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Технології ситуативного моделювання: практична підготовка студентів 

Сьогодні сталося чимало позитивних змін у системі освіти України.Так 

класична дидактика вищої школи з її закономірностями, принципами, 

формами та методами навчання, що вже склалися, не завжди задовольняє 

вимогам, обставинам часу. На допомогу класичним технологічним аспектам 

приходять нові, зокрема інтерактивні технології навчання. 

Інтерактивні технології навчання О.І.Пометун і Л.В.Пироженко умовно 

розподілили на чотири групи залежно від мети і форм організації навчальної 

діяльності тих, хто навчається. Серед них і технології ситуативного 

моделювання.Ми звернемось саме  до них у процесі підготовки студентів до 

їхньої професійної діяльності. 

 Навчальна ділова гра – це цілеспрямована сконструйована модель 

певного реального процеса, яка імітує професійну діяльність і направлена на 

формування і закріплення професійних умінь і навичок. 

Педагогічні ігрові технології основані на ідеях і висновках 

К.Д.Ушинського, С.П.Рубінштейна, Ж.Фрейда та багатьох інших вчених, які 

розробляли методику ігрового навчання. 

Ми згодні з думкою О.І.Пометун і Л.В.Пироженко про те, що останнім 

часом в організації самої гри відбувається зміщення акцентів з драматизації 

(форм, зовнішніх ознак гри) на її внутрішню сутність (моделювання події, 

явища, виконання певних ролей). У західній дидактиці поступово відходять 

від терміна “гра”, який асоціюється з розвагами, і вживають поняття 

“симуляція, імітація” тощо[3,55]. Тому термін “гра” ми, в залежності від 

ситуації, ми будем підміняти  терміном “симуляція”, або ”імітація”.Гра являє 

собою вид діяльності в умовах ситуації і в навчальних умовах є ефективною і 

продуктивною. Вона активізує навчальний процес, посилює зацікавленість її 

учасників в більш глибокому знанні виучуваної проблеми, дає їм можливість 

підвищувати педагогічну майстерність. В імітаційній грі активно 

проявляються такі якості особистості, як дисциплінованість, 

відповідальність, почуття гідності, уміння взаємодіяти з колективом, 

створюється найбільше емоційне включення гравців в освітній процес. 

За технологіями ситуативного моделювання учасники навчального 

процесу перебувають в інших умовах, ніж у традиційному навчанні. 

Студентам надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності, яка 

обмежується лише визначеними правилами гри. Вони самі обирають власні 

роль у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють 

проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв’язання, беручи на себе 



відпровідальність за обране рішення. Викладач в ігровій моделі виступає як 

інструктор, консультант, тренер, головуючий, ведучий тощо. 

Ігрова модель навчання складається з чотирьох етапів: орієнтація 

(введення учасників у тему, ознайомлення з правилами гри, загальний огляд 

її перебігу); підготовка до проведення гри (викладення сценарію гри, 

визначення ігрових завдань, ролей, орієнтовних шляхів розв’язання 

проблеми); основна частина – проведення гри; обговорення. 

Розглянемо детально імітаційну гру “Педагогічний досвід”.  

Підготовка до гри не потребує великих організаційних зусиль.При 

виконанні домашнього завдання  студенти вивчали певну методичну тему і 

обмірковували, яким чином краще подати новий вид задач учням. 

Наприклад: “Методика роботи над простою арифметичною задачею”. 

На занятті всі учасники об’єднуються у чотири групи. Кожна група 

знайомится з своєю темою уроку за календарним планом, обмірковує яким 

чином доступно і цікаво пояснити (закріпити) навчальний матеріал.В кожній 

групі обговорюється проблема. Потім доповідач в ролі вчителя проводить з 

іншими учасниками фрагмент уроку. Кожна група по-черзі доповідає свій 

фрагмент. Обговорення ж відбувається в загальному колі. 

У процесі обговорення кожний студент висловлює сумніви, 

зауваження, пропозиції, ухвалення тощо. У наближеній до робочої 

обстановки студенти доходять істини і набувають цінних дидактичних і 

методичних умінь. 

Після проведення гри, а, фактично, в кінці практичного заняття 

обов’язково треба оцінити діяльність учасників навчального процесу, т. Як 

цього вимагає Болонська система оцінювання. Для цього група споглядачів 

(по одному з кожної групи) виставляє в табличку плюси по п’ятибальній 

системі. Визначається сума очок і розподіл місць. Наведемо таблицю 

оцінювання індивідуальної роботи студентів у процесі імітаційної діяльності. 

Оцінка індивідуальної роботи студента на занятті 

№ 

п/п 

Показники діяльності Зміст діяльності Прізвище 

учасника 

1 Уміння формулювати 

запитання 

Актуальність 

Стислість 

Науковість 

Логічність 

Всього: 

Місце 

 

2 Коректність Уміння переконувати 

Педагогічний досвід 

Уміння слухати 

Уміння виходити з 

проблемної ситуації 

Уміння створювати 

коректний діалог 

Всього: 

 



Місце 

3 Культура мовлення Багатство активного 

словникового запасу 

Науковість 

Логічність 

Стислість 

Емоційність 

Всього: 

Місце 

 

4 Володіння 

педагогічною технікою 

Дикція 

Звучність голосу 

Інтонація 

Темп мовлення 

Дефекти мовлення 

Поза  

Жести 

Міміка 

Всього: 

Місце 

 

5 Зовнішній вигляд Постава 

Одежа 

Зачіска 

Прикраси  

Косметика 

Всього: 

Місце 

 

  Загальна сума балів  

  Розподіл місць  

Таким чином здійснюється ефективна підготовка студентів до 

професійної діяльності. 

Використана література. 
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