
 228

О. В. Катеруша, старш. викл.,  
кафедра української та іноземних мов  

ФЕУ КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
 
 

ДІЛОВІ ІГРИ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ТА АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
З ІНОЗЕМНИХ МОВ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВНЗ 

 
Сучасні соціальні умови зумовлюють нові вимоги до професі-

онала, націлюють на формування особистості фахівця, що харак-
теризується сформованим економічним мисленням, ініціативою, 
самостійністю в ухваленні рішень. 

Готуючи майбутніх фахівців, викладачі повинні прагнути не 
тільки озброїти студентів науковими знаннями, але і сприяти фор- 
муванню у них ділових якостей, навичок активного економічно- 
го мислення. Ось чому на етапі професійно спрямованого нав- 
чання іноземних мов важливо організувати проведення зі студен-
тами ділових навчальних ігор, які відтворювали б професійні си-
туації.  

Ділова гра є імітацією трудової діяльності, а також побутових 
сфер життя. Учасникам гри не заважає відсутність реальних ма-
теріальних знарядь і засобів імітованої діяльності, їх замінює 
уява. У результаті в ролевій грі розвиваються уява студентів, 
творчі здібності, істотно підвищується зацікавленість аудиторії у 
вивченні навчального матеріалу. Моделюючи поведінку студен-
тів у певних виробничих ситуаціях майбутньої професіональної 
діяльності, гра тримає аудиторію у постійній напрузі, змушує 
думати, інтегрувати одержані знання. Крім цього, ділова гра доз- 
воляє розвинути, згідно сучасних вимог до фахівця — економіс-
та, навички генерації нових прийомів і рішень в умовах обмеже-
ності ресурсів, що знаходяться у розпорядженні компанії, ство-
рення унікальної торговельної пропозиції, риторики ділового 
спілкування.  

Зіставлення ділових ігор із традиційними формами проведен-
ня занять з іноземної мови в економічному ВНЗ свідчить про те, 
що ділова гра має ряд переваг: 

— у діловій грі досягається вищий рівень спілкування, оскіль-
ки вона припускає реалізацію конкретної діяльності (обговорення 
проекту, участі в конференції, укладення договору); 

— ділова гра є колективною діяльністю, що передбачає участь 
всієї групи і кожного окремого члена групи; 
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— виконання різноманітних завдань призводить до конкрет-
ного результату, що, у свою чергу, викликає у студентів відчуття 
задоволення від спільних дій, бажання висувати і вирішувати но-
ві задачі; 

— виконуючи ігрове завдання, студенти аналізують вихідний 
навчальний матеріал, що характеризує ту чи іншу економічну си-
туацію і знаходять відповідь на висунуту перед ними імітаційно-
ділову проблему; 

— у діловій грі формуються й актуалізуються навички встанов- 
лення контакту, правильного сприйняття та оцінки партнера як 
особистості, визначення стратегій спілкування.  

Імітуючи в навчанні іноземних мов конкретні умови і динамі-
ку виробництва, а також дії і стосунки фахівців, ділова гра, таким 
чином, є засобом розвитку економічного мислення, актуалізації 
застосування і закріплення знань. Важливо, що розвиток особис-
тості фахівця в діловій грі зумовлений засвоєнням професійних 
дій і норм поведінки учасників процесу. Методично правильно 
побудовані ділові ігри є також ефективним засобом навчання 
технології ухвалення рішень. 

Методична майстерність викладача визначається умінням знай- 
ти оптимальну можливість включення гри до навчального проце-
су, спрямувати творчу думку студентів на вирішення поставленої 
задачі, викликати пізнавальний інтерес, мобілізувати громадську 
думку майбутнього фахівця економіста. 
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ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛУ 
 
 
Як ви думаєте, в чому основна проблема сучасної медицини в 

Україні? В платності та безоплатності? Ні. Проблема в лікарях, в 
їх підготовці. Адже в теорії вони знають все, а на практиці не 
можуть вилікувати нежить. Як ви думаєте, чому в нас такі погані 
закони, і кожен знає, що закон як дишло, куди повернеш, туди і 


