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M.I.ВОРОВКА
О Р Г А Н В А Ц Ш  ТА ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕНИЯ Д1ЛОВИХ 

П Е Д А ГО П Ч И И Х  1ГОР
У ряд1 своТх робгг ми прослщкували взаемозв’язок професшно! 

MniicicpHocTi майбутн1х вчител1в та навчально-педагопчних irop [1,2], умови 
ефсктивноеп оргашзаци дшово! гри [3], Ух структурну модель [4], р1зномаштш 
1пдходи до i'x проведения [5].

У цш cxarri на приклад1 проведено!' нами на стада формуючого 
скспорименту дшово! гри «Педагопчний консил1ум» розглянемо основш етапи 
та принципи проведения педагопчиих дшових irop. Ця гра проводилась нами 3i 
студентами другого курсу. К основна мета -  оволодшня студентами методикою 
in див! дуально!' роботи з педагопчно занедбаними шдлггками. Завдання гри 
пасгупн!: 1) виробити у студент!в практичт навички роботи з педагопчно 
танедбаними дггьми; 2) сформувати вмшня наукового ашипзу конкретних 
ситуацш та прийняття р!шень; 3) перев1ри ги piBeHb квал!фн<ацп студенпв в 
орг ишзацп та про веде нш шднвщуально! роботи з учнями.

Гра проводилася в чотири етапи. Перший стал -  шдготовчий. Упродовж 
iii.oro студента вивчали спешальну лнературу, прослухали вступну лекщю, 
огримали необхщш консультащ! i т.д. Учасниюв шформували про мету, 
завдання та правила гри. Був реа1Йзований оргашзацшний момент (створення 
м'шрогруп, бригад, обрання бригадиров, ap6ixpiB, i'x ознайомлення з функциями, 
системою стимулювання, часовим режимом).

Бригадири з пакету завдань отримували по одному запитанню i, 
иорадившись з членами бригади, давали на них вщповщг Призначення таких 
танитань -  актив!защя знань студенив. У нашему випадку до 3Micry пакеив 
входили наступи! питания: поняття та сутшсть виховання з точки зору 
психологи та педагопки; шляхи нормал1защ! положения проблемних шдлпюв у 
KOJieKTHBi; методи виховання, перевиховання та i'x характеристика; фактори 
негативного впливу на-поведшку гпдлп’юв у навчальному nponeci. Bi/uiotiiдi 
бригадир1в ощнювались арблрами.

Нижче (табл. 1) наведено вщповщь бригадира вщносно фактор!в, що 
нпливають на поведшку пщлпюв, за яку арбггри поставили оцшку «вщмшно».

Другий етап. Самостшна робота бригади (мкрогрупи) по вирпненню 
поставлених перед нею завдань. Учасники гри отримували завдання, 
шайомились з вихщними даними, складали необхщну письмову документацпо, 
тдавали н для оцшювання арб ирам, яко, у свою черту, фжсували результата, 
теля чого повертали матероали розробникам. У випадку необхщноеп учасники 
гри могли користуватися рекомендащями та банком знань. Останнш м1стить 
ириблизш рекомендацЙ з подолання педагопчно! занедбаноеп y4HiB 
шдлпкового eiKy (елементи педагопчно!' занедбаноеп та умови перевиховання 
пщлтав).

На цьому ж еташ здшснювалась колективна робота у бригадах (5-7 
чоловш), у npoueci яко! гравщ висували pi3Hi пропозицп щодо вир!шення р1зних



педагопчних завдань та оцшювали Yx, рсшгрували взят! на себе ро 
мшрогрупах (директор школи, класний кер1вник, батьки, психолог, вч 
школи, представник иреси i T.i.).

Табли
Фактори негативного впливу на гюведшку учшв у навчальному_процес1 

Показники
Фактори

1. Бюлопчний

неблагополучного 
розвитку

1. Спадковють штелекту.
2. Затримка у 
розумовому розвитку.
3. Соматична 
послаблетсть.

2. Сощальний 1 .Несприятшш 
сощально-педагопчш 
умови родинного 
виховання.
2.Низький сощальний 
статус учня у дитячому 
колектив!.

3. Психолопчний 1. Коифлкг «учень- 
вчитель».
2. Гйзнавальна пасившсть 
(можливкть, але 
небажання вчитися).
3. Вщсутшсть умшня та 
бажання вчитися.

Ознаки вщхилень у навчальнш Д1Яльно

1. Низький р1вень здхбностей.
2. Р1зн1 вщхилення у пам’я-ri, зниження 
штелектуальних потенцш.
3. Пщвищена втомлювашсть, слабка 
витримка, низью енергетичш можливос 
мобшзовашсть, динамка та як!сна 
характеристика емоцмних складових.
1. Обмежешсть знань тауявлень про 
оточення, обмежений життсвий досвщ.
2. Порушення поведшки, агресиишсть. 
Вщсутшсть емоцШного контакта з 
членами колективу, несформовашсть 
старанност1.

1. 1гноруваня, байдужшть, небажання 
контактувати та визнавати авторитет 
вчителя, страх перед ним. Негативне 
вщношення вчителя до учня.
2. Вщсутшсть штересу до предметов, 
навчаня пщ впливом ззовш.
3. Не закршлеш навички навчальних д: 
знания засвоюються неращональними 
способами, невмшня здшснювати 
самоконтроль, систематичне невиконш 
домашшх завдань.

ВИ~

У нашому випадку одне i3 завдань для бригад стосувалось педагоп 
консилiyMa з метою уточнения причин вщхилень у поведши учня у навча 
виховному процесь У npoijeci робота бригади визначили мету провед 
педагопчних косил1ум1в, методику 1х проведения, типоей комплекснт при' 
стшко1 та короткочасноТ негативно-! поведшки учшв, склали таблицю « 
рейтинга», у якш учасники педагопчного констшуму ранжували 
причини за ступенем Yx впливу на учня.

Трепй етап. Публ1чний рольовий захист 1дей, програм, пропози" 
контекст! обраноТ теми. Визначалась послщовшсть та зм’ют виступу б 
шляхом жеребкування. Кер1вник гри тдтримував дискуспо, що винг 
npoueci обговорення питань. АрбНраж фжсував eci виступи у прот 
оцшював роботу кожнсн бригади по bcim етапам, гпдраховував бали. Шдсу 
оцшка розробки методичних рекомендаций у нашому випадку здшснюва 
наступит форм! (табл. 2).

Четвертей стан. I Ндведення 1мдсумк!в: груповий анал!з, аналзз 
кер!вником, адаптафя щей, иропозицш, програм до умов кота 
колективу. У nponeci аналпу пиявлялись найб!льш характерш помилки,



припускались учасники гри, ощнювалась робота кожноГ бригади та окремих п 
чигши, бригадир1в. Оголошувались результата робота бригад i переможцц 
ннимовалась робота арбитражу.

Таблица 2
Овднка шдсумюв розробки методичних рекомендащй

Методичш
рекомендацп

Кшыасть
рекомендованих

пропозицш

Кшыасть
прийнятих

рекомендацш
Оцшка Сума

балтв
Класному кертвнику
Батькам
Вчителям класу
Колективу класу
Директору школи

Гйсля проведения гри ми дшшли висновку, що основними принципами 
иобудови та проведения дшових педагопчних irop е:

1. Наочшсть та простота конструкцй (моделО дшовоУ гри. Гра повинна 
Пути по можливостт простою у пор!внянш з реальною дшснютю, щоб 
1и(нчпечити оглядовгсть експерименту, але i достатньо складною, щоб створити 
мгпГшдиий р1вень вщповщно до експериментальнот дшсносп. Ускладнення 
тшсгрукцш (моделей) дшових irop виникае при розробщ та створенш 
ушнерсальних irpoBHx моделей, що вщзеркалюють багатоцшьовий характер 
фуикщонування об’екпв дослщження. Це може призвести не лише до 
»бип>шсння часу на а  створення, а й ускладнити процес Тх проведения. У 
складшй rpi збшьшуеться число учасншав, кшыасть документа в, 
ускладнюеться шформацшно-техшчне обслуговування. Не можна гакож 
донустити надм1рного спрощення диювоГ три -  вона повинна якомога повно 
мЦобразити сутн1сть та характер об’екту, що 'тщ сться з п допомогою.

2. Автономшсть тем та фрагментов дитовоГ гри. Цей принцип вимагае 
I к-1111 о У гнучкосй структури гри для того, щоб OKpeMi УУ частини могли б 
poiii руватися вщносно самостгано. Теми та фрагмента дшовоУ гри повинш 
мпт и завершешсть i вщносно самостшш входи та виходи. Автономшсть тем i 
фр;и менпв дозволяе «налаштовувати» гру для конкретного складу ГУ учасншав. 
1иичайно, у цьому випадку гра втрачае свою цшшсть та завершешсть, але 
мнбувае шших корисних якостей.

Важливе значения мае дотримання автономносп тем та фрагменпв при 
коистроюванш та проведенш дшових irop, яю стають одними i3 основних 
mco6iB вивчення навчальних дисциплш, зокрема педагопки.

3. Можлив1сть подальшого вдосконалення та розвитку конструкцй' 
(моделУ) дiлoвoУ гри. Цей принцип формулюють як «вщкриттсгь irpOBoi' модели), 
коли вона стае наче окремим блоком, що може входити в наступи!, бшын 
| нладш конструкцй" дшових irop.

4. Ращональне поеднання в irpoBOMy експериметт irpoeox дтяльноси та 
imiiii.nocTi з приводу гр и. У загальному вигляд! дшова гра створюеться у 
ит тупнш послщовностп визначення мети гри -  визначення вщцв д1ялыюсп з 
приводу гри -  конструювання irpoeoi' д1яльностп

Навчальш \ г р и  можуть проводитися для тренування учасниюв, 
формування у них певних навичок для участт у rpi в Tift чи iHmift рол!. Реальш 
iimoBi тгри призначеш для аншпзу та визначення шлях1в i cnoco6iB



вдосконалення кср1вництва педагопчно! системи, для напрацюв 
оптимальних piiueHb у даншй конкретнш обстановцк Ця мета досягаеться 
у npoueci Д1яльностт з приводу три.

5. Максимальне звшьнення учасникчв дшово! гри, особливо гравщв, 
перешчних irpoBHX процедур. Це необхщно для шдвищення ефективн 
дшово! гри, осюльки учасники та оргашзатори 1ри отримують ве 
можливосп для анал1зу та розбору отриманих у rpi проблем. Зменш 
масштаб часу -  особливють дшово! гри. Тому можливкть виконання рути" 
процедур у максимально скорочений термш -  важливий фоктор у розп 
irpoBoro часу.

6. Максимальне використання готових розробок. Можли 
використання готових проектних pimeHb, програм, банюв даних, 
документе, додатюв, шструкшй та шших MaTepiajiiB дозволяв скор 
витрати часу на проведения гри до мЫмуму. Усшшне проведения дшовоГ 
досягаеться у тому випадку, якщо у Marepiaaax, котр! передують Ti проведе" 
мютиться добре продумана методика збору, систематизацп та обробки irpo~ 
експерименталыюТ шформацп. Ця вимога стосуеться ycix вид1в 
(навчалышх, дослщних та iH.)

7. Повне занурення учасниюв дшово! гри в проблематику оргашзац! 
системи, що моделюеться у rpi. Цей принцип означае, що учасники упро. 
проведения гри повинш займатися вивченням та анал1зом тих гштань, що 3 
пов’язаш. Рещпзащя цього принципу сприяе вир1внгованню почат 
шдготовки гравщв та eKcnepTiB, ушфкувашпо технолог)!, знаходж, 
cni.rTbHo! мови yciMa учасниками гри, а також створенню сприятливих умо! 
творчо! вщдачц максимального використання дослщницького потен" 
учасниками дшово! гри.

8. TIocTynoBicTb входження учасниюв дш ово! гри в експеримента 
ситуащю. CymicTb цього принципу полягае у тому, що учасники отриму 
ocHOBHi вгдомост! про проблеми, яю вирш ую ться у rpi у nponeci 
д1яльност1, а не до Ti початку. До речц нерип принципа гри повинн1 
максимально спрощенш, щоб учасники легко призвичаТлися до Г 
д!яльностг Hi цикли повинн! супроводжуватися лекщями на загальш  
Детальне вивчення ycix Marepianie, що вщносяться до гри, повино базувати 
досвцц робота тих, хто навчаеться в умовах гри. Така послщовшсть доз 
мобш зувати учасниюв на творчу продуктивну роботу 3i BciMa материал" 
дослщжувано! проблеми.

9. PiBHOMipHe навантаження. Реал)защя цього принципу означав^ 
учасники гри отримують Hoei знания вщносно р!вними порщями. Мате 
яю отримують гравщ, повинн! бути пвдбраш таким чином, щоб Тх опану 
вщбувалося з р1вними витратами розумово! та ф1зично! енергп.

Звичайно, noBHicno дотримуватися цього принципу нелегко 
неоднорщшсть irpoBoro складу и учасниюв: проявляеться р'нний pie 
знань, неоднакова швидюсть засвосння ними ново!' шформацп та Н 
irpoBOi д1ялыюсп, рпна акгивна д1яльшсть i т. д. Для бшьш ефе 
реал1зацп цього принципу проионуеться:
•  використовувати спещально розроблену систему теепв для ni 

учасник'ш в irpoB'm rpyni, а також для перюдично! оцшки !х знань;



I v nponeci гри призначати и учасниюв на pi3Hi irpoei посади;
I иг ро т  рувати випадков1 ситуагщ, а вводити i'x в гру для того, щоб нацшити 

I V чи irnny групу на виршення слабо вивчених ними питань.
10.11равдопод1бшсть експериментально'1 ситуацп. 1грова д1яльнють 

ЙМинима бути в зооачнш Mipi схожа на реальну. Це допомагае учасникам гри 
IfHiiHP зрозум1ти проблему, що вивчаеться, проявити бшьше активности та 
fiop'ioit) опдходу до справи.

Цсй принцип у дшовш rpi реал1зуеться через:
I використання комплекту реальних форм планових та звггних документов;
•  иравдопод1бшсть процедур прийняття управлшських рошень та засоб1в 

доведения Ух до виконавщв;
I  ечожють на реальну оргашзащю взаемодн учасниюв гри.

Дотримання правдопод1бносД в основних елементах дшовоУ гри подвшцус 
■К Днсопдницью навчалып якость Однак прагнення до повноГ схожосп гри та 
HlKciiocTi не завжди доречне, осюльки призводить до збшьшення irpoeoro часу. 
А цг в свою чергу може призвести до втрати одше'1 з найбшьших переваг 
||дово1 гри — можливост1 у скороченому масштаб! часу вщтворювати реальну 
Цаддтпчну д1яльшсть i знижуе оглядовють та керування провою ситуащею.

() тже, при конструюванш або проведенш д1лово! гри принцип 
Црйцдоиод1бносД необхщно реал1зовувати обережно: з одного боку, irpoBa 
Я1Ш11.шсть повинна бути схожа на реальну, а з шшого -  Ha6ip атрибутов 
«floiTOBipHocri» не повинен ускладнювати гру, затягувати й триваонсть, 
| 1дно1Йкати увагу учасниюв вод процесу вивчення та анал1зу системи, що 
риппядасться у rpi. KpmepicM вщбору того чи шшого елемента 
Ц|мщдопод1бноеп гри повинна бути оцшка його впливу на мету проведения 
JtliioiioY гри.

При реал1зацп вищезгаданого принципу доциоыоо:
• вюхочувати видаиня учасниками гри псевдореальних документов, 1цо 

шдтворюють i'x irpoBy д1яльшсть (розпорядження, заяви);
I дйо в кожнш реальной ситуацп оформляти у в и пицц вщповодних 

псевдореальних докумеипв (наказ директора школи, виписка з ршення 
исдагопчноТ ради i T.i.).

Методичне забезпечення дшово'1 гри включало чотири обов’язков1 етапи:
•  мерший: шдготовка необхщно! методично!' документацп;
•  другий: шдготовка техшчних засоб1в навчання та наочних поегбниюв;
•  1репй: розробка кер1вництва з системи оцшювання д1яльносш учасниюв у 

дишнй rpi;
•  четвертий: розробка методики проведения гри.

11ри шдготовом до проведения дшово! гри необходно:
•  шпначити об ’ект та процес, що моделюеться у rpi (заклад, вцддш i т. д.)
•  i и пасти проект гри, в якому розкриваеться п концепщя, 3MicT та умови ц 

використання;
•  шдютувати словник педагопчних тер м ж в  та понять, яю будуть використаш 

у I pi (для Ух однозначного трактування);
• розробити сценарш (у ньому даеться nepeniK ролей, уточнюються правила

о р м ) .



Очолюе та спрямовус. гру викладач.
Дшов! при рекомендуеться проводити шсля того, як студенти засвоу 

ochobhi поняття з педагопки. Проведения дшовоУ гри не е самоцшлю. Будь- 
дьтова гра повинна надавати допомогу у вир!шенш рпних проблем, дослщж 
ситуаций, прийнягп pinieHb, засвоенш певного навчалыюго матер1алу.
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О.М.БРИК
П РО Ф Е С Ш Н А  К О М П Е ТЕ Н ТШ С ТЬ О С О Б И С Т О С Т 1У  КО Н ТЕКС 

БЕЗПЕРЕРВНОГ ОСВ1ТИ
За умов глобшпзащУ, шдвищення сощальноУ рол1 особистост1, гуман1з 

та демократизащУ сощального життя, УкраУна як самостшна держава 
створювати умови для шдвищення р1вня осв1чспостУ людей, ефективност 
професшноУ д1яльност1.

У сучасних умовах швидко розвиваеться науково-техн1чний прогре 
зв’язку з економгчними, полггичними, сощальними зм1нами система попи 
професн змшюеться, деяк1 i3 професш взагал1 перестають юнувати, 
тдготовка, перегпдготовка, п1двигцення квал1ф1кащУ мають но 
безперервний характер впродовж yciei трудовоУ д1яльност1 людини.

Життя людини можна розглядати як безперервну постановку певних Ц 
та /цялыпеть, спрямовану на Ух реал1зацгю [7,71].

У структур! сучасноУ систсми освой все бшыне поширення отрим" 
pi3Hi види i форми безперервного навчання, основним завданням яко 
прагнення до пост1йного придбання нових знань, умшь i навичок у р1зних в 
;цялыюст!.

Суспшьство ставить до особистост! все бшьш жорстк! вимоги що, 
професг йног ком петентност!.


