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Професійно-педагогічний аспект рольової гри 

У зв'язку з сучасними вимогами до підготовки вчителя для середньої 
школи виникає необхідність розробки таких методичних прийомів та засобів 
навчання, які б найбільш ефективно сприяли комплексному рішенню задач 
підготовки за фахом та виховуванню майбутніх фахівців. 

Молоді фахівці повинні мати глибоку теоретичну та професійну 
підготовку, володіти високими моральними якостями, вміти працювати з 
людьми. Один з аспектів загального цілеспрямованого процесу формування 
особистості фахівця полягає у розвитку його певних професійних якостей, 
рис характеру, моральних норм. Ці важкі завдання вирішуються в умовах 
вищої школи різними засобами та шляхами, серед яких у підготовці фахівців 
в області іноземних мов важливе місце посідають безпосередньо учбові 
заняття з іноземної мови. 

Учбовий процес надає широкі можливості для виховання особистості 
студента, виховання майбутнього вчителя як у напрямі ідейного формування 
особистості, так й у напрямі розвитку необхідних якостей та рис психіки, 
якостей та рис необхідних для сучасного вчителя іноземних мов. 

Як відомо, для сучасної методики є характерною тенденція викладання 
іноземної мови як процесу вдосконалення навичок та вмінь мовленнєвого 
спілкування. Одним з ефективних методичних прийомів, як ми гадаємо, є 
прийом рольової гри. 

В соціальній психології слово "роль" визначається як відносно стійкий 
шаблон поведінки, відтворюваний індивідами. Від правильного підбору 
ролей та оперування ними в значній мірі залежить результативність навчання 
іноземному мовленнєвому спілкуванню. Крім того, рольова гра має великі 
навчальні можливості та стає добрим грунтом для формування професійно-
педагогічних навичок та вмінь, які забезпечують виконання педагогічних 
функцій випускниками педагогічних вищих учбових закладів та 
університетів: конструктивно-плануючої, організаторської, комунікативно-
навчальної, виховної, дослідницької. 

Рольова гра починається з визначення ситуації спілкування та розподілу 
ролей. На даному етапі треба навчати студентів приймати до уваги психо-
фізіологічні характеристики учасників рольового спілкування, які 
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виражаються у належності до певного типу емоційності, особливо 
темперамент, бо саме у темпераменті і виражається відношення людини до 
подій, що відбуваються. На одну й ту ж подію суб'єкти реагують по-різному. 
Завдання викладача полягає не тільки у тому, щоб розподілити ролі, 
враховуючи темперамент та характер учасників гри, а й навчити студентів 
бачити та враховувати психо-фізіологічні особливості своїх партнерів по 
рольовому спілкуванню. 

Вчитель, знайомий з основами соціальної психології, приймає до уваги 
проблеми сучасності і тим самим створює базу для міцних міжособистісних 
контактів. Успіх гри у великій мірі залежить від того, як учасники рольового 
спілкування сприймають один одного. Повна довіра, добровільна згода на 
виконання тої або іншої ролі, врахування інтелектуальних та емоційних 
особливостей, знання динаміки мотивів, підбір матеріалу, який би 
стимулював інтерес студентів до навчання, – усе це у комплексі дає 
можливість особистості студента з найбільшою повнотою виразити себе. 
Одним з вагомих моментів при проведенні рольової гри є максимальне 
розкриття резервів особистості – фізіологічних та психологічних. При цьому 
особливого значення набувають багато факторів – поведінка викладача, 
створена ним атмосфера уроку, індивідуальний підхід до студентів. 

Як правило, при проведенні коректно запланованої та методично 
грамотної рольової гри не може бути немотивованого беззмістовного 
спілкування, а це особливо важливе для вчителя – вміти створювати ситуації 
мотивованого спілкування на уроці. Відомо, що проблема мотивації є 
серйозною проблемою при вивченні іноземних мов у середній школі. Для 

Miss Smith, aged 26. 

You are Tom's teacher of Mathematics. 

You are worried about his bad behaviour. 

He doesn't give you an opportunity to conduct your 

lessons. On the other hand he is rather good at mathematics. 

If he worked at the lessons and at home; he would do well at 

school. 
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того, щоб учень захотів вивчати іноземну мову, повинен бути певний 
психологічно сприятливий клімат на уроці, повинні бути створені такі умови, 
такі збуджувальні мотиви, коли учень бажає слухати іноземну мову, 
розмовляти іноземною мовою, коли він відчуває радість від того, що він 
робить, що він може це робити на іноземній мові, яку вивчає. А створювати 
такі умови на уроці студентам допоможе їх особиста участь у рольових іграх, 
під час яких викладач повинен забезпечити оптимальний психологічний 
клімат, стимулюючий роботу уваги, пам'яті, мислення, сприйняття, який дає 
рівне, радісне, спокійне емоційне відчуття. 

 Треба зазначити, що необхідність уявити собі усю ситуацію спілкування, 
особистості рольової поведінки учасників гри, своє місце у ній сприяє 
розвитку уяви у студентів. 

Під час роботи над рольовими іграми активно розвивається уява – ігри 
вчать міркувати, бачити та долати труднощі. Завдання викладача полягає у 
тому, щоб спрямовувати уяву студентів, виховувати активне та доброзичливе 
відношення до світу. 

У процесі роботи над ситуаціями рольового спілкування в аудиторії 
майбутніх вчителів англійської мови досить ефективним є варіант гри "A 
Difficult Child" (гра тематично пов'язана з матеріалом підручника під 
редакцією В. Д. Аракіна "Practical course of English" для IV курсу). 

До школи викликають батьків недисциплінованого учня Тома Брауна. 
Ролі: Mr and Mrs Brown (parents), Mrs Green (class teacher), Miss Smith (teacher 
of Mathematics), Mr Warren (School Principal). Усі (вчителі та батьки) 
зустрічаються в учительській, визначається рольова поведінка учасників гри.  

Завдання для "батьків": 
1) Prepare your questions about your son's behaviour at school; 
2) Be ready to speak about your child's behaviour at home; 
3) Teacher may ask you about his hobbies, friends, etc. 
4) Be ready to ask the teacher for advice.  
Завдання "вчителям" та "директору школи": 
1) Be ready to explain the reason of your call Tom's parents to school; 
2) Prepare your questions as to Tom's behaviour at home; 
3) You may ask the parents about his friends, hobbies, etc. 
4) Think about some advice you can offer.  
 
Потім розподіляються ролі та роздаються картки. У таких рольових 
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картках, визначаючих рольову поведінку учасників гри, подається 
інформація, яка може бути використана для створення атмосфери 
мовленнєвого спілкування вчителів та батьків. Вона цілком відповідає 
реальній ситуації у роботі класного керівника та вчителя-предметника. 
Викладач повинен пояснити правила мовленнєвого етикету, прийняті у 
практиці педагогічного спілкування. Так, наприклад, етика професійного 
спілкування потребує від вчителя не починати розмову з різних критичних 
зауважень у адресу недбайливого учня, а, перш за все, передбачається 
спокійний, доброзичливий тон бесіди з батьками. Запрошення до розмови 
викликано відвертим прагненням допомогти батькам розв'язати складні 
питання виховання сина. Приклад рольової картки: 

Аналогічні картки-орієнтири роздаються усім учасникам гри. У процесі 
рольового спілкування відбувається обговорення питань виховання у сім'ї та 
школі; з'ясовуються причини неуспішності; батькам даються поради; йде 
пошук найбільш ефективних форм роботи з трудним учнем під час бесіди у 
вчительській; протягом гри треба залучити усі сторони свідомості студентів – 
мислення, пам'ять, увагу. Широко використовуються екстралінгвістичні 
засоби (жести, міміка, поза). Студенти навчаються переконувати, доводити, 
відстоювати свою точку зору. У них формуються вольові якості, уміння 
керувати своєю поведінкою та спостерігати, уміння оптимально будувати 
своє мовлення у психологічному плані, почуття колективізму, 
взаємодопомоги. 

Досвід свідчить, що викладач може досягти певних успіхів у процесі 
підготовки та проведення рольових ігор тільки у тому випадку, якщо він 
зможе зацікавити студентів, заохотити їх, залучивши емоції та уяву; якщо він 
буде враховувати особливості характеру кожного учасника гри. Безумовно, й 
особливості самого викладача, його емоційний настрій багато у чому 
визначають успіх справи. 

На завершення треба зазначити, що студенти з цікавістю готуються до 
таких занять. При цьому яскраво виявляються професійні риси кожного з 
них: кмітливість, вигадливість, вміння орієнтуватися, вірно та цікаво 
розташовувати учбовий матеріал, здійснювати педагогічне спілкування в 
процесі рольової гри. 

 

 


