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ДІЛОВА ГРА В СИСТЕМІ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ  
АГІСТРІВ ДОшКІЛЬНОї ОСВІТИ

Анотація. У статті розглянуто поняття «ділова гра». Акцентовано, що ділова гра є одним із дієвих методів 
активного навчання та інноваційним методом. Окреслено особливості та функціональне навантаження 
ділової гри у підготовці магістра дошкільної освіти. Сутність ділової гри як імітаційного методу навчан-
ня полягає у необхідності прийняття управлінських рішень в різноманітних ситуаціях за заданими або 
напрацьованими самими учасниками гри правилами. Інструментарій діяльності викладача й студентів 
при проведенні ділових ігор досить різноманітний: використання різних пошукових завдань, проблемних 
ситуацій, вправ, пошук інформації, підготовка запитань і відповідей, методичного обладнання тощо. Пер-
спективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні та узагальненні організаційно-дидактичних основ 
використання ділових ігор у професійній підготовці фахівців дошкільної освіти.
Ключові слова: ділова гра, методи активного навчання, магістри, дошкільна освіта, професійна 
діяльність, педагогічні дисципліни.
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BuSINESS gAME IN ThE SYSTEM oF AcTIvE TEAchINg METhoDS oF A hoLDEr  
of master`s degree of a pre sChool eduCation

summary. The article deals with the conception of “business game”. It is accented that “business game” is 
an innovative and one of the most effective methods of active teaching. The author defines the main peculiar-
ities and functional trend of “business game” in the preparation of master`s degree of a pre-school education.  
It is stressed on the essential specific of business game- its humanistic aim. Particularly іt is determined the 
essential specificity of the business game-humanistic orientation. The essence of the business game as an 
imitation method of active teaching consists in the need to make managerial decisions in various situations 
according to the pre-defined rules by the participants themselves. The expediency of using a business game 
is explained by the humanistic orientation of this method, which is determined by the implementation of the 
principle of motivation and stimulation of the educational activities of each student. An important condition 
for the humanistic orientation of the business game is equality, cooperation, cooperation of all participants in 
the educational process. The logic of organization of classes with the use of business games also provides the 
discovery of students' knowledge of preschool child psychology, of pedagogy of family education, of pedagogical 
skill, of new technologies, of methodology of educational work, etc. The business game on practical and seminar 
classes is not a tribute to the fashion, but an urgent need, due to modern challenges and requirements of society 
to a specialist in pre-school education. The tools of the activities of the teacher and students during business 
games are quite diverse: the use of various search tasks, problem situations, exercises, information search, 
preparation of questions and answers, methodological equipment, etc. A priority feature of the business game 
is the modeling of the professional activity of a future pre-school education specialist. As the potential of the 
business game is a powerful factor in the self-fulfillment, growth and improvement of the professionalism of 
specialist. The balanced conclusions and perspectives for further research are given in the article.
Keywords: business game, methods of active, teaching, a holder of master`s degree, pre-school education, 
professional activity, educational subjects.

Постановка проблеми. Потреба підви-
щення рівня підготовки майбутнього 

фахівця дошкільної освіти зумовлює до пошуку 
нестандартних форм і методів організації нав-
чальної діяльності, спрямованих на активізацію 
навчання, стимулювання пізнавального інтер-
есу, ініціативи студентів. підвищення рівня їх 
творчості, а головне – збагачення професійних 
знань та умінь.

Як слушно зауважує С. Свистунов, «постало 
питання про необхідність здійснення поворотів 
до таких форм і методів навчання, які б активізу-
вали розумову пізнавальну діяльність студентів 
та поєднували процес навчання з життям, озбро-
юючи їх знаннями, необхідними у практичній 
професійній діяльності» [1, с. 19].

У контексті вищезазначеного актуальним 
вважаємо питання застосування ділової гри 
у професійній підготовці майбутнього працівни-
ка дошкільної освіти.

Аналіз останніх досліджень і наукових 
публікацій. Відомо, що вагомий внесок у роз-
робку теорії гри зробили вітчизняні психолог 
та педагоги Б.І. Ананьєв, Л.С. Виготський, 
Д.Б. Ельконін, О.М. Леонтьєв, К.Д. Ушин-
ський, С.Ф. Русова, А.С. Макаренко, В.О. Су-
хомлинський.

У становленні й розвитку методу ділової гри 
значна роль належить дослідникам сучасності 
(А. Деркача, І.Б. Коротяєвої, Т.І. Поніманської, 
П.С. Нечипоренко, В.І. Рибальський, О.Г. Хомен-
ко, П.М. Щербань та ін.)

Науковцями доведено, що ділова гра набула 
в останні роки широкого вжитку як метод на-
вчання, успішно ввійшла в освіту дорослих.

Вважаємо цілком правомірною позицію на-
уковців. Більше того, розглядаючи ділову гру як 
метод активного навчання, акцентуємо на тако-
му функціональному спрямуванні її: формуван-
ня професіоналізму майбутнього педагога.
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У статті розкривається 
роль і місце ділової гри в системі методів навчан-
ня магістрів дошкільної освіти, показано її мож-
ливості в моделюванні професійної діяльності 
фахівця закладів дошкільної освіти.

Мета статті: узагальнити, що особливістю ді-
лової гри в освітньому процесі є її здатність до 
моделювання професійної діяльності, яка сприяє 
розвитку творчого професійного мислення май-
бутнього педагога та формуванню практичних 
умінь і навичок.

Виклад основного матеріалу. Без сумні-
ву, формування педагога сучасного і майбут-
нього – ініціативного, креативного, з гнучким 
мисленням можливо лише за умови набли-
ження навчання у ЗВО до реальної професій-
ної діяльності. Теорія і практика переконують, 
що найбільш оптимальним в цьому контексті 
є впровадження у навчальний процес активних 
форм і методів навчання. Для чіткого розумін-
ня феномену ділової гри як методу навчання пе-
редусім з’ясуємо особливості методів активного 
навчання. Скористаємося визначенням В.І. Ри-
бальського: «методи активного навчання відріз-
няються від інших методів, використовуваних 
у вищих навчальних закладах та інститутах 
післядипломної освіти, такими основними осо-
бливостями: вимушеною активізацією мислення 
(вимушеною активністю). Суть цієї особливості 
в тому, що той, хто навчається (студент, слухач), 
мусить бути активним незалежно від того, бажає 
він цього чи ні; самостійним творчим вироблен-
ням рішень тих, хто навчається, підвищеним сту-
пенем мотивації й емоційності» [2, с. 35].

Саме за цією класифікацією ділові ігри, ігрове 
проектування відносяться до імітаційних методів 
активного навчання. До методів активізації на-
вчання відносять ділові ігри дослідники Т.С. Па-
ніна, Л.Н. Вавілова, визначаючи ділову гру як 
«метод імітації(копіювання, наслідування) при-
йняття управлінських рішень в різноманітних 
ситуаціях за заданими або напрацьованими са-
мими учасниками гри правилами» [3, с. 52].

Існує думка, що ігрове імітаційне моделювання 
найрізноманітніших проблем і конкретних ситуа-
цій – ідея нашого часу, яка з легкої руки американ-
ців у 1956 році отримала назву «ділові ігри».

В Україні ділові ігри досить швидко поширю-
ються з 70-тих років ХХ ст., більше, правда, в га-
лузі промисловості, економіки. Лише останнім 
часом використовуються у системі вищої освіти.

«Творчість – специфічний вид життєвої актив-
ності людини, характерний тим, що тут створю-
ється щось нове, оригінальне, неповторне, чого 
ніколи ще не було [5, с. 163].

Відомо, що людська діяльність характери-
зується двома якісними вимірами: імітаційно-
репродуктивними (пов’язаним з імітаційною, 
запрограмованою активністю) і конструктивно-
творчим(коли створюється щось нове).

Завдяки розвитку творчості людина перебо-
рює егоцентричну та егоїстичну позиції, оскіль-
ки творчість – це широко відкриті двері у царину 
життєвого успіху. На основі успіху від результа-
тів творчості формуються стійкі почуття задово-
лення, сильні мотиви діяльності, людина відчу-
ває радість, хвилини щастя.

П. Щербань, узагальнюючи загальні відомос-
ті про навчально-педагогічні ігри виділяє такі їх 
різновиди: ділова гра, рольова гра, дидактична 
гра. Автор подає детальну характеристику їх сут-
ності та особливостей. Скористаємося авторським 
визначенням ділової гри. За П.Щербанем – «це 
певною мірою імітація професійно-педагогічної 
діяльності, пов’язаної з управлінням навчально-
виховним процесом» [4, с. 29].

На основі аналізу міркувань Н.М. Жуко-
вича-Дородник, Л.Ф. Грекової, Л.С. Горобець, 
А.М. Смолкіна, Ж.С. Хайдарова, П.М. Щербаня 
виділяємо провідні особливості ділової гри: на-
ближення процесу навчання до реальної прак-
тичної діяльності, її імітація; спільна колек-
тивна діяльність у вигляді рольової взаємодії 
учасників гри з виробленням спільних рішень; 
активна участь кожного учасника гри з виконан-
ням конкретної ролі; створення і забезпечення 
емоційного настрою гравців; міжособистісна діа-
логічна взаємодія; творчий характер навчання.

Теорія і практика засвідчують: попри достат-
ність традиційного навчання наявні й недоліки, 
а саме: переважна орієнтованість на пам’ять, а 
не на мислення. Воно мало сприяє розвитку са-
мостійності, творчих здібностей, активності осо-
бистості. Навчально-пізнавальний процес носить 
репродуктивний (відтворювальний) характер.

Очевидним є висновок про неадекватність 
традиційного навчання вимогам сучасного сус-
пільства до фахівця з вищою освітою. Відтак ак-
туалізується питання використання новітніх тех-
нологій у ЗВО. Застосування ділової гри у процесі 
викладання педагогічних дисциплін у магістрів 
дошкільної освіти ввійшло у практику нашої ро-
боти. Ділова гра на практичних і семінарських 
заняттях не данина моді, а нагальна потреба, 
зумовлена сучасними викликами і вимогами сус-
пільства до фахівця дошкільної освіти.

Відзначимо, що доцільність застосування 
ділової гри пояснюється гуманістичною спря-
мованістю цього методу, яка визначається реа-
лізацією принципу мотивації і стимулювання 
навчальної діяльності кожного студента. Важли-
вою умовою гуманістичної спрямованості ділової 
гри є рівноправність, співробітництво, співпраця 
всіх учасників навчально-виховного процесу.

Логіка організації занять з використанням 
ділових ігор передбачає окрім моделювання різ-
номанітних аспектів професійної діяльності май-
бутнього фахівця дошкільної освіти виявлення 
студентами знань із психології дитини дошкіль-
ного віку, із педагогіки сімейного виховання, 
з економіки, педагогічної майстерності, новітніх 
технологій, методики виховної роботи та ін.

 При визначенні теми гри ми зважали на ре-
комендації П.Щербаня стосовно методики про-
ведення навчально-педагогічних ігор. Ми під-
тримуємо позицію автора, що «найефектівнішою 
гра є за таких умов: якщо вона динамічна й у її 
основу покладено вірогідну психолого-педагогіч-
ну ситуацію; якщо за реальних умов інтереси її 
учасників неідентичні, що має бути чітко визна-
чено й зафіксовано» [4, с. 36].

При проведенні навчально-педагогічних, діло-
вих ігор ми дотримувалися обгрунтованих у науко-
во-методичній літературі вимог: визначення виду, 
мети гри, критеріїв оцінки рішень, врахування 
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кількості студентів у групі, функції посадових осіб, 
які учасники гри мали виконувати, знання атмос-
фери у групі, послідовність етапі проведення гри. 
Ми передбачали, щоб виконувані ролі кожним сту-
дентом в наступних іграх не повторювалися.

З метою підвищення відповідальності й ак-
тивності студентів ми визначили із їх числа опо-
нентів, експертів, рецензентів. Фактично викла-
дач виконував корегуючу функцію: розв’язував 
спірні питання, слідкував за дотриманням ігро-
вого режиму, радив, підказував, оцінював діяль-
ність кожного учасника разом з ним.

При оцінці врахування ініціативи, творчість, 
мобільність, активність, оперативність, вміння 
констатувати, спілкуватися, вирішувати про-
блемні ситуації, складати пропозиції, а також 
глибина психолого-педагогічних знань.

Зазначимо, що досить суттєвим є врахуван-
ня думок, пропозиції студентів щодо організації 
та проведення гри, враховуючи при цьому чіткість, 
конкретність, конструктивність обговорення.

У процесі гри ми намагалися підтримувати 
високий рівень професійно-педагогічного та емо-
ційного напруження, акцентуючи водночас на 
важливості у професійній діяльності педагога 
саморегуляції. Ми наголошували, що необхід-
ність саморегуляції виникає тоді, коли вихова-
тель стикається з новою, незвичайною, складною 
розв’язуваною проблемою, що не має однознач-
ного розв’язання або припускає декілька альтер-
нативних варіантів у етапі імпульсивності.

Завдання викладача, передусім, полягає 
в тому, щоб спонукати активність студентів, до-
помагати їм скоригувати свою діяльність, тобто 
організувати навчання на принципах самодіяль-
ності й самоорганізації.

Тематика ділових ігор може бути досить 
різноманітною, залежно від їх мети, завдань.  
Наприклад: «Відкрите заняття в ЗДО на тему 
«В гостях у Вседізнайка», «Свято в ЗДО «Пригоди 
в зимовому лісі», «Свято-змагання», «Мандрівка 
до палацу Королеви Зими» та ін. Пропоновані 
заняття вимагали підготовки декорацій, костю-
мів, знань фольклорних творів різних жанрів мо-
рально-етичної спрямованості, казкових героїв, а 
також знань щодо морально-етичних категорій, 
моральних якостей, норм, правил поведінки. Під 
час ділових ігор студенти мали змогу виявити 
знання методики роботи з дошкільниками, вмін-
ня розвивати в дітей діалогічне мовлення, акти-
візувати словниковий запас, вміння формувати 
моральні якості у дітей: гостинність, чесність, 
ввічливість, доброту, братерство тощо.

Інструментарій діяльності викладача й сту-
дентів при проведенні ділових ігор досить різ-
номанітний: використання різних пошукових 
завдань, проблемних ситуацій, вправ, пошук ін-
формації, підготовка запитань і відповідей, мето-
дичного обладнання тощо.

Окрім того, виконання різних ролей: голова 
педради, методичної комісії, доповідач, опонен-
ти, експерти, аналітик, завідувач ЗДО, голова 
батьківського комітету, наглядової ради, рецен-
зент, молодий і досвідчений вихователь, песи-
місти, оптимісти та ін. спонукало студентів до 
активної підготовки, виявляти пізнавальну ак-
тивність, приймати рішення, оцінювати, вислов-
лювати критичні зауваження чи схвалення або 

просто власні судження, міркування, відповіда-
ти на запитання, аналізувати, узагальнювати.

Для цього магістри повинні були вивчати 
літературу з тієї чи іншої теми, готувати повідо-
млення, портфоліо з метою успішного проведен-
ня гри, кваліфікованого виконання визначеною 
ролі. Кожна гра завершувалася, зазвичай, уза-
гальненням, підбиттям підсумків, з якими ви-
ступає викладач-керівник гри, висловлюючи 
думку щодо ефективності та рівня знань студен-
тів, зауваження й пропозиції, зазначаючи як по-
зитивні сторони і прогалини.

В ході аналізу фахової підготовки магістрів 
дошкільної освіти ми дійшли висновку, що діло-
ва гра як один із методів активного навчання ви-
конує комплекс функцій, а саме: дидактичну, яка 
забезпечує вироблення вміння визначати цілі, 
навчання, констатувати знання, ознайомлення 
із способами обробки інформації, формулювання 
ідей, підготовку презентацій результатів своєї 
роботи; інформаційно-пізнавальну, що стиму-
лює мотивацію студентів до отримання нових 
знань, формує вміння обмінюватися інформаці-
єю, шукати цікаву інформацію, аргументувати її 
цінність, передбачає набуття навичок емоційної 
поведінки, саморегуляції; розвивальну, що пе-
редбачає розвиток креативності, дослідницької 
культури, навичок рефлексії, комунікативної 
компетентності; виховну, що включає формуван-
ня загальнолюдських якостей, відповідальності, 
толерантності, гуманних взаємостосунків; соці-
алізуючу, яка зводиться до вміння раціонально 
використовувати час, критично оцінювати вне-
сок кожного, осмислення власної значущості 
і особистого внеску в справу, спроможність спіл-
куватися в соціумі, адаптуватися в нових умовах.

Результатом гуманістичної спрямованості ді-
лової гри, як засвідчує практика, є формування 
внутрішньої потреби самому вчитися, виховувати 
власну ініціативу. Основне – при цьому забезпе-
чується реалізація принципу «навчання без при-
мусу». Отже, ділова гра є важливим, методично 
вмотивованим компонентом навчального проце-
су. Відтак наголошуємо на ефективності її вико-
ристання при вивченні педагогічних дисциплін.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. Враховуючи реалії ХХІ століття, якому по-
трібні фахівці нового типу, з критичним і гнучким 
мисленням, творчою ініціативою, готові впевнено 
йти в майбутнє з опорю на власні сили, спеціа-
лісти дошкільної освіти у своїй творчості повинні 
намагатися досягти свого акме (вершини зрілос-
ті), що і визначає особистість педагога з високим 
рівнем професіоналізму. У цьому контексті, як 
свідчать результати нашого дослідження, суттєва 
роль належить методиці викладання дисциплін 
педагогічного профілю, а в її арсеналі – викорис-
тання методів активного навчання. Серед таких 
методів, як одна із новітніх технологій, нами ви-
діляється ділова гра, потенціал якої є потужним 
чинником самореалізації особистості, зростання 
і вдосконалення професіоналізму працівників до-
шкільної освіти на різних ланках – від вихователя 
до керівника, працівника управлінської сфери.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у вивченні та узагальненні організаційно-дидак-
тичних основ використання ділових ігор у профе-
сійній підготовці фахівців дошкільної освіти.
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