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НАВЧАЛЬНА ГРА ЯК МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОЇ РОБОТИ
 (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА»)
 

Охарактеризовано ділову гру як форму навчальної роботи. Розглянуто  
зміст  навчальної  ділової  гри  з  дисципліни  «Державна  інформаційна  
політика».
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Одним з видів імітаційних занять активного навчання є навчальні ділові 
ігри.  Вони  логічно  продовжують  аналіз  реальної  практики  і  розв’язують 
ситуаційні задачі. За своїм змістом ділова гра – це імітаційний управлінський 
процес,  тобто  процес  вироблення  і  прийняття  рішень  за  конкретною 
ситуацією в умовах поетапного уточнення необхідних для прийняття рішення 
факторів, аналізу інформації, що надходить у ході гри. Основна відмінність 
ділової  гри  від  інших  методів  полягає  в  тому,  що  в  ній  на  матеріалі 
послідовно створюваних і розв’язуваних спільними зусиллями учасників гри 
ситуацій  відтворюються  моделі  професійної  діяльності.  Беручи  участь  у 
ділових  іграх,  студенти  набувають  не  тільки  професійних,  але  і  ділових 
навичок:  уміння  адаптуватись  у  групі,  розуміти  цілі  та  інтереси  інших 
учасників гри, приймати самостійні та групові рішення.

Навчальна  гра  –  це  форма  навчальної  роботи,  яка  дає  можливість 
студентам найбільш повно освоїти  в  ході  навчального  процесу  професійні 
навички  та  функції  фахівця.  З  її  допомогою  виробляються  ділові  та 
професійні  якості,  вона  дозволяє  використовувати  знання  та  вміння  у 
вирішенні  практичних  ситуацій,  розвиває  організаторські  здібності, 
самостійність, ініціативу.

Ділові ігри являють собою інструмент вироблення складних колективних 
рішень. Можливість стиснути реальний час у рамки ігрового експерименту 
дозволяє  неодноразово  програти  одну  професійну  ситуацію  й  визначити 
наслідки кожного з реалізованих рішень. Результатом такого програвання є 
розвиток у студентів  навичок інтуїтивного передбачення,  як ходу  розвитку 
ситуації під впливом різних факторів, так і можливих наслідків від кожного 
обраного ними рішення. Таким чином, у ході гри відбувається нагромадження 
досвіду  поведінки  в  різних  господарських  ситуаціях,  здобувається  нове 
знання,  що  має  як  теоретичну  основу,  так  і  практичну  спрямованість, 
Цінністю  знання,  що  здобувається  в  ході  гри,  є  його  «активність»,  тобто 
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швидке включення у процес вибору й ухвалення професійного рішення.
Розробка ділових ігор складається з декількох етапів:
• постановка  цілей  і  завдань  гри,  написання  сценарію з  визначенням 

дієвих осіб (учасників);
• добір практичного матеріалу;
• розробка  загальних  й  індивідуальних  вихідних  даних  і  завдань 

учасникам гри;
• визначення критеріїв оцінки результатів.
Незважаючи на  загальні  принципи побудови ділових навчальних ігор, 

порядок їхнього проведення й оснащення різний, оскільки залежить від цілей 
і напрямку діяльності учасників гри.

Широке  застосування  ділових  ігор  має  як  позитивну,  так  і  негативну 
сторони. Позитивна полягає в тому, що підтверджуються можливості ділових 
ігор як інструмента формування особистості професіонала, досягається мета 
активізації  навчального  процесу.  Негативні  наслідки  виникають  у  тих 
випадках,  коли  розроблювач  ділової  гри  не  спирається  на  психолого-
педагогічні або науково-методичні основи й бере від гри тільки її зовнішню 
форму, а викладач (часто він і є розроблювач) використовує цей інструмент, 
не намагаючись розібратися з яким педагогічним явищем має справу.

Сутність ділової гри, її місце в навчальному процесі, цілі використання 
не можна з’ясувати, розглядаючи її поза понятійними рамками педагогіки та 
психології, навчально-виховного процесу як єдиного цілого. Орієнтуючись на 
розуміння ділової  гри як,  наприклад,  галузі  імітаційного моделювання або 
групової  вправи  щодо  вироблення  послідовності  розв’язання  в  штучно 
створених  умовах,  викладач  не  зможе  обґрунтувати  розумність  свого 
звернення саме до гри, а не до семінарського або лабораторно-практичного 
заняття.

Ділова гра – це «важка артилерія», і застосовувати її доцільно лише для 
досягнення  таких  цілей,  які  не  можуть  бути  реалізовані  більш  простими, 
звичними та надійними способами.

Необхідно  відзначити,  що  в  нашій  країні  й  за  рубежем  відсутня 
загальноприйнята  концепція  ділової  гри,  єдина  або  хоча  б  поділювана 
більшістю  дослідників  і  практиків  технологія  її  опису  й  розробки.  Кожен 
розроблювач  і  користувач  створює  своє  уявлення  про  гру  або  некритично 
запозичує її в інших. Це призводить до розмаїття розробленого педагогічного 
інструментарію,  створює  труднощі  його  тиражування,  спричиняє 
неможливість відтворення ділових ігор іншими викладачами, проблеми при 
їхньому використанн.

Розробка ділової гри, безумовно, творчий акт, що несе в собі відбиток 
особистості автора. Однак це не означає, що можна обійтися без адекватних 
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психолого-педагогічних  уявлень  про  ділову  гру  а  і  відповідну  методику 
конструювання  й  опису.  Наявність  такої  методики  дозволить  позбавити 
розроблювачів  від  непотрібної  витрати  зусиль  на  вироблення  власного 
підходу й вивільнить час і зусилля на дійсно творчу роботу.

З  позицій  навчання  ділова  гра  є  формою відтворення предметного  та 
соціального  змісту  професійної  діяльності,  моделювання  систем  відносин, 
характерних  для  даного  виду  праці.  Проведення  ділової  гри  являє  собою 
розгортання особливої, ігрової діяльності учасників на імітаційній моделі, що 
відтворює  умови  та  динаміку  виробництва.  Ділова  гра  дозволяє  задати  в 
навчанні  предметний  і  соціальний  контексти  майбутньої  професійної 
діяльності  й  тим  самим  змоделювати  більш  адекватні  у  порівнянні  з 
традиційним  навчанням  умови  формування  особистості  фахівця.  Таким 
чином,  ділова  гра  є  модельним  заміщенням  двох  реальностей  –  процесів 
виробництва та процесів діяльності в ньому людей.

У діловій грі той, хто навчається, виконує квазі-професійну діяльність, 
що несе в собі риси як навчальної, так і майбутньої професійної діяльності. 
Засвоєння  знань,  формування  вмінь,  навичок  здійснюються  через  канву 
професійної  праці  в  її  предметному  та  соціальному  аспектах.  Ці  знання 
засвоюються не про запас, не для майбутнього застосування, не абстрактно, а 
в реальному для учасника процесі інформаційного забезпечення його ігрових 
дій, у динаміці розвитку сюжету ділової гри, у формуванні цілісного образу 
професійної ситуації. Крім того, у діловій грі в умовах спільної роботи кожен 
студент  здобуває  навички  соціальної  взаємодії,  ціннісні  орієнтації  й 
установки,  властиві  фахівцеві.  Очевидно,  що  в  досягненні  таких  цілей 
навчання та виховання ділова гра має найбільші можливості.

Темою ділової  гри  можуть  бути  розділи  курсу,  окремі  теми,  ситуації, 
проте  на  практичних  заняттях  з  навчальної  дисципліни  «Державна 
інформаційна  політика»  проводиться  наскрізна  ділова  гра  під  назвою 
«Міністерство  державної  інформаційної  політики».  Навчальний  курс 
«Державна  інформаційна  політика»  Національної  академії  керівних  кадрів 
культури  і  мистецтв  передбачає  9  практичних  занять,  спрямованих  на 
поглиблення знань, здобутих студентами завдяки лекційним заняттям.

Ділова гра
«Міністерство  державної  інформаційної  політики:  створення, 

напрями діяльності, перспективи»
Мета  гри: набуття  теоретичного  та  практичного  досвіду  в  галузі 

державної інформаційної політики.
Бюджет часу ділової гри – 18 годин. Гру проводять у одній академічній 

групі студентів,  розподіливши між ними напрями державної інформаційної 
політики: у сфері ЗМІ, книговидання, поліграфічного виробництва, музейної, 
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архівної, бібліотечної справи, кінематографії, реклами, виставково-ярмарковій 
діяльності тощо.

Ідея гри: імітація реальної практики діяльності Міністерства державної 
інформаційної  політики,  вивчення  стану  галузі  та  розробка  концепції 
державної інформаційної політики.

Учасники  гри: міністр,  керівники  департаментів  (ЗМІ,  книговидання, 
поліграфічного  виробництва,  музейної,  архівної,  бібліотечної  справи, 
кінематографії, реклами, виставково-ярмарковій діяльності тощо).

Вихідна інформація: Закони України: «Про Державний бюджет України 
на  2013  рік»,  «Про  Державний  бюджет  України  на  2012  рік»,  «Про 
Державний бюджет України на 2011 рік», «Про Державний бюджет України 
на 2010 рік», «Про Державний бюджет України на 2009 рік»; офіційні веб-
сайти різних інформаційних установ (розподіляються між учасниками гри в 
залежності від обраного департаменту (наприклад, для департаменту архівної 
справи буде обов’язковим веб-сайт Українського науково-дослідного інститут 
архівної справи та документознавства) та інші джерела інформації.

На  першому  етапі проводиться  установча  нарада  новоствореного 
Міністерства державної інформаційної політики, де надається інформація про 
гру  (мета,  завдання,  бюджет  часу,  вихідна  інформація)  та  призначаються 
керівники  департаментів  окремої  галузі,  яку  вони  будуть  досліджувати 
протягом гри.

На другому етапі учасники гри: з’ясовують сучасний стан обраної галузі 
(кількість  існуючих установ,  позитивні  і  негативні  сторони);  переглядають 
видатки Державного бюджету України в галузі за останні 5 років. Результати 
оголошуються  на  засіданні  Міністерства,  де  бюджет в  табличній  формі  та 
кількісна характеристика установ на мапі України репрезентуються у вигляді 
презентації.

На  третьому  етапі учасники  гри:  виявляють  існуючі  державні, 
міжнародні програми і  проекти в галузі;  з’ясовують наявність асоціацій та 
спілок  галузі.  Результати  оголошуються  та  обговорюються  на  засіданні 
Міністерства керівниками департаментів на чолі з Міністром.

На  четвертому етапі учасники гри: досліджують нормативно-правове 
забезпечення галузі;  виявляють наявні стандарти. Результати оголошуються 
та обговорюються на засіданні  Міністерства керівниками департаментів  на 
чолі з Міністром.

На  п’ятому  етапі учасники  гри  розробляють  концепцію  розвитку 
обраної  галузі.  Результати  оголошуються  на  засіданні  Міністерства,  де 
представляється концепція розвитку галузі із  зазначенням ризиків,  до яких 
приведе відмова від реалізації даної концепції.

Підбиття  підсумків ділової  гри  проводиться  у  формі  завершальної 
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наради,  на  якій  учасники  гри  виробляють  концепцію  розвитку  державної 
інформаційної  політики  та  перспективні  напрями  роботи  Міністерства 
державної інформаційної політики як керуючого органу галузі.

Оптимальним  варіантом  інформаційного  забезпечення  державної 
інформаційної політики є створення єдиної комплексної бази інформації для 
розв’язання  всіх  ситуаційних  задач  для  всіх  методів  активного  навчання. 
Одержана  інформація  може  використовуватись  2–3  роки  і  щорічно 
доповнюватись новою довідковою інформацією.

Розвиток  особистості  фахівця  в  діловій  грі  здійснюється  в  результаті 
підпорядкування  двом  типам  норм:  компетентних  предметних  дій  і 
соціальних  відносин  колективу.  У  цих  умовах  дії  здобувають  значення 
вчинків,  що  формують  соціальні  риси,  характер  фахівця.  Досягнення 
дидактичних і  виховних цілей поєднано в  єдиному потоці,  соціальному за 
своєю  природою,  активності  студентів,  реалізованої  у  формі  ігрової 
діяльності.  Мотивація,  інтерес  та  емоційний  статус  учасників  ділової  гри 
обумовлюються  широкими  можливостями  для  цілепокладання  й 
цілездійснення,  діалогічного  спілкування  та  взаємодії  на  проблемно 
представленому  матеріалі  ділової  гри  й  для  формування  професійного 
творчого мислення.

Гра  формує  у  студентів  навички  відбору,  аналізу  та  синтезування 
інформації, спонукає до раціональних пізнавальних дій. Останні спрямовані 
на забезпечення майбутніх фахівців професійно-значущими знаннями, у тому 
числі:

• засвоєння навчального матеріалу за мінімальної кількості фактів, що 
повно та вичерпано розкривають його сутність;

• реальна  можливість  активно  генерувати  нові  професійні  знання  на 
основі засвоєної інформації;

• концентрована  розумова  діяльність,  що  включає  використання 
потенційних можливостей логічного мислення та пам’яті;

• виникнення  твердої  впевненості  в  тому,  що  навчальний  матеріал 
засвоєний.

Отже,  впровадження  ігор  в  навчальний  процес  сприяє  кращому 
засвоєнню  предмета  студентами  та  підвищує  професійну  компетентність 
самого педагога. Як свідчать випускники, гра нагадує пригоду і залишається в 
пам’яті через роки.

The article explores business game as the form of education work. The object 
is devoted to the educational business game structure of the subject «The national 
information politics».

Key words: educational business game, the national information politics
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