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роЛЬова гра На пракТИчНИХ ЗаНяТТяХ З іНоЗЕМНоЇ МовИ 
За проФЕСіЙНИМ СпряМуваННяМ ДЛя СТуДЕНТів 

НЕМовНИХ СпЕціаЛЬНоСТЕЙ у вНЗ

Авторами запропонована технологія рольової гри, придатної для використання та апробованої на 
практичних заняттях з іноземної мови у ВНЗ та надано практичні рекомендації щодо її впровадження в 
освітній процес. 

Методика рекомендована для використання на практичних заняттях з іноземної мови у ВНЗ. Вона під-
вищує навчальну мотивацію, формує інтерес до ходу заняття, забезпечує концентрацію мимовільної уваги 
студентів на чужих виступах, розвиває комунікативні, когнітивні компетенції, зокрема, навички та уміння: 
публічного виступу, послідовного викладення матеріалу; концентрації довільної уваги; порівняння, аналізу 
та синтезу; сприйняття й аналізу усних виступів, структуризації їх основних положень; визначення пози-
тивних і негативних сторін прилюдних виступів; формулювання питань і відповідей на них; ведення дискусії.

Ключові слова: рольова гра, автентичні матеріали, етапи гри, гнучкість, професійне та особистісне 
зростання, лідерство, мовна компетентність, креативність, новаторство.

Bezpalova Nataliia, Knyshevytska Liliya. Role play in the curriculum of the English for Specific Purposes 
classes at the university level.

The article discusses stages, technology and advantages of the role play that is successfully incorporated 
into the curriculum of the English language classes in the higher education institution. It overviews extensive 
body of literature that sets grounds for interactive techniques in language learning. The authors provide practical 
recommendations for its integration into educational process and discuss advantages of its use. 

The main objective of the study is to analyze the ways in which the use of an interactive student-centered 
approach in the English class contributes to socio-cultural, pragmatic and linguistic competence of the university 
students enrolled into English for Specific purposes classes at Borys Grinchenko Kyiv University. 

The participants of the study were students of the first and second years of study. In order to use the role play 
in the educational process, the instructors set goals and objectives that met the criteria of an interactive activity 
in the classroom such as developing and distributing individual roles for each student, observing time constraints, 
using rules of 'only English ' and polite and tolerant interaction of the participants. In the center of attention is 
a team-based psychological role-playing game with a detective story that models the struggles of an informed 
minority against an unorganized majority. The plot of the game centers around residents of the city, exhausted from 
the rampage of criminal groups. They decide to put all the criminals in prison. In response, the criminals start a 
war to completely destroy all civilians. The keynote of the game is the ontological struggle of good against evil. The 
students' learning activities during the game are subject to the rules, and the successful completion of the learning 
objective is related to its outcome. 

The results of the study showed clear advantages of the use of the interactive method while teaching English. 
The technique is recommended for use in English as a Foreign Language classes at the university level. It increases 
educational motivation and boosts interest in the course.
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Performing a role-based task allows the students to liberate their personality, to unleash their creativity 
without discomfort (and fear of interpersonal conflicts), to criticize, ask questions, evaluate others' performances, 
and at the same time - more carefully prepare for their own roles , knowing that they will be the object of attention 
not only of the instructor, but also of the peers. 

In addition, the proposed methodology develops not only specific professional and linguistic competences, 
allows not only to acquire the content of education directly stipulated by the plan of practical training, but also to 
develop communicative leadership competencies, in particular skills of public speaking, negotiation, consistent and 
logical presentation of the material, successful interaction and many more that, in turn, will be very helpful for our 
students in their future personal and professional lives. 

Key words: role play, authentic materials, stages of the game, flexibility, professional and personal growth, 
leadership, language competence, creativity, innovation.

Постановка проблеми
Орієнтація освітнього процесу на особистість студента та професійну модель його майбутнього фаху 

вимагає впровадження у навчальну діяльність інноваційних методів та технологій. Сучасна ситуація «інфор-
маційного вибуху», динамічного соціального розвитку вимагає від системи освіти небувалої мобільності та 
гнучкості, в тому числі адаптацію до потреб та інтересів студентів, які є ключовою цінністю і орієнтиром 
в навчальному процесі. Адже згідно місії університету Бориса Грінченка викладач має сприяти в цілісному 
розвитку і лідерському становленні особистості студента [Місія Університету Грінченка Електронний ре-
сурс; Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ, 1993].

У цьому сенсі ігрові форми та методи вважаються найефективнішими моделями навчання, які відтво-
рюють ситуації творчого професійного пошуку. Головний феномен гри полягає в тому, що, будучи розвагою, 
вона переростає в навчання, у творчість та у модель людських відносин, що в свою чергу сприяє розвитку 
лідерських якостей та особистісного і професійного зростання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Явище гри упродовж усієї історії людства привертало увагу вчених: філософів, соціологів, психологів 

та педагогів. Зокрема, філософсько-культурологічні та педагогічні підходи до гри відображені у мислителів 
минулого (Арістотель, Платон, Руссо, Спенсер, Локк, Коменський, Сковорода) [Гін, 2007; Педагогічні тех-
нології: теорія та практика, 2004]. Оцінку ігрової діяльності та значення гри в різних педагогічних аспектах 
розглядали у своїх працях Шацький, Макаренко, Сухомлинський. Психологічні особливості гри розкриті 
у дослідженнях Ананьєва, Виготського, Леонтьєва, Рубінштейна, Ельконіна та інших вчених [Педагогічні 
технології: теорія та практика, 2004]. 

Численні теорії та концепції ігрової діяльності визначають дидактичну гру як: – провідний (практич-
ний) вид діяльності протягом життя; – метод та форму активного навчання;–засіб активізації пізнавальної 
діяльності студентів; –цілісну, самостійну (ігрову) технологію;– складову (елемент) іншої технології; – різ-
новид практичного заняття або його частини тощо[ Куліш, 2001].

Пошук шляхів ефективного використання дидактичних ігор відображають у своїх працях Близнюк О., 
Вишнякова Л., Воліна В., Ганніченко Г., Дівінська Н., Друзь Ю., Заболотний О., Загрекова Л., Кожем’яна О., 
Коломієць В., Копосов П., Короткова М., Коротяєва І., Кукушин В., Куліш І., Литвина Л., Омеляненко С., 
Остапенко Н., Панчук О., Передрій Г., Петруня М., Саюк В., Скнарь О., Соловйова Л., Федоренко В., Хомен-
ко О., Хомуха О., Штепа О., Щербань П. та інші, досліджуючи їхнє місце у методичній системі [Щербань, 
2004]. Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання, вбачає в них можливість ефективної 
організації взаємодії педагога й студентів, продуктивної форми їхнього спілкування з елементами змагання, 
безпосередності, інтересу [Гін, 2007; Щербань, 2004; Фіцула 2006]. Наявність різних підходів і класифікацій 
доводить, що гра як дидактична категорія – багатовимірне поняття і може розглядатись з різних точок зору 
[Капська,1991.]

Проблематика питання
Але нажаль, незважаючи на численні переваги використання рольової гри як різновиду дидактичної 

гри в навчально-виховному процесі, вона не є достатньо затребувана і не має відчутного впливу на масову 
практику викладання, хоча багато сучасних вищих навчальних закладів України прагнуть надавати перевагу 
активному навчанню у підготовці майбутніх фахівців. 

Мета статті – проаналізувати сутність та особливості впровадження популярної рольової гри для біль-
шої продуктивності оволодіння іноземною мовою для студентів немовних спеціальностей з урахуванням 
фахових особливостей.

Об’єктом статті є доволі популярна рольова гра, яка в студентському колі має назву «Мафія» (ми на-
зиваємо «Протистояння»), але отримала певні зміни в процесі адаптації та пристосування до мети та цілей 
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практичного заняття в ВНЗ для студентів немовних спеціальностей [Гра Мафія. Довідка Електронний ре-
сурс].

 Головна мета застосування рольової гри на практичному занятті у ВНЗ – це активізація та інтенси-
фікація навчального процесу, мотивація до комунікації, засвоєння нових лексичних одиниць та граматичних 
конструкцій, налагодження міжособистісних стосунків між студентами та формування лідерських якостей.

Але для того, щоб використовувати рольову гру в навчально-виховному процесі, вона має відповідати 
певним критеріям:

• чітко поставлена мета та завдання;
• обмеженість в часі, має відповідати потребам викладача і пристосовуватися до мети заняття;
• слідування правилам гри та ввічливе і толерантне спілкування між учасниками гри;
• використання іноземної мови на всіх етапах гри;
• ігрові прийоми та ситуації виступають засобом спонукання та стимулювання до навчання;
• навчальна діяльність учнів під час гри підкоряється правилам, а успішне виконання навчальної мети 

пов’язується з її результатом.
Перші кроки запровадження рольової гри на практиці
Ідея. На вибір рольової гри та використання її на заняттях з іноземної мови мене надихнули студенти, 

які постійно прагнуть спробувати щось нове, вдосконалюватися і рости професійно. Майже всі студенти з 
групи грали в «Мафію» українською мовою і вона викликала в них захоплення, тому виникла ідея спробува-
ти пограти англійською, тим паче, що мотивація до гри вже була. Але від ідеї до впровадження ще потрібно 
було вирішити багато завдань і адаптувати до потреб практичного заняття з англійської мови.

Основні питання, які потрібно вирішити при розробці гри. Після того як з’явилась ідея і було визна-
чено її тему, потрібно зрозуміти як буде виглядати гра в динаміці. У цьому допоможуть наступні пункти:

1) Перш за все потрібно визначитись із метою гри. За допомогою рольової гри можна не тільки роз-
важитись, а й сформувати конкретні навики та вміння, які сприятимуть творчому розвитку, креативу, само-
стійності тощо. Засвоєння матеріалу/вмінь відбувається в процесі досягнення ігрової мети. 

2) Час впродовж якого триватиме гра. Гра «Протистояння» в цьому плані дуже адаптивна і можливо 
легко змінювати час гри, видозмінюючи локації і шляхом різних прийомів, про які піде мова пізніше;

3) Підтримання інтересу – для цього було вирішено придумувати різні сценарії гри, залежно від країни 
в якій відбувається протистояння мирних жителів і злочинних угрупувань (звідси і більш приваблива і менш 
негативно наповнена назва «Протистояння»);

4) Спосіб взаємодії між гравцями під час гри, викладач-ведучий має наполягати на чесній грі і 
обов’язковому дотриманні правил;

Перший прототип гри і його подальші коригування
Потрібно перевірити основні цілі та структуру гри, а для цього треба створити реальний прототип 

гри, продумати сценарій, покроковий хід гри та написати правила. В нашому випадку було взято популярну 
рольову гру Мафія і трансформовано під потреби заняття з іноземної мови для немовних спеціальностей за 
професійним спрямуванням і змінено назву на більш доцільну – Протистояння.

У пропонованій нами рольовій грі «Протистояння» першочерговими цільовими установками студен-
тів слід визнати виконання ними рольових завдань, перемогу в грі. Тим самим визначена педагогом пріори-
тетна мета освітньої діяльності – розвиток компетенцій, знань, умінь, досвіду, особистісних якостей – ка-
муфлюється цілями ігрової діяльності. Цей принцип нам не видається зайвим навіть для вищих навчальних 
закладах. Нами цей прийом використовується в навчальному процесі ВНЗ України – університеті Грінченка, 
що частково зумовило його сутність і запропоноване умовне найменування «Протистояння». Опишемо 
правила видозміненої рольової гри та зміни, яких зазнала рольова гра: на початку заняття кожен студент 
шляхом вільного жеребу отримує картку з рольовим завданням, зі змістом якої негайно знайомиться та про-
тягом гри забезпечує виконання відповідної ролі, але прямо не розголошує його сутність до кінця гри. Після 
отримання студентами рольових завдань, викладач-ведучий нагадує правила гри (студенти ознайомлені з 
ними заздалегідь і мають в роздрукованому варіанті на занятті) і надає стислу характеристику персонажів: 

- Peaceful citizens (мирні жителі) – головне завдання - подолати зло в особі зловмисних угрупувань і 
вистояти;

- Mayor (мер) – бажана опція (коли є достатньо часу на занятті і бажання різноманітити гру), гравці 
висувають свої кандидатури на пост мера і проголошують передвиборчі промови, шляхом голосування ви-
значають переможця, який має певні привілеї (промови кожен бажаючий готує іноземною мовою заздале-
гідь, що є чудовою можливістю опрацювати свої ораторські здібності та безпосередньо стосується спеціаль-
ності студентів)

- Doctor (лікар) – може вилікувати обраного персонажа;
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- Criminals (зловмисники) – перемогти шляхом винищення і провокування мирних жителів;
- Detective (детектив) – перевірити найбільше гравців і покарати винних.
Що потрібно для гри – 8–16 гравців (оптимальна кількість), картки з ролями, правила, лексичні оди-

ниці на дошці або на картках для кожного студента, які необхідно використовувати під час обговорення, 
правильно організований простір для гри в навчальній аудиторії – найкраще сісти колом, щоб гравці мали 
зоровий контакт з усіма учасниками гри.

Суть гри
Обрана рольова гра дає не тільки цінне інтелектуальне задоволення, але приховує значний потенціал, 

що базується, передусім, на спілкуванні та обговореннях між учасниками, що є важливим фактором для 
обрання її інструментом на практичному занятті з іноземної мови. Обговорення ігрової ситуації проходить 
шляхом сутичок думок у безупинних суперечках і відбувається виключно іноземною мовою. 

Правила гри в динаміці
Перша ніч
Ведучий-викладач роздає картки з ролями і дає час ознайомитися з роллю. Далі починається історія 

(довша версія гри): “We, are noble citizens, who live in Chicago. It is a pity to say that Mafia feels unpunished and 
our task is to be brave and strong to survive and punish those who are guilty. It is night and we need to rest now for 
the forthcoming confrontation. Morning bring counsel. Close your eyes.” Можливі і інші сценарії. Вибір різних 
сценаріїв – чудовий метод надати процесу навчання професійної спрямованості; вироблення професійно 
значущих якостей особистості і розвиток фахових здібностей студентів. Всі гравці заплющують очі. Веду-
чий каже: “It is time for adventurous Mafia to wake up.”). Гравці з відповідними картами (мафія) розплющують 
очі і починають озиратися в пошуках інших гравців, що не сплять (інших членів мафії)- відбувається зна-
йомство. Знайомитися необхідно максимально обережно та безшумно. Ведучий тим часом каже: “It is a new 
day and all citizens wake up.”

В перший день гравці обмінюються інформацією: про реакцію на роздавання, як поводив себе ведучий, 
що було чутно вночі, як змінився настрій гравців за ніч. Бесіда може проходити будь-яким чином, але є деякі 
важливі умови: Використовувати лексичні одиниці, записані на дошці або роздані окремо кожному студенту 
для опрацювання в ході обговорення; Всі обговорення лише іноземною мовою; Уважно слухати учасників і 
не перебивати; Не лише звинувачувати, а й чітко обґрунтувати свою точку зору. 

Голосування – це процес, коли гравці піднімають руки за ув'язнення кого-небудь і гравець розкриває 
свою карту, будь-яке обговорення закінчується, гравці намагаються запам'ятати, хто голосував за, а хто – 
проти. Якщо гравець був чесним, то ті, хто голосував проти нього – під підозрою, а якщо мафією – то під-
озрюються ті, хто не голосував.

Подальші події
Ніч. Ведучий оголошує: “Citizens are sleeping. Mafia members wake up and choose a victim.” В цей час 

мафіозні гравці радяться поглядами і показують, наприклад, пальцем, кого обрати. Гравець вважається вби-
тим уночі, якщо всі члени мафії згодні. Вночі мафія зобов'язана визначитися, кого саме вони виводять своїм 
пострілом із гри.

Ранок. Ведучий оголошує: “Unfortunately we have a victim. It is time for Detective to wake up and check 
a player.” Просинається Детектив та обирає, кого перевірити. Можна перевірити лише одного гравця. Де-
тектив вказує на кого-небудь. Ведучий мовчки киває: «Так, мафія» або махає головою: «Ні, чесний». Якщо 
Детектива цієї ночі було вбито, ще до його перевіряння ведучий показує схрещені руки – це означає, що ко-
місара вбито, але він все одно може перевірити одного гравця. Детектив перевіряє гравців, що викликають у 
нього найбільшу підозру, або зовсім чесних, щоб було зрозуміло, на кого можна спиратися при обговоренні. 

День. Ведучий каже: “Detective has checked a player. Chicago wakes up and faces the news.” Карта вби-
того розкривається. Якщо комісара було вбито вдень, то надалі ведучий минає ранок комісара. У другий 
та всі подальші дні гравці володіють величезною кількістю інформації: хто та коли за кого голосував, що 
відбувалося та кого вбили вночі, хто як себе поводив, кого перевіряв комісар, скільки залишилося членів 
мафії. Гравці намагаются складати ланцюжки думок і складають свої списки підозрюваних. Відбуваються 
голосування. Команда, яка вистояла – перемагає. 

Висновок
Досвід використання розробленого дидактичного прийому рольової гри дозволяє зробити наступні ви-

сновки. Методика рекомендована для використання на практичних заняттях з іноземної мови у ВНЗ. Вона 
підвищує навчальну мотивацію, формує інтерес до ходу заняття, забезпечує концентрацію мимовільної ува-
ги студентів на чужих виступах. 

Виконання рольового завдання психологічно дозволяє розкріпачити особистість, без внутрішнього 
дискомфорту (і побоювання міжособистісних конфліктів) здійснювати критику, ставити питання, давати 
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оцінку чужим виступам і в той же час – ретельніше готуватися до власних, усвідомлюючи, що вони стануть 
об'єктом уваги не лише викладача, а всіх одногрупників. 

Крім того, пропонована методика розвиває не лише спеціальні професійні компетенції, дозволяє за-
своїти не лише зміст освіти, прямо передбачений планом практичного заняття, але й розвивати комуніка-
тивні, когнітивні компетенції, зокрема, навички та уміння: публічного виступу, послідовного викладення 
матеріалу; концентрації довільної уваги; порівняння, аналізу та синтезу; сприйняття й аналізу усних висту-
пів, структуризації їх основних положень; визначення позитивних і негативних сторін прилюдних виступів; 
формулювання питань і відповідей на них; ведення дискусії. Отже, можна сказати, що рольова гра, в даному 
випадку Протистояння, є однією з унікальних форм проведення практичного заняття. Без сумніву вона до-
зволяє зробити роботу студентів цікавою та захоплюючою. Умовний світ гри робить монотонну діяльність з 
запам’ятовування, повторення, закріплення або засвоєння інформації позитивно забарвленою. 
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МЕТоДИ вИправЛЕННя граМаТИчНИХ поМИЛок у СТуДЕНТів-ФіЛоЛогів 
МоЛоДШИХ курСів прИ вИвчЕННі аНгЛіЙСЬкоЇ МовИ

У статті подано огляд класифікації граматичних помилок при вивченні англійської мови та шляхи їх 
виправлення. Автор статті звітує про результати дослідження – які способи корекції граматичних поми-
лок були найефективнішими для студентів-філологів молодших курсів Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка вивчаючи англійську мову.

Ключові слова: помилка, огріх, інтерференція, домінантність, корекція, самокорекція.
Lytvyniuk Oksana. Methods of error correction in undergraduate students-philologists while their learning 

the English language
In the article there is a description of methods how to correct students’ grammar errors while their English 

language acquisition. Correcting errors is an integral part of teaching, but teachers are often unsure how to treat 
students’ mistakes. If they correct too often or too much, students may get discouraged and lose confidence and 
motivation. If they let errors go uncorrected, students may never learn how to speak or write correctly. In a book 
“Mistakes and Correction” Julian Edge suggests that students make mistakes for four particular reasons. In the 
first place, the student’s native language may ‘interfere’ with English and produce errors. Secondly, students make 
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