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ЛЕКЦІЯ 8. 

Тема: НАВЧАЛЬНА ДІЛОВА ГРА, ІМІТАЦІЙНІ ВПРАВИ, ЗАНЯТТЯ З 

АНАЛІЗ У ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ, ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВ-

ЧАННЯ У ВИЩІЙ АГРАРНІЙ ШКОЛІ. 

Мета. Ознайомитися з такими формами організації навчання як ділова гра, 

імітаційні вправи, виробничі ситуації; к класифікацією, риса ми, які к відрізняють 

між собою, методикою проведення. 

 

План лекції 

1. Навчальна ділова гра. Класифікація, використання, характери і о знаки, ета-

пи проведення. 

1.1 Розігрування ролей 

1.2  Ігрове проектування 

2.  Особливості імітаційних технологій навчання. Імітаційні вправи. 

3.  Заняття з аналізу виробничих ситуацій. 

 

 

1. Навчальна ділова гра 

 

♦ діагностичну (виявлення відхилень в ЗУН, в поведінці, прогалин у знаннях); 

♦ корекційну (внесення позитивних змін в структуру особистості майбутніх 

вчителів). 

Більшість ігор мають риси вільної розвиваючої діяльності, що має активний 

характер, сприяє розвитку почуттів і позитивних емоцій. 

У вищій школі ігрова діяльність використовується: 

♦ в якості самостійної технології для засвоєння теми,розділу,поняття; 

♦ як елемент іншої технології; 

♦ в якості семінару або його окремих частин (вступ, пояснення, закріплення, 

вправи, контролю). 

Концептуальними основами ігрових технологи є психологічні механізми ігро-

вої діяльності, що спираються на фундаментальні потреби особистості у самовира-

женні, самоутвердженні, самовизначенні, саморегуляції, самореалізації. 

Гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і за-

своєння суспільного досвіду, в якому складається, формулюється і удосконалюється 

самоуправління поведінкою. 

Ігрова діяльність виконує такі функції: 

♦слону кальну (викликати інтерес); 

♦комунікативну (засвоєння елементів культури спілкування педагога); 

♦самореалізації(кожен студент реалізує свої можливості); 

♦розвивальну (розвиток уваги, волі та інших якостей); 

♦розважальну (отримують задоволення); 

Найкраще користуватися систематизацією ділових ігор залежно від їх мети, а 

саме: 

а) дослідження, за допомогою яких проводять експериментальну перевірку 

роботи систем, ідей і т.п.; 

б) ігри, що сприяють вирішенню конкретних завдань конкретного виробниц-
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тва (планування, реорганізація і т.п.); 

в) навчальні ігри, які є предметом інноваційного пошуку викладача вищої 

школи. 

Ділові ігри відрізняються від інших форм і методів навчання, перш за все, тим, 

що надають можливість студентам "прожити" деякий час в умовах організаційно-

виробничої системи. Вчені настійно наголошують на тому, що цей метод формує 

продуктивну активність студентів, бо: 

• їм надасться можливість одержати загальні уявлення про виробничо-

технологічний процес, чого не можна досягти на узвичаєних заняттях; 

• ділові ігри дозволяють використати ефект "стислого часу", що надає можли-

вість прослідкувати зв'язки між діями і наслідками в управлінській діяльності більш 

чітко, ніж в реальних у мовах; 

• у діловій грі учасники заняття можуть дозволити собі піти на деякий ризик, 

ноли успіхи і невдачі можуть бути оцінені без реальних збитків для підприємства; 

• студенти самостійно, творчо виробляють рішення в умовах підвищеного сту-

пеня мотивації і емоційності; 

• у процесі заняття створюється творча, взаємозалежна обстановка, яка перед-

бачає обов'язкове залучення кожного до навчальної діяльності. 

Ділові ігри використовуються для розв'язання комплексних завдань засвоєння 

нового, закріплення матеріалів, розвитку творчих здібностей, формування загально-

навчальних умінь. Ділові ігри дають можливість студентам зрозуміти навчальний 

матеріал з різних позицій. У процесі вивчення предмету застосовуються: імітаційні, 

операційні, рольові ігри, діловий театр. 

Імітаційні (імітуються події, конкретну діяльність студентів, викладачів, уч-

нів, вчителів). Сценарій імітаційної гри, крім сюжету подій, містить інші структури і 

призначення імітованих процесів та об'єктів. Операційні ігри допомагають відпра-

цьовувати конкретні специфічні операції. 

Рольові ігри сприяють відпрацюванню тактики поведінки дій, виконання фун-

кцій та обов'язків конкретної особистості. Для проведення гри з використанням рол і 

розробляється модель – ситуації, розподіляються роли 

Діловий театр передбачає написання сценарію, де описується конкретна ситу-

ація, функції та обов'язки дійових осіб, їх задані. 

Психограма і соціограма близькі до "ділового театру", але спрямовані на фор-

мування перцептивних умінь майбутніх педагогів (уміння відчувати стан іншої лю-

дини,уміння встановити контакт). 

Які ж характерні ознаки властиві навчальній діловій грі? [5]. 

Наявність проблеми правління соціально-економічною або соціально-

психологічною системою та моделювання професійної діяльності керівних праців-

ників та спеціалістів. 

1. Наявність спільних цілей ігрових колективів. 

2. Наявність ролей і призначення на них учасників ділової гри. 

3. Відмінність інтересів учасників і облік умов невизначеності (наприклад, ймовір-

ний характер діяльності). 

4. Прийняття і реалізація у процесі гри певної послідовності рішення, прийнятого 

даним учасником на попередньому етапі. Наявність достатньо міцної системи сти-

мулювання. 0б'єктивністьоцінки результатів ігрової діяльності. 
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Навчальна ділова гра сприяє формуванню продуктивної .активності студентів 

при дотриманні таких педагогічних вимог. 

1. Гра повинна бути захоплюючою,динамічною, простою в правилах (як самої 

гри, так і визначення переможця) і в матеріальному оформленні, і, разом з тим, обо-

в'язково мати пізнавальний характер. 

2. Учасники гри мусять розуміти, з одного боку, імітацію дійсних ситуацій, 

умовність своїх дій, з іншого – достатньо "вжитися" в образ, що програється. Неви-

конання цієї умови може призвести або до гри заради гри (при домінуванні умовно-

сті), або (якщо переважають реальні компоненти, особливо при аналізі) до дій "все-

рйоз", до витіснення рольової дії – тоді губиться сама Ідея імітаційної гри: 

3. Має дотримуватись взаємозв'язок імітації та імпровізації, тобто зміст ситуа-

ції повинен бути "впізнаваним", і. разом з тим, давати учасникам гри можливість 

обирати свої шляхи розвитку і розв'язання створеної ситуації. Якщо ж стратегія по-

ведінки осіб, які виконують дії, суворо задана, учасники гри будуть лише інсценува-

ти ситуацію. Останнє дуже важливо: більшість занять із застосуванням навчальної 

ділової гри мають саме такі вади. 

4. Необхідно враховувати, що навчальна ділова гра – психолого - дидактична 

система з відповідним рядом закономірностей. Ці закономірності можна подати у 

вигляді \принципів оптимальної взаємодії учасників гри: 

а) принцип співробітництва . Суть його полягає в орієнтації на розвиток тво-

рчого мислення студентів. Акцент переноситься з інформативного навчання на ме-

тодологічне – на оволодіння методологією пізнавальної, наукової, організаційної, 

виховної діяльності, методами осмислення і засвоєння потрібної інформації; 

б) принцип реалізованості. Керівник оголошує цілі та завдання ділової гри, 

вказує на к виняткову трудність, але одночасно і вселяє впевненість в їх досягненні. 

Учасників гри в такому випадку об'єднує не лише мета гри (мета сама по собі може 

бути й не такою цікавою), а й розуміння, що тільки колективи і, у згоджені дії приз-

ведуть до у спіху; 

в) принцип управління інтелектуальним фоном. Необхідною у мовою ство-

рення і підтримання емоційно-інтелектуального фону врахування особистих інтере-

сів і різного рівня підготовленості учасників гри при відборі фактичного матеріалу, 

комплектуванні ігрових груп, моделюванні спільної діяльності; 

г) принцип збігу оцінок. Чітка, узгоджена діяльність команди, що створює 

умови для задоволення професійних потреб членів ігрової групи, сприяє к єднанню. 

Збіг думок і оцінок викликає потребу у спільній діяльності та посилює її. Керівник 

гри повинен постійно контролювати хід обговорення варіантів, способів розв'язання 

ігрових завдань, сприяти встановленню міжособистісних взаємин; 

д) принцип обов'язкової мети. Кожна гра характеризується конкретною на-

вчальною метою, для реалізації якої й існує весь ігровий комплекс; 

є) принцип мажорності. Характер ігрових ситуацій, елементи везіння, жарті-

вливі моменти, відсутність дорікань і осуджень на адресу конкретного гравця, призи 

команді-переможниці допомагають учасникам гри подолати несміливість та ску-

тість; 

є) принцип врахування рівня інтелектуального розвитку учасників ділової 

гри. В ділових іграх передбачається кілька рівнів діяльності, що забезпечує кожному 

учаснику гри посильний для нього інтелектуальний, емоційний і вольовий рівні 
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прояву своїх сил. 

Але навчальна ділова гра має і своїй недоліки. 

По-перше, її розробка – процес довготривалий і складний, вимагає кропіткої 

методичної роботи викладача, через що навчальна інформація, що закладається в 

сюжет гри, часто на етапі її проведення вже не є новою. 

По-друге, багатогодинні і багатоденні ділові ігри дуже віддаляють, цілі занят-

тя, їх важко передбачити розкладом. 

Розглянемо орієнтовний зміст методичних вказівок до ділової гри [5,7] 

1. Основні завдання і цілі навчальної ділової гри. У цьому розділі вказується 

навчальний предмет, тема чи розділ, за якими проводиться гра, обсяг теоретичних 

знань, якими повинні володіти її учасники; чітко формулюються цілі заняття – ди-

дактична (які знання, уміння та навички повинні бути закріплені та сформовані у 

студентів після проведення гри;), виховна (які якості особистості майбутнього фахі-

вця планується розвинути, в чому переконати, їй стимулювати, які практичні підхо-

ди сформувати тощо). Крім цього, вказується кількість учасників та характеризу-

ються стадії(етапи) проведення гри. 

2. Функції учасників гри. У цьому розділі необхідно чітко вказати загальну 

мету ігрового колективу, дати характеристику структури гри' визначити ролі учас-

ників заняття та їх функції на кожному етапі. Розробити функціональні обов'язки ар-

бітра гри – ведучого заняття. Також тут слід вказати правила гри, які можуть бути 

обов'язковими для всіх учасників вільні. 

3. Система стимулювання. Тут необхідно охарактеризувати способи та крите-

рії оцінюванні рішень учасників гри, передбачити заохочення к активної участі. 

Слід детально описати, за що і в якій мірі на учасника ігрового заняття може бути 

накладене стягнення, а також правила визначення підсумкових результатів. 

4. Вихідні дані У цьому розділі необхідно описати всі вихідні дані, якими ко-

ристуються учасники гри на кожному етапі заняття, розробити бланки документів, 

визначити нормативну літературу тощо. 

5. Процес гри. Тут необхідно докладно розкрити основні стадії і етапи прове-

дення гри. Найчастіше виокремлюють три стадії проведення гри: підготовча – осно-

вна – заключна. Важливо у цьому розділі вказати форми взаємодії гравців ,у процесі 

заняття : усна, коли гравці повідомляють один одному свої рішення ситуацій вголос; 

письмова, коли учасники гри передають один одному певні документи; за допомо-

гою технічних засобів. Сюди ж включають і перелік виробничо-технологічних чи 

організаційних ситуацій, їх зміст, послідовність і умови, розв'язку в перебігу занят-

тя. Тут же вказується регламент проведення гри, графік проходження етапів та ста-

дій, деякі інші дані. 

6. Інструкція учасникам гри. У цьому розділі 3 кожної ігрової ролі вказуються 

ігрові ціпі та способи к досягнення. В інструкціях даються всі необхідні правові і 

соціальні характеристики посадових осіб, які приймають участь у грі, к права і обо-

в'язки. Для арбітрів гри необхідно підготувати сюжети ситуацій; що вносять склад-

нощі чи колізії в перебіг заняття (випадкові ситуації), а також інструкцію про спосо-

би обліку, аналізу та демонстрації всім у часникам результатів гри. 

7. Можливі ускладнення і удосконалення гри. Слід передбачити шляхи удо-

сконалення навчальної ділової гри, змоделювати більш складні ситуації і умови її 

проведення щоб мати можливість гнучко застосовувати цей ефективний метод в ау-



 5 

диторіях з різними пізнавальними можливостями учасників. 

8. Додатки. У додатках до методичних вказівок проведення навчальної ділової 

гри наносяться форми всіх документів, що застосовуються у процесі заняття, методи 

розрахунків, табличні матеріали тощо. 

Таким чином, технологія ділової гри складається з наступних етапів (табл. 1). 
 

Таблиця 1.1 - Етапи проведення ділової гри 

Етап підготовки 

- постановка мети; 

- аналіз проблеми; 

- обгрунтування задач; 

- планування; 

- загальний опис процедури 

гри; 

- зміст ситуації та характерис-

тик дійових осіб 

Розробка гри - розробка сценарію; 

- план ділової гри; 

- загальний опис гри; 

- зміст інструктажу; 

- підготовка матеріального 

забезпечення; 

- постановка проблеми; 

- постановка цілей, умови; 

- інструктаж, регламент, 

правила, розподіл ролей, 

формування груп, консу-

льтації. 

 Входження в гру - робота з джерелами і 

тренінг, 

- мозковий штурм. 

Етап проведення Групова робота над завдан-

нями 

- виступ груп; 

- захист результатів; 

- дискусії; 

- робота експертів. 

Етап аналізу та узагальнення Міжгрупова дискусія - вихід з гри; 

- аналіз, рефлексія; 

- оцінка ага самооцінка; 

- висновки та узагальнен-

ня; 

- рекомендації. 

 

Висновок: Нові технології сприяють засвоєнню ЗУН (знань, умінь, навичок), 

розвитку системи розумових дій, системи естетично-моральних якостей, системи ді-

йово-практичної сфери і само керуючих механізмів. 

1.1 Розігрування ролей 

З позиції формування продуктивної активності студентів не менш важливим є 

метод розігрування ролей, який може розглядатися як один з етапів навчальної гри. 

Найчастіше до ознак цього методу вчені відносять: 

1. Наявність моделі управляючої системи; 

2. наявність ролей; 

3. відмінність рольових цілей учасників гри; 

1.2 Ігрове проектування 

З врахуванням специфіки підготовки майбутніх інженерів метод розігрування 

ролей трансформується у ігрове проектування. Як метод продуктивного навчання, 

ігрове проектування суттєво активізує вивчення складних інженерних дисциплін, 
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робить його більш результативним. 

 

2. ІМІТАЦІЙНІ ВПРАВИ 

Як справедливо стверджують дослідники, імітація індивідуальної професійної 

діяльності може успішно здійснюватися методом імітаційних вправ. Слушною є ду-

мка А.В.Шостака відносно того, що на заняттях з імітаційних вправ студенти набу-

вають досвіду, який сприяє зменшенню періоду адаптації випускника на виробницт-

ві [7]. 

Таким чином, до особливостей методу імітаційних вправ слід віднести: 

а) наявність ситуаційних завдань; 

б) формування граючих ланок; 

в) підготовка ланками варіантів рішень; 

г) обговорення варіантів рішень у дискусії; 

д) порівняння рішень з еталонними варіантами; є) підведення підсумків, 

визначення переможців. 

Вчені ціпком справедливо наголошують, що при узвичаєній організації нав-

чання студенти недостатньо оволодівають уміннями та навичками майбутньої про-

фесійної діяльності (ЄА .Литви неню, П.М. Олійник, В.І. Рибальський, Є.С. Хруць-

кий, А.В.Шостак та ін.). Досвід професійної діяльності може досить ефективно на-

бувати ся на імітаційних заняттях, різновидом яких є індивідуальний тренаж. 

Цей метод активізації навчання дуже ефективний,хоч він несправедливо мало 

застосовується у вищій школі. Слід нагадати, що він досить розповсюджений у вій-

ськовій справі, при підготовці льотчиків, космонавтів та ін. Основна характеристика 

– імітація конкретної професійної діяльності. 

 

3. ЗАНЯТТЯ З АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ 

Уміння та навички майбутньої професійної діяльності можуть успішно набу-

ватися студентами на заняттях з аналізу виробничих ситуацій. При цьому передба-

чається виконання декількох основних завдань: 

• застосування гри як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів; 

• залучення до продуктивної навчальної роботи всього студентського загалу; 

• встановлення безперервного контролю за процесом засвоєння навчального ма-

теріалу. 

Стосовно наголошених завдань важливим є й те, що метод аналізу виробничих 

ситуацій сприяє успішному формуванню у студентів комплексу позитивних особис-

тісних якостей: 

• уміння встановлювати особисті контакти, обмінюватись інформацією і форму-

вати необхідні точки зору; 

• здатність швидко адаптуватись у групі, яка працює над розв'язанням спільного 

завдання; 

• готовність прийняти на себе відповідальність за діяльність групи: 

• уміння правильно розподіляти і організовувати роботу, попереджу вати конф-

лікти, незгоди, суперечки; 

• знання рівня своєї компетентності, уміння аналізувати й оцінювати свої дії;. 

• здатність висувати і формулювати ідеї, пропозиції, проекти; 
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• готовність до ризику, прийняття нестандартних рішень; 

• вміння уникати повтору помилок і прорахунків; 

• здібність ясно і впевнено виголошувати думки, бути небагатослівним та зрозу-

мілим; 

• вміння цінити і продуктивно використовувати робочий час. Відзначимо, що 

важливою перевагою цього методу продуктивного навчання є його вплив на ро-

звиток у студентів потреби до навчання і вдосконалення. Його переваги ґрун-

туються, насамперед, на поєднанні простоти організації заняття з ефективністю 

результатів. 

 
Рис. 1.1 - Узагальнена схема розумової діяльності студента на груповому за-

нятті з аналізу ситуацій 
 

До числа ознак методу аналізу ситуацій ВЛ. Рибальський відносить: 

а) наявність складної задачі або проблеми, яка повідомляється студентам викла-

дачем; 

б) формулювання викладачем питань з проблеми, що розглядається; 

в) розробка групами, які змагаються, варіантів розв'язання проблеми; 

г) обговорення розроблених варіантів з можливостями попереднього рецензуван-

ня, публічний захист к і т.д.; 

д) підбиття підсумків і оцінка результатів [7]. 

Аналізуючи підходи дослідника до виокремлення ознак цього методу можна 

зробити висновок, що в цілому вони характеризують послідовність проведення за-

няття. 

Крім того, на таких заняттях треба враховувати, що: 

• за змістом ситуації повинні бути проблемними; 

• для розширення навчального змісту теми, яка розглядається на занятті, кож-

на ланка розв'язує свою ситуацію; 

• прийняття оптимального рішення кожної ситуації відбувається в умовах 

дискусії. 

Приблизна послідовність організації заняття з аналізу ситуацій: 

Перший етап: інструктаж, формування граючих ланок, вибори ланкових, ви-

давання завдань (час – 8-10 хвилин). 

Другий етап: розв'язання ситуацій граючими ланками, оформлення письмових 

відповідей. При цьому можливі кілька варіантів організації роботи студентів (час – 
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30 - 35 хв.): 

І варіант. У процесі підготовчої роботи перед розв'язанням ситуаційної задачі 

студент ліквідовує прогалини у знаннях шляхом попереднього вивчення "досьє" си-

туації, підготовленого викладачем. Воно містить у собі допоміжні дані, факти, статті 

та інші матеріали. Після цього студент приступає до роботи над завданням. 

ІІ варіант. Аналіз та розв'язання ситуаційної задачі проводиться без поперед-

ньої підготовки, але всі потрібні дані для цього студент може знайти тут же, в ауди-

тор Ті, у спеціально підібраній викладачем літератур і. 

ІІІ варіант. Аналіз та розв'язання ситуаційної задачі проводиться без поперед-

ньої підготовки, під час роботи студенти можуть одержати кваліфіковану консуль-

тацію викладача. 

ІV варіант. Аналіз та розв'язання ситуаційної задачі проводиться без поперед-

ньої підготовки, але під час роботи студенти повинні визначити, яких знань їм не 

вистачає, з яких джерел вони можуть їх отримати [7]. 

Третій етап: взаємне рецензування ланками рішень ситуації (час – 15 -20 хв.). 

Четвертий етап: проведення дискусій, аналіз рішень арбітром, підведення під-

сумків заняття (час-20 – 25 хв). 

Основна мета заняття з аналізу виробничих ситуацій – закріпити, поглибити 

знання, сформувати інтелектуальні навички застосування знань на практиці, уміння 

вирішувати виробничі ситуації, стійкі пізнавальні потреби та мотиви навчання. 

Вся робота викладача з проведення заняття може бути розділена на три стадії: 

• підготовча – методичний підбір завдань, вивчення студентської групи, озна-

йомлення викладачів, майстрів виробничого навчання з методикою проведення гри, 

підготовка методичних посібників (плакати, таблиці, схеми тощо),ознайомлення 

студентської групи з тематикою ігрового заняття та ін.; 

• основна – безпосереднє проведення заняття – від інструктажу до підведення 

підсумків; 

• заключна – педагогічний аналіз позитивних і негативних здобутків, "відто-

чення"' інструментарію ігрового заняття, внесення корективу методику його прове-

дення. 

Навчальна ділова гра, розігрування ролей, ігрове проектування, імітаційні 

вправи, аналіз ситуацій забезпечують ефективне формування продуктивної активно-

сті студентів, якщо на цих заняттях забезпечуються такі психолого-педагогічні умо-

ви: 

 відбувається "перенесення" знань та вмінь студентів, закріплюються здобуті 

знання та вивчається новий навчальний матеріал; 

 забезпечуються міжпредметні зв'язки; 

 у процесі навчання використовуються передові досягнення науки, техніки, тех-

нології; 

 виробничі ситуації, що імітуються на занятті, характеризуються різнобічністю 

рішень(є проблемними); 

 різноманітність форм і видів пізнавальної діяльності студентів на занятті; 

 встановлені доброзичливі взаємини викладачів і студентів, сформовані товари-

ські взаємини у студентських групах; 

 в аудиторії створена спокійна, ділова атмосфера спілкування з позитивним емо-

ційним забарвленням. 


