
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

 
Т. В. Батюта 
викладач 

Національний технічний університет України «КПІ» 
 

На сучасному етапі становлення системи вищої освіти, питання 
інтенсифікації процесу навчання та формування його нового змісту посідає 
важливе місце в реформуванні освіти вищої школи, тому прагнення знайти нові, 
ефективні форми, методи та технології навчання й виховання на сьогодні є 
досить актуальними.  

Традиційні засоби та методи навчання не завжди сприяють розвитку 
ефективної діяльності та продуктивного мислення студентів, тому часто 
віддається перевага репродуктивному мисленню та активізації навчально-
пізнавальної діяльності, шляхом створення сприятливих педагогічних та 
психологічних умов для особистісно-орієнтованого навчання. Забезпечення 
таких умов зумовлено використанням інтерактивних методів навчання, які 
сприятимуть реалізації творчої активності учасників навчання. Це, в свою чергу, 
сприяє підвищенню ефективності інтелектуальної праці суб’єктів навчального 
процесу, спрямованої на осягнення студентами теоретичних знань, формування 
їх практичних умінь та навичок, розвиток особистості тощо. [2].  

У педагогічній літературі подається кілька визначень поняття «рольова 
гра»: як групова форма навчання, у процесі якої використовується рольова 
структура проведення заняття, тобто набір ролей, які регламентують діяльність 
і поведінку студентів; засіб моделювання різноманітних умов професійної або 
повсякденної діяльності шляхом пошуку нових способів її виконання [1].  

На основі розгляду та аналізу методичної літератури [4]  слід виділити 
такі особливості рольової гри:  

 рольова гра є навчанням в дії, тобто вона повинна бути пов’язана з 
навчальною метою; 

 рольова гра імітує різні аспекти людської діяльності та соціальної 
взаємодії; 

 рольова гра вимагає повної віддачі від учасників, їх реакції як 
вербальними, так і невербальними засобами в імровізованій ситуації; 

 рольова  гра є мотивувальною, оскільки містить елемент 
непередбачуваності та можливість застосування ситуації, що розігрується, у 
реальному житті; 

 рольова гра знімає протиріччя між абстрактним характером навчального 
предмета і реальним характером професійної діяльності; 

 рольова гра містить момент несподіванки, що вимагає уважності та 
швидкої реакції учасників; 

 рольова гра дає можливість простіше висловити свою думку, знаходячись 
в ролі діючої особи, що сприяє емоційному піднесенню учасників гри. 



За словами дослідників [3], з методичної точки зору, гра постає 
навчальним завданням, що охоплює мовні, комунікативні та діяльнісні складові 
і в якому створюються реальні умови для прояву мисленнєвої діяльності 
студентів. Ігри, розроблені на конкретних ситуаціях вводять студентів в сферу 
професійної діяльності, розвивають у них здатність критично оцінювати 
конкретну ситуацію, знаходити рішення з метою її вдосконалення та є 
потужним стимулом активізації самостійної роботи спрямованої на отримання 
професійних знань та навичок. Особливо ефективним є формування 
мовленнєвих навичок у такий спосіб у навчанні студентів немовних 
спеціальностей, оскільки важливим є засвоєння інформації технічного 
спрямування, зокрема лексичного матеріалу та граматичних конструкцій. 
Отримані в процесі гри практичні навички дозволяють майбутньому 
спеціалісту уникнути помилок, які виникають у процесі самостійної трудової 
діяльності.  

Відповідно до класифікації рольових ігор, розрізняють навчально-рольові 
та ділові ігри. Основним завданням навчально-рольової гри є забезпечення 
всебічного та детального аналізу тієї чи іншої проблеми. Ділова гра спрямована 
на те, щоб, за рахунок імітації справжніх щоденних – професійних чи 
побутових ситуацій, студенти, виконуючи «справжні», а не «навчальні» ролі, 
набували уміння та навички, спрямованих на реалізацію різних видів 
практичної діяльності.  

У процесі навчання іноземної мови студентами немовних спеціальностей 
рольову гру як форму контекстного навчання варто обирати насамперед для 
вирішення таких педагогічних завдань: формування у студентів цілісного 
уявлення про професійну діяльність та її динаміку; розвиток теоретичного та 
практичного мислення в професійній сфері; отримання проблемно-
професійного та соціального досвіду, у тому числі й прийняття індивідуальних 
та колективних рішень; формування пізнавальної мотивації, забезпечення умов 
для її створення.  

Наведемо приклад ділової гри запропонавоний нами студентам 4 курсу 
навчання спеціальності «Телекомунікації» на занятті з англійської мови. 

Тема гри: «Working in the field of Information Technologies» 
Мета гри: формування та розвиток у студентів уміння висловлювати та 

доводити свою точку зору в контекстi аргументативного дискурсу; розвиток 
навичок говоріння на задану тематику. 

Situation: Discuss the role of virtual working in modern world and in the 
sphere of Information technologies itself. Express your agreement or disagreement 
towards working virtually. Speak in favor of virtual working and against it. Discuss 
pro’s and con’s of virtual working in different fields of technologies.  

Roles: Student A. Read these advantages of virtual working and share them 
with Student B. 

 More efficient use of time  
 Efficient use of training budget  
 Increased productivity  
 Greater participation  



 Better use of individual time  
 Greater equality  
 Less air pollution  
Student B: Read the disadvantages of virtual working and share them with student 
A.  
 Over-reliance on email  
 Failure to respond to message  
 No socializing  
 More time needed  
 Working over different time zones 
 Intercultural communication issues  
 Cost issues  

Таким чином, в результаті проведення рольової гри можна зробити 
висновок про її поліфункціональність, яка виховує здатність самостійно 
мислити, висловлювати аргументи, доводити свою точку зору; тренує й 
закріплює професійні знання, формує мовленнєву, міжкультурну та 
комунікативну компетентність. Ігрові методи навчання, які в результаті 
практичної педагогічної діяльності отримали переваги над традиційними 
формами навчання, дозволяють викладачеві розвивати в студентів 
комунікативні уміння та навички; приручати працювати в команді; 
забезпечувати студентів необхідною інформацією, без якої неможливо 
реалізувати спільну діяльність; вести грамотний діалог між суб’єктами 
навчання – викладач – студент; сприяти зменшенню нервового навантаження 
студентів та спонукати до діалогу та дій. Аналіз застосування одного з 
активних методів навчання «ділової гри» в процесі вивчення іноземної мови 
показав, що все це сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу та 
підготовки спеціалістів до їх професійної діяльності.  
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