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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ КОНСОРЦІУМ»
PRACTICAL APPLICATION OF BUSINESS GAMES IN THE STUDY  
OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONDITIONS  
OF THE EDUCATIONAL-SCIENTIFIC-PRODUCTION COMPLEX  
“ALL-UKRAINIAN EDUCATIONAL CONSORTIUM”

У статті зазначено, що запровадження 
інвестиційно-інноваційних проєктів, які є 
конкурентоспроможними на світових рин-
ках, сприяє тому, що сучасному суспільству 
потрібні наполегливі, висококваліфіковані 
фахівці, які відповідатимуть вимогам сві-
тового ринку. Процес адаптації студентів 
виконується шляхом переходу від вимог 
засвоєння студентами стандартного 
набору знань, практичних умінь та нави-
чок до розвитку здібностей орієнтуватися 
в різноманітності складних, непередбачу-
ваних професійних ситуаціях. Викладання 
іноземної мови в науково-навчальному кон-
сорціумі здійснюється за допомогою мето-
дів інтерактивного навчання, найбільш 
ефективним із яких є ділова гра. Ділова 
гра дозволяє здійснювати імітацію різних 
аспектів професійної діяльності та соці-
альної взаємодії студентів. Також це метод 
ефективного навчання, оскільки здійснює 
перехід від абстрактного характеру опа-
нованого матеріалу до реальних умов про-
фесійної діяльності. Викладання іноземної 
мови в науково-навчальному консорціумі із 
застосуванням ділових ігор спрямоване на 
вирішення комплексних завдань: засвоєння 
нового, закріплення старого матеріалу, 
розвитку творчих здібностей, формування 
загальнонавчальних умінь, дає можливість 
студентам зрозуміти і вивчити навчальний 
матеріал із різних позицій. Ділова гра висту-
пає в навчальному процесі як засіб навчання 
і засіб контролю, метод активізації навчаль-
ної діяльності студентів і організації колек-
тивної взаємодії, як засіб підвищення рівня 
мотивації. Технологія ділової гри має низку 
специфічних рис. Умовами її проведення є 
психологічні та педагогічні вимоги. Викла-
дання іноземної мови в науково-навчаль-
ному консорціумі здійснюється з урахуван-
ням значущості для кожного з учасників. 
Викладач, який застосовує гру як форму 
навчання, має бути впевнений в доціль-
ності її використання, повинен визначити 
мету гри відповідно до завдань навчального 
процесу. Ділові ігри мають становити сис-
тему, яка передбачає їхню послідовність 
і поступове ускладнення. Водночас необ-
хідно враховувати особливості групи та її 
учасників. У діловій грі переважає момент 
самонавчання над навчанням. Істотним 
чинником варто назвати її проблемність, 
адже у професійній сфері часто виникають 
ситуації, що потребують оперативного 
втручання. Викладання іноземної мови в 
науково-навчальному консорціумі здійсню-
ється за допомогою таких типів ділової 
гри, як: гра-співробітництво, гра-змагання, 
гра-конфлікт. Виокремлено етапи техно-
логії підготовки і проведення ділової гри. 
Виділено чинники, що впливають на резуль-
тативність ділової гри, а саме: лінгвістичні, 
дидактичні, психологічні.
Ключові слова:  ділова гра, метод навчання, 
інноваційні методи навчання, типи ділових 
ігор, система вищої освіти.

The article notes that the introduction of invest-
ment and innovative projects that are com-
petitive in the world markets contributes to 
the fact that modern society needs persistent, 
highly qualified professionals who will meet the 
requirements of the world market. The process 
of the student’s adaptation is performed by mov-
ing from the requirements of students to mas-
ter a standard set of knowledge, practical skills 
and abilities to develop the ability to orient in a 
variety of complex, unpredictable professional 
situations. The teaching of a foreign language 
in a research and training consortium is carried 
out using interactive learning methods, the most 
effective of which is a business game. Business 
game allows you to simulate various aspects of 
professional activities and social interaction of 
students. Also, it is a method of effective learn-
ing, as it makes the transition from the abstract 
nature of the mastered material to the real con-
ditions of professional activity. The teaching of a 
foreign language in a scientific and educational 
consortium in the application of business games 
is aimed at solving complex problems: learning 
new, consolidating old material, developing cre-
ative abilities, the formation of general skills, 
enables students to understand and study edu-
cational material from different positions. Busi-
ness game acts in the educational process as 
the means of learning and the means of control, 
a method of intensifying the educational activi-
ties of students and the organization of collec-
tive interaction, as the means of increasing the 
level of motivation of students. Business game 
technology has a number of specific features. 
The conditions for its implementation are psy-
chological and pedagogical requirements. The 
teaching of a foreign language in a scientific and 
educational consortium is carried out by taking 
into account the importance for each of the par-
ticipants. Using the game as a form of learning, 
the teacher must be confident in the appropri-
ateness of its use, must determine the purpose 
of the game in accordance with the objectives 
of the learning process. Business games should 
be a system that provides a certain sequence 
and gradual complication. It is necessary to take 
into account the characteristics of the group 
and its members. In the business game, the 
moment of self-learning prevails over learning. 
A significant factor should be called its problem, 
because in the professional sphere there are 
often situations that require surgical intervention.  
The teaching of a foreign language in a research 
and educational consortium is carried out by 
using the following types of business game: 
a game-cooperation, a game-competition, a 
game-conflict. The stages of technology of 
preparation and carrying out of business game 
are allocated. The effectiveness of the business 
game is influenced by the following factors: lin-
guistic, didactic, psychological.
Key words: business game, teaching method, 
innovative teaching methods, types of business 
games, system of higher education.

УДК 81’242:378
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2021/35.3

Гунько І.В.,
канд. техн. наук, доцент,
віцепрезидент
Навчально-наукового виробничого 
комплексу «Всеукраїнський науково-
навчальний консорціум»

Волошина О.В.,
канд. філол. наук, доцент,
доцент кафедри української та 
іноземних мов
Вінницького національного аграрного 
університету



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

18 Випуск 35. 2021

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Реформування діяльності закладів освіти, що від-
бувається нині в нашій державі, а також модер-
нізація професійної освіти, яка по’язана з новим 
витком реформ, у поєднанні з пошуком шляхів 
інтеграції української освіти до світового освіт-
нього простору, продукує необхідність переосмис-
лення основних методологічних підходів до орга-
нізації процесу підготовки майбутніх бакалаврів, 
зокрема і фахівців з економіки, фінансів, права, 
машинобудування та спеціалістів енергетичних 
ринків. Основним завданням модернізації є забез-
печення якісної підготовки фахівців, що відповіда-
тимуть вимогам Європейського Союзу.

Натепер зміцнення фінансово-економічного 
та промислового секторів, розроблення та запро-
вадження інвестиційно-інноваційних проєктів, що 
є конкурентоспроможними на світових ринках, 
сприяє тому, що сучасному суспільству потрібні 
наполегливі, висококваліфіковані фахівці, які відпо-
відатимуть вимогам світового ринку. Заклади вищої 
освіти повинні сприяти підготовці компетентних 
фахівців, здібних до швидкої професійної адапта-
ції в сучасних мобільних умовах інтеграції суспіль-
ства і до швидкого опанування новітніх технологій.

Останніми роками в закладах вищої освіти від-
бувається перехід від вимог засвоєння студентами 
стандартного набору знань, практичних умінь та 
навичок до розвитку здібностей орієнтування в 
різноманітності складних, непередбачуваних про-
фесійних ситуаціях.

Застосування ділової гри у процесі викладання 
іноземної мови в майбутніх фахівців із права, еко-
номіки, фінансів, машинобудування й енергетичної 
галузі, є засобом моделювання різноманітних умов 
професійної діяльності (непередбачувані й екс-
тремальні також), методом пошуку нових шляхів її 
виконання. Ділова гра дозволяє здійснювати іміта-
цію різних аспектів професійної діяльності і соці-
альної взаємодії студентів. Також вона є методом 
ефективного навчання, оскільки здійснює перехід 
від абстрактного характеру опанованого мате-
ріалу до реальних умов професійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Застосування ділової гри у процесі викладання іно-
земної мови розглядалося у працях таких учених: 
Є.В. Коротковської, Т.В. Черевичко, А.С. Лишт-
вана, Я.А. Жуковської, Т.Л. Полякової, О.П. Кате-
руші, М.Л. Разу, О.Ф. Волобуєва, П.М. Городова, 
О.І. Гуськова, М.С. Кравчука, Т.І. Олійника, 
О.В. Торічного й інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У наукових працях наве-
дених учених визначено широкий спектр засто-
сування ділових ігор, їхні соціальні й емоційні 
аспекти, але вони висвітлені як окремий методо-
логічний прийом, без урахування комплексної вза-
ємодії теорії та практики в навчальному процесі.

Мета статті полягає в розробленні комплек-
сного підходу до застосування ділових ігор в освіт-
ньому процесі науково-навчального консорціуму.

Виклад основного матеріалу. Вільне воло-
діння іноземною мовою фахівцями з економіки, 
фінансів, права, машинобудування та спеціаліс-
тами енергетичних ринків є важливою умовою їх 
професійної підготовки. У сучасних умовах гло-
балізації та інтеграції фінансово-економічного 
сектору до закордонних ринків фахівцями у вико-
нанні своєї професійної діяльності відчувається 
необхідність у постійному отриманні нової інфор-
мації щодо своєї спеціальності, в умінні користу-
ватися базами даних, оформленні різноманітної 
документації, більша частина якої представлена 
іноземною мовою. Результативність виконання 
поставлених завдань насамперед залежить від 
урахування культурних особливостей країни діло-
вого партнера, здатності змінювати тактику та 
стратегію комунікативної поведінки у веденні діло-
вих переговорів та укладанні контрактів, швидко 
адаптуватися в нестандартних, екстремальних 
ситуаціях. Володіння іноземною мовою майбут-
німи фахівцями дозволяє їм ефективно та продук-
тивно виконувати завдання, що є основним ком-
понентом їхньої професійної підготовки [1, с. 58; 
2, с. 36; 3, с. 247; 4, с. 23; 5, с. 306; 6, с. 37].

Процес підготовки студентів до професійно орі-
єнтованого володіння іноземною мовою в науково-
навчальному консорціумі здійснюється в декілька 
етапів:

– опанування граматичного та синтаксичного 
матеріалу;

– опанування професійних завдань;
– формування професійних комунікативних 

умінь.
Процес розроблення тематичних планів 

вивчення іноземної мови в науково-навчальному 
консорціумі здійснюється з урахуванням май-
бутніх сфер діяльності студентів, а також імовір-
них професійних ситуацій, з якими вони можуть 
зіткнутися. Також береться до уваги підготовка 
студентів до спілкування із закордонними партне-
рами, спільного виконання професійних завдань, 
вільного володіння фаховою тематикою їхньої 
майбутньої діяльності [7, с. 339; 8, с. 18; 9, с. 32; 
10, с. 208; 11, с. 77; 12, с. 54; 13, с. 18; 14, с. 88; 
15, с. 446; 16, с. 84].

Під час проведення аналізу ринку праці ми 
можемо зазначити, що не завжди рівень воло-
діння іноземною мовою випускниками закладів 
вищої освіти відповідає сучасним вимогам підпри-
ємств і організацій, які співпрацюють із закордон-
ними партнерами. Що привело до необхідності 
застосування нових підходів у підготовці фахівців 
з економіки, фінансів, права, машинобудування та 
спеціалістів енергетичних ринків з іноземної мови, 
удосконалення змісту навчання, запровадження 
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професійно орієнтованих інтерактивних методів 
навчання, застосування в навчальному процесі 
освітніх технологій, які надають можливості ефек-
тивно вдосконалити процес вивчення іноземної 
мови [17, с. 189; 18, с. 113; 19, с. 142; 20, с. 104; 
21, с. 34; 22, с. 160].

У науково-навчальному консорціумі під час 
вивчення іноземної мови широко застосовуються 
інтерактивні методи навчання, основним із яких 
є ділова гра. Завданнями ділової гри є імітація 
професійної діяльності, опанування практичних 
навичок спілкування іноземною мовою з фахової 
тематики. За своєю суттю ділова гра є комплексом 
ситуацій професійно орієнтованого спілкування, 
що об’єднані за єдиним сценарієм.

Завданнями ділової гри є:
– опанування нового матеріалу;
– повторення раніше пройденого матеріалу;
– розвиток комунікативних здібностей.
Отже, ділова гра надає можливості студентам 

вивчати навчальний матеріал не тільки з теоретич-
ного, але й із практичного напряму. Застосування 
ділової гри в навчальному процесі дозволяє вико-
ристовувати її не тільки як засіб навчання, але як і 
засіб контролю виконуваних студентами завдань, 
стимулювання мотивації студентів, розвитку кому-
нікативних здібностей.

За методикою проведення ділова гра, на від-
міну від інших методів інтерактивного навчання, 
має характерні особливості:

– стимулює студентів до більш ретельного 
виконання завдань;

– розвиває лідерські якості;
– спонукає до креативності у виконанні завдань;
– вчить до взаємодії з іншими учасниками 

групи;
– розвиває творчі здібності;
– спонукає студентів до самооцінки [23, с. 210; 

24, с. 92; 25, с. 24; 26, с. 19].
Викладання іноземної мови в науково-навчаль-

ному консорціумі за допомогою ділової гри також 
суттєво змінює роль викладача, який активно 
сприяє професійному розвитку студентів. Здій-
снюється не тільки вивчення іноземної мови, але 
й ефективне опанування професійних навичок і 
умінь. Практичне застосування ділової гри дозво-
ляє іноземній мові бути не метою вивчення, а насам-
перед засобом вирішення майбутніх професійних 
завдань, спонукає студентів до більш активного 
опанування інформації фахового спрямування, 
тактики поведінки в робочому колективі. Ділова гра 
є ефективним методом формування професійно 
орієнтованих мовних навичок та умінь, оскільки 
під час ділової гри виникають непередбачувані й 
екстремальні ситуації, які спонукають студентів 
до максимального застосування своїх здібностей, 
не тільки демонструвати опанований матеріал, а 
використовувати його у професійно орієнтованих 

завданнях. Що сприяє розвитку абстрактного мис-
лення, креативності, імпровізації та комунікатив-
ності [18, с. 113; 19, с. 142; 20, с. 104; 21, с. 34].

Практичне застосування ділової гри під час 
вивчення іноземної мови в науково-навчальному 
консорціумі передбачає дотримання низки пси-
хологічних та педагогічних вимог. Насамперед 
завдання ділової гри мають бути вагомими для 
кожного студента. У процесі формування умови 
ділової гри викладач повинен ураховувати її мету 
та завдання відповідно до навчального матері-
алу, доцільність використання відповідно до опа-
нованого матеріалу. За своєю структурою ділові 
ігри мають бути систематизовані, містити послі-
довність виконуваних завдань з їх ускладненням. 
Але у формуванні завдань ділової гри викладачу 
необхідно враховувати рівень підготовки студен-
тів, оскільки ділова гра має відображати реальне 
професійне завдання.

Відповідно до методики виконання ділова гра 
стимулює студентів до самонавчання й удоскона-
лення теоретичних і практичних навичок. До цього 
спонукає професійна орієнтація завдань, оскільки 
в майбутній практичній діяльності перед студен-
тами будуть виникати незаплановані й екстре-
мальні робочі ситуації, які вимагатимуть швидкого 
й ефективного вирішення.

Ділова гра спонукає студентів до спільної вза-
ємодії у процесі виконання завдань, що стимулює 
до активної праці та більш відповідального став-
лення до навчання. Студенти реалізовуються не 
тільки як особистості, демонструють свої лідерські 
якості, але і як фахівці у сфері своєї майбутньої 
професійної діяльності [8, с. 18; 10, с. 208; 11, с. 77; 
13, с. 18; 16, с. 84].

Вивчення іноземної мови в науково-навчаль-
ному консорціумі здійснюється за допомогою 
таких видів ділової гри:

– гра-співробітництво;
– гра-змагання;
– гра-конфлікт.
Відповідно до педагогічної мети ми можемо 

виділити такі види ділової гри:
– за участю в навчальному процесі (опанову-

вання матеріалу з його узагальненням);
– за пізнавальною функцією (розвиток теоре-

тичних і практичних навичок і умінь);
– за професійно орієнтованою складовою час-

тиною (розвиток ініціативності, комунікабельності, 
самонавчання).

У науково-навчальному консорціумі вивчення 
іноземної мови за допомогою ділової гри здійсню-
ється в декілька кроків, а саме:

– постановка завдання;
– розподіл студентів на підгрупи;
– отримання підгрупами завдання ділової гри;
– розроблення студентами плану виконання 

завдань ділової гри;
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– виконання студентами завдань ділової гри;
– демонстрація студентами вирішених завдань 

ділової гри;
– оцінювання результатів завдань ділової гри 

групою експертів або викладачем;
– узагальнення результатів ділової гри;
– моніторинг вражень студентів від ділової гри.
На результативність ділової гри впливають 

планування та розподілення завдань на етапи 
відповідно до складності їх виконання. Викладач 
повинен визначити тематику, зміст, мету, очіку-
вану результативність ділової гри. Кожна ділова 
гра повинна ґрунтуватися на засвоєному раніше 
матеріалі, студенти мають володіти не тільки мов-
ними навичками, але й професійними. Плану-
вання ділової гри здійснюється викладачем шля-
хом визначення її виду відповідно до навчальної 
(гра-співробітництво, гра-змагання, гра-конфлікт) 
та педагогічної (за участю в навчальному процесі, 
за пізнавальною функцією, за професійно орієн-
тованою складовою частиною) мети. Надалі група 
студентів розподіляється на підгрупи (до 10 осіб), 
надаються завдання для кожної підгрупи. Також 
викладачем плануються методи реалізації завдань 
ділової гри, прогнозуються ймовірні проблемні 
ситуації, що можуть виникнути у процесі прове-
дення ділової гри. Під час усієї ділової гри викладач 
здійснює функцію модератора, управляє виконан-
ням завдань студентами (спрямовує комунікацію 
студентів у підгрупі, регулює конфліктні ситуації). 
Особливу увагу у процесі планування необхідно 
звернути на тематику та час проведення ділової 
гри, оскільки студенти повинні володіти не тільки 
мовними навичками, але й професійними. У сту-
дентів, які ще не опанували тематику з фахового 
або мовного спрямування (наприклад, засвоєний 
матеріал з іноземної мови, а із професійної дис-
ципліни ще не пройдений, або навпаки), завдання 
ділової можуть викликати нерозуміння. Тому 
перед плануванням ділової гри необхідно узгодити 
тематику фахової та мовної підготовки студентів 
[9, с. 32; 10, с. 208; 12, с. 54; 15, с. 446; 16, с. 84].

Отже, на результативність ділової гри вплива-
ють такі чинники:

– лінгвістичні (рівень мовної підготовки сту-
дентів);

– дидактичні (рівень фахової підготовки сту-
дентів);

– психологічні (рівень ініціативності, комуніка-
бельності, самонавчання студентів).

Висновки. За допомогою ділові гри у студентів 
підвищується мотивація до вивчення не тільки мов-
них, але і фахових дисциплін, тому що гра дозво-
ляє наблизити навчальний процес до практичних 
умов. Ділова гра використовується для вирішення 
комплексних завдань засвоєння нового матеріалу, 
закріплення раніше пройденого, розвитку само-
навчання. Надає можливість студентам зрозуміти 

і вивчити навчальний матеріал із різних позицій. 
Відповідно до педагогічної мети, ділові ігри стиму-
люють студентів до більш ретельного опанування 
навчального матеріалу, розвивають комунікативні 
навички, привчають до роботи в колективі.
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