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Ділова гра в системі навчальної роботи 

 
Духовне і культурне зростання народу України, реформування систе-

ми загальної і професійної освіти вимагають від нас певних змін в 
проведенні навчальної роботи зі студентами. Таку можливість дає нам 
ділова гра, яка активізує навчальний процес і моделює реальність, в якій 
кожен учасник повинен проявити свої знання та професійні уміння. Ха-
рактеризуючи ділову гру, слід вказати, що вона побудована на 
програванні функціональних (професійних) ролей, коли психологічно 
моделюється, відтворюється з необхідними умовами професійна 
діяльність.  

Гра допомагає студентам розкріпостити уяву, проявити особисту 
індивідуальність, розкрити внутрішні ресурси, а це, в свою чергу, 
впливає на результативність навчання. Досвід роботи у вищій школі 
показує, що ділові ігри в порівнянні з традиційним навчанням мають 
значні переваги: студенти проявляють високу працездатність при 
вивченні програмного матеріалу, бо гра своєю цікавістю викликає 
значний інтерес і спонукає до виконання певної професійної ролі. Ділова 
гра потребує від студента певної системи професійних дій. Ми вважаємо, 
що імітована в грі система дій виступає для учасників гри як мета 
пізнання і, як всяка мета, стає безпосереднім змістом його свідомості. Це 
дає нам підставу зробити висновок, що головна мета ділової гри – 
сприяти пізнанню системи розумових дій, які приводять до правильних 
та ефективних результатів. Але при цьому слід пам’ятати, що 
результативність в цілому всієї гри залежить від того, наскільки активни-
ми будуть всі учасники гри і як вони до неї будуть підготовлені. Ця умо-
ва спонукала нас до використання певних факторів стимуляції: 
діяльності студентів у грі, узгодженості особистого інтересу з інтересом 
колективу, що проводить гру, створення ситуації успіху, об’єктивної 
оцінки з боку викладача та групи студентів-рецензентів, діяльності кож-
ного учасника гри, їх індивідуального стилю виконання завдань гри та ін. 

При проведенні ділової гри особливого значення ми надавали ство-
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ренню ситуацій успіху: суб’єктивне переживання студентом особистих 
досягнень в певній діяльності. Ситуація успіху, ми вважаємо, явище 
суб’єктивне і глибоко індивідуальне, але все можно прослідкувати деякі 
закономірності, які дають нам можливість сформулювати ряд порад. Се-
ред них виділяємо пораду щодо створення атмосфери доброзичливості 
(посмішка, привітний погляд, увага до кожного учасника гри), яка так 
потрібна на початок гри. Радимо також при допомозі доброзичливого, 
лагідного слова зняти психологічну затислість, зняти страх в учасників 
гри. Зняття страху – це авансування успіху, передбачення позитивних 
результатів ще задовго до того, як вони будуть отримані. Така ситуація 
збільшує рівень впевненості студента, знімає обмеженість в діях та 
підвищує активність. 

Важливим засобом створення ситуацій успіху є педагогічна 
підтримка, без якої студенти почувають себе некомфортно, невпевнено. І 
цей стан часто позбавляє їх успіху. Психологічні основи засобу 
педагогічної підтримки спираються на емоційний стан людини під час 
успіху в будь-якій діяльності і який є набагато сильнішим, ніж стан 
неуспіху. Своєчасно створена ситуація успіху стимулює задоволення, по-
чуття радості, вселяє віру в свої сили, спонукає до подальшої наукової та 
практичної діяльності. 

Проведення ділової гри передбачає діяльність, що відбувається в 
декілька етапів. Перший етап – це вибір теми, яка повинна включати в 
себе задачі, ситуацію або процес, для вивчення яких доцільно використа-
ти ділову гру. При виборі теми слід керуватися такими правилами: ди-
дактична гра буде ефективною за умови, що тема гри буде цікавою для 
всіх її учасників; тема дидактичної гри повинна передбачати динамізм у 
використанні всіх ролей учасників гри. Другим етапом є розробка 
моделі, механізму гри, коли чітко виділяються функції всіх учасників 
гри, їхній взаємозв’язок, послідовність дій, умови та система стимулю-
вання. Процес гри виступає третім етапом в її проведенні, який, як пра-
вило, передбачає три стадії: підготовка до гри; гра; облік та аналіз 
результатів. Ми встановили собі за правило, що перш ніж проводити гру, 
необхідно розповісти та показати всім її учасникам, що діяльність кож-
ного із них впливає на результат гри в цілому. 

До початку гри всі її учасники повинні бути на місцях, які позначені пев-



148 Матеріали міжнародної наукової конференції 

ними табличками. Проведення гри починається з того, що викладач 
повідомляє мету та завдання гри, умови, в яких вона проводиться, а також 
сповіщається форма обліку та оцінювання. (Бажано, щоб до початку гри була 
готова таблиця для занесення результатів кожного учасника групи). Гра 
аналізується по її завершенню, виникає дискусія. 

Ділові ігри – явище досить різнобічне, різноманітне, але всі вони ма-
ють спільну психологічну природу: це – чітко окреслена мотивація до-
сягнення певних наукових та практичних результатів, яка підлягає певній 
ігровій меті: перемогти в якомусь конкурсі, здійснити пошук, виступити 
в конкретній ролі… Перед студентом не ставиться пряма мета оволодіти 
певними знаннями, вміннями, це є ніби побічним продуктом ігрової 
діяльності: По-друге, гра має відрізнятись чітко окресленим 
добровільним характером. З цим пов’язане і добровільне підлягання 
вссіх учасників певним правилам: По-третє, гра повинна характеризува-
тись невизначеністю результату і тим інтригувати. Тому усі повинні бра-
ти в ній участь одночасно і при максимальній активності. По-четверте, 
гра має забезпечувати більш високу, в порівнянні із семінарським занят-
тям, навчаючу, розвиваючу та виховну результативність. Ці ознаки 
виступають як вихідні під час побудови та оцінки кожного заняття, яке 
претендує на методичний статус “семінар – ділова гра”. Цей вид занять 
дає, на наш погляд, можливість перебороти стереотип діяльності як 
викладача, так і студента під час проведення семінарських занять, 
змінити усталені способи спілкування, зробити науковий матеріал більш 
наочним, доступним. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


