий ряд дослідників намагалися знайти щось 
загальне між найрізноманітнішими й різноякіс-
ними діями, позначеними словом “гра”, ми й не 
маємо до теперішнього часу задовільного розме-
жування цих діяльностей і задовільного пояс-
нення різних форм гри. 

Й.Хейзинг, автор класичного твору “Гомо 
люденс” (“ людина, яка грає”), підкреслює, що 
гра не має будь-якої матеріальної основи. Він 
визначає гру як “добровільну дію чи заняття, яке 
здійснюється у встановлених межах місця і часу 
за добровільно прийнятими, але абсолютно обо-
в’язковими правилами; це необхідний спосіб 
соціального життя, об’єктивна основа нашого 
існування” [7]. 

Видатний дослідник гри Д.Б.Ельконін так 
формулює поняття гри: “ Гра людини – це така 
діяльність, в якій відтворюються соціальні від-
носини між людьми поза умовами безпосеред-
ньої утилітарної діяльності” [9].  

Гра – особливо організоване заняття, яке ви-
магає напруги емоційних і розумових сил. Дета-
льний аналіз гри робить у своїх дослідженнях 
С.А.Шмаков: “Гра – це унікальний феномен 
загальнолюдської культури, її витік і вершина. В 
жодному з видів своєї діяльності людина не де-
монструє такого самозабуття, оголення своїх пси-
хофізіологічних та інтелектуальних ресурсів, як в 
грі. Саме тому вона взята на озброєння в системі 
професійної підготовки людей, саме тому гра роз-
ширює свої принципи, вторгаючись в раніше не 
передбачувані сфери людського життя” [8]. 

 “Гра, – читаємо в психологічному словнику, 
– форма діяльності в умовних ситуаціях, направ-
лених на відтворення і засвоєння суспільного 
досвіду, фіксованого в соціально закріплених 
способах здійснення наочних дій, в предметах 
науки і культури” [5].  

Під грою слід розуміти різновид суспільної 
практики, що полягає в дієвому відтворенні 
будь-якого життєвого явища в цілому або част-
ково поза його реальною практичною настано-
вою. Інакше кажучи, гра є видом людської дія-
льності, здатної відтворювати інші види людсь-
кої діяльності. Гра не піддається остаточному 
визначенню за допомогою легко засвоюваної, 
однозначної дефініції. Гра — це завжди щось 
більше і щось інше, ніж може припустити про 
неї людина. 

Незважаючи на свою абстрактність і непов-
ноту, такі дефініції можуть дати певне уявлення 
про “характер” гри.  

Стосовно процесу навчання термін “ гра”  в 
переважній більшості випадків визначається як 
модель явищ, що вивчаються (В.М.Кларін, 
П.І.Підкасистий, Ж.С.Хайдаров, М.С.Смірнова, 
Г.М.Фролова та ін.): “Гра – це активна самостій-
на діяльність студентів над імітаційним моделю-
ванням систем, що вивчаються” [6].  
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Таким чином, гра як один із особливих видів 
людської діяльності відбиває дійсність у її най-
суттєвіших рисах, моделюючи норми людського 
буття і діяльності, забезпечує пізнання і засвоєн-
ня предметної та соціальної дійсності, а також 
впливає на інтелектуальний, емоційний та мора-
льний розвиток особистості. Відповідно викори-
стання навчальної гри на заняттях з іноземної 
мови у такому сенсі є виправданим, тому що 
допомагає встановити відповідність умов на-
вчання критеріям природного спілкування.  

Гра як модель реальної дійсності дозволяє 
задати в навчанні іноземної мови наочний і соці-
альний контексти комунікативної діяльності і 
тим самим змоделювати автентичні умови спіл-
кування. 

У сучасній педагогічній літературі існує ба-
гато підходів до класифікації ігор. Зупинимося 
лише на деяких з них. Процес навчання включає 
застосування навчальних (дидактичних) ігор як 
ефективного засобу інтенсифікації навчального 
процесу. 

Дидактична гра – це єдина система впливів, 
спрямована на формування потреби в знаннях, 
активного інтересу до навчального матеріалу, а 
також формування більш досконалих пізнаваль-
них навичок та вмінь – сенсорних, інтелектуаль-
них, мнемічних тощо (З.М.Богуславська). На-
вчальні ігри допомагають активізувати, закріпи-
ти, проконтролювати та скоректувати сформова-
ні знання, мовні уміння й навички учнів/
студентів. Щоб використання навчальних ігор 
було найефективнішим, необхідна певна послі-
довність у вживанні різних видів ігор на всіх 
етапах навчання. 

Дидактичні ігри розрізняються за навчальним 
змістом, пізнавальною діяльністю, ігровими дія-
ми і правилами, організацією і взаємовідносина-
ми між учасниками, за роллю викладача. Пере-
раховані ознаки властиві всім іграм, але в одних 
виразніше виступають одні, в других — інші. За 
кількісним складом учасників гри підрозділя-
ються на індивідуальні, парні, групові. Причому 
перші націлені на спілкування з текстом, а інші 
– на спілкування з партнерами. За характером і 
формою проведення виділяють ігри наочні, ру-
хомі з вербальним компонентом, сюжетні або 
ситуаційні, рольові ігри-змагання, інтелектуаль-
ні (тести, ребуси, кросворди, чайнворди і т.ін.), 
взаємодії (комунікативні), комплексні і т.ін. За 
способом організації ігри бувають комп’ютерні, 
письмові і т.ін. За ступенем складності викону-
ваних дій розрізняють прості і складні [3]. 

Виділяють також мовні, фонетичні, лексичні, 
граматичні і стилістичні ігри. Ігри для навчання 
читанню і аудіюванню покликані допомогти 
вирішити завдання, пов’язані з даними видами 
мовленнєвої діяльності. Вони передбачають ро-
боту з текстом: кодування і ілюстрацію, здогад-

ку, конструювання, перифраз, скорочення/
розширення тощо [3]. 

Серед сучасних навчальних ігор особливе 
місце займають ігри з використанням сучасних 
інформаційних технологій, тобто комп’ютерні 
ігри. Комп’ютерні ігри мають перевагу перед 
іншими формами ігор: вони наочно демонстру-
ють рольові способи вирішення ігрових завдань, 
наприклад, в динаміці представляють результати 
сумісних дій і спілкування персонажів, їх емо-
ційні реакції при успіху і невдачі, що в житті 
важко передати. 

О.О.Деркач відзначає, що відмінною рисою 
всіх навчальних ігор є їх комунікативна спрямо-
ваність і обумовленість.  

Серед ігор, що використовуються в процесі 
підготовки фахівців різного профілю, можна виді-
лити два основних види: рольові та ділові ігри.  

Розвиток комунікативної компетенції педаго-
гів-організаторів дозвілля як однієї з професійних 
якостей робить використання рольової гри в їх 
навчальному процесі об’єктивною необхідністю.  

 Рольова гра є однією з форм організації мов-
ної ситуації, що використовується в учбових 
цілях. В основі рольової гри лежить організова-
не мовне спілкування учнів/студентів відповідно 
до розподілених між ними ролями і ігровим сю-
жетом.  

За визначенням деяких методистів рольова 
гра визначається як спонтанна поведінка учня /
студента, його реакція на поведінку інших лю-
дей, які беруть участь у гіпотетичній ситуації 
(Revell J., Taylor J., Walford R.) [12], [13]. 

 Byrne D. визначає рольову гру як навчаль-
ний прийом, при якому учень/студент повинен 
вільно імпровізувати у межах заданої ситуації, 
виконуючи визначену йому роль [10]. На думку 
більшості методистів, рольова гра (role play, 
simulation) забезпечує найоптимальнішу активі-
зацію комунікативної діяльності на занятті, 
створює умови для виникнення природного спі-
лкування, творчого і логічного мислення, мов-
леннєвих вмінь і навичок [10-13]. 

Рольова гра як вид соціально-психологічного 
тренінгу має стійку дидактичну структуру, 
ускладнену (в порівнянні із структурою дитячої 
рольової гри) за рахунок введення в неї навчаль-
но-виховних і професійно-психологічних цілей, 
а також створення соціально-психологічних і 
дидактичних умов, необхідних і достатніх для 
досягнення ігрових і неігрових цілей.  

Виходячи з необхідності формування у сту-
дентів навичок іншомовного мовлення як засобу 
спілкування і навчання, всі рольові ігри можуть 
бути розділені на соціально-побутові (термін 
Е.А.Маслико) і професійно-педагогічні. 

Метою використовування соціально-побу-
тових рольових ігор є формування у студентів 
навичок і вмінь іншомовного спілкування для 
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За кількістю учасників: 
• індивідуальні; 
• парні; 
• групові; 
• фронтальні 

Навчальні 
ігри 

За ступенем складності сюжету: 
• прості; 
• складні; 
• моноситуаційні; 
• поліситуаційні 

За функцією: 
• підготовчі; 
• рубіжні 

За типом завдань: 
• оперативні; 
• тактичні; 
• стратегічні 

За тривалістю: 
• тривалі; 
• нетривалі 
 

За метою та змістом: 
• мовні; 
• мовленнєві; 
• для спілкування 

За рівнем  
складності: 
• на впізнавання; 
• репродуктивні; 
• творчі. 

За способом, характером, формою проведення: 
• письмові; 
• усні; 
• рухомі; 
• наочні; 
• рольові; 
• функціональні; 
• імітаційно-моделюючі; 
• змагання і т.д. 
 

Класифікація навчальних ігор з іноземної мови (за О.Деркачем) 
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соціально-побутової сфери життєдіяльності лю-
дини, а також розвиток ініціативності, творчос-
ті, відповідальності як суспільно цінних якостей 
особи, вдосконалення культури поведінки. Та-
кий тип ігор може використовуватись на почат-
ковому етапі процесу навчання. 

Враховуючи, що ігрова діяльність є складо-
вою майбутньої професії педагога-організатора 
дозвілля, соціально-побутові і професійно-
педагогічні ігри за змістом суттєво не відрізня-
ються.  

В структурі рольової гри прийнято виділяти 
наступні компоненти: ролі, початкова ситуація, 
рольові дії [2]. 

Перший компонент – ролі. Ролі, які викону-
ють учні/студенти на занятті, можуть бути соці-
альними і міжособистісними. Перші обумовлені 
місцем індивіда в системі об’єктивних соціаль-
них відносин (професійні, соціально-
демографічні), другі визначаються місцем інди-
віда в системі міжособистісних відносин (лідер, 
друг, суперник і ін.). Littlewood W. [11] визначає 
п’ять категорій ролей: 

1) “inherent” (“уроджені”), які визначають 
стать і вік учасника гри; 

2) “ascribed” (“приписані”), що визначають 
національність або приналежність до со-
ціальної групи; 

3) “acquired” (“набуті”), які визначають про-
фесію; 

4) “actional” (“дієві”), які визначають алго-
ритм дій в певній життєвій ситуації; 

5) “functional” (функціональні”), які визнача-
ють функціональну комунікацію.  

Другий компонент рольової гри є початкова 
ситуація, яка виступає як спосіб організації гри. 
В навчанні іноземній мові використовуються 
мовні ситуації, тобто такі, які викликають мовну 
реакцію учнів/студентів.  

Третій компонент ролевої гри – рольові дії, 
які виконують учасники, граючи певну роль. 
Рольові дії як різновид ігрових дій органічно 
пов’язані з роллю – головним компонентом ро-
льових ігор – і складають основну, далі нерозк-
ладну одиницю розвиненої форми гри 
(Д.Б.Ельконін) [9]. 

Рольова гра також володіє великими навча-
льними можливостями:  

− можна розцінювати як найточнішу модель 
спілкування;  

− володіє великими мотиваційно-спону-
кальними можливостями; 

− припускає посилення особистої причет-
ності до всього того, що відбувається;  

− сприяє розширенню асоціативної бази 
при засвоєнні мовного матеріалу;  

− сприяє формуванню учбової співпраці і 
партнерства;  

− має світоглядне значення. 

Таким чином, рольова гра володіє великими 
можливостями в практичному, освітньому і ви-
ховному значенні [4]. 

Проведене анкетування серед студентів І 
курсу спеціальності “Організація культурно-
дозвіллєвої діяльності” (всього 40 чоловік) пока-
зало, що 98% опитаних вважають необхідним 
включення ігор в навчальний процес як одного з 
найпродуктивніших методів навчання, який 
сприяє кращому оволодінню матеріалом, підви-
щенню рівня загальної та іншомовної компетенції, 
яка є важливою складовою фахової компетенції. 

Крім того, за результатами роботи у контро-
льних групах, де проводились заняття з викорис-
танням ігрового методу, та роботи в групах, де 
не використовувався цей метод, можна зробити 
висновок, що вживання гри під час навчання 
іноземній мові позитивно позначається на якості і 
темпах навчання. Гра створює умови для активної 
розумової діяльності її учасників, стимулює інте-
лектуальну діяльність студентів, вчить прогнозува-
ти, досліджувати і перевіряти правильність ухвале-
них рішень і гіпотез. Така організація учбового 
процесу в процесі підготовки педагогів-
організаторів дозвілля дозволяє також змоделюва-
ти майбутню діяльність студента-фахівця, що ро-
бить іноземну мову не другорядним предметом, а 
засобом, сприяючим оволодінню спеціальністю. 

Узагальнюючи все вищезазначене, можна 
зробити наступні висновки: 

1. Гра як один із особливих видів людської 
діяльності відбиває дійсність у її найсуттєвіших 
рисах, моделюючи норми людського буття і дія-
льності, забезпечує пізнання і засвоєння предме-
тної та соціальної дійсності, а також впливає на 
інтелектуальний, емоційний та моральний роз-
виток особистості. Вживання гри позитивно 
позначається на якості і темпах навчання. 

2. Гра створює умови для активної розумової 
діяльності її учасників, стимулює інтелектуаль-
ну діяльність студентів, вчить прогнозувати, 
досліджувати і перевіряти правильність ухвале-
них рішень і гіпотез. Така організація навчаль-
ного процесу в процесі підготовки педагогів-
організаторів дозвілля дозволяє також змоделюва-
ти майбутню діяльність студента-фахівця, що ро-
бить іноземну мову не другорядним предметом, а 
засобом, сприяючим оволодінню спеціальністю. 

3. Дидактична гра є одним з найбільш ефек-
тивних прийомів реалізації комунікативного 
принципу в навчанні іноземній мові, а також має 
переваги над іншими прийомами організації 
навчального процесу. Модернізація сучасної 
системи освіти з тенденцією залучення нових 
методичних прийомів об’єктивно вимагає більш 
активного включення рольової гри як засобу 
формування міжкультурної професійної комуні-
кації в процес підготовки педагогів-орга-
нізаторів дозвілля.  
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