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СНАУ 

РОЛЬОВА ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ПРИЙОМ НАВЧАННЯ 

УКРАЇНСЬКІЙ  МОВІ ЯК ІНОЗЕМНІЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

Особливістю інтерактивної технології навчання на уроках іноземної мови 

є підготовка студентів до життя і громадської активності в громадському 

суспільстві й демократичній правовій державі. Існує велика кількість 

інтерактивних вправ, але найпоширенішим і одним з найефективніших засобів 

розв’язання проблеми навчання іншомовного спілкування є рольова гра. 

Аналіз спеціальної літератури, доповнений надбаннями позитивного 

педагогічного досвіду авторів статей, переконує в тому, що використання 

ігрових прийомів є дуже важливим і ефективним на початковому етапі 

вивчення української мови як іноземної. Слухачі-іноземці  в першу чергу 

звертають увагу на те, що викликає в них інтерес.  Тому, на початковому етапі 

навчання іноземній мові одним з основних завдань викладача  -  зробити цей 

предмет цікавим і улюбленим. Використання ігрового методу на уроках 

української мови створює сприятливу психологічну атмосферу спілкування і 

допомагає студентам-початківцям  побачити в іноземній мові реальний засіб 

спілкування. 

Досягти високого рівня комунікативної компетенції в іноземній мові, не 

знаходячись серед її носіїв, дуже важко. Саме у грі студент вільно імпровізує, 

виступає в ролі активного співрозмовника. Рольова гра, яка в основному 

базується на розв'язанні конкретної, порушеної на уроці викладачем проблеми, 

забезпечує оптимальну активізацію комунікативної діяльності студентів на 

уроках. Рольова гра активізує прагнення слухачів до контакту один з одним і 

руйнує традиційний бар’єр невпевненості. Рольові ігри позитивно впливають на 

формування пізнавальних інтересів іноземців, сприяють свідомому засвоєнню 

іноземної мови, розвитку самостійності, ініціативності. 

Рольова гра придатна для кожного виду роботи з мовою: у ході рольової 

гри використовуються різноманітні граматичні структури, інтонаційні моделі, 



значний обсяг лексичного матеріалу. Велика роль приділяється непідготовленій 

мові студентів. У цьому плані рольова гра може перевершити можливості будь-

якої іншої парної і групової діяльності. Рольова гра тренує говорити в будь-якій 

ситуації на будь-яку тему. 

Рольова гра припускає посилення особистісної причетності до усього, що 

відбувається. Коли слухачі приймають роль, то вони грають її у визначеній 

ситуації. Вони несвідомо створюють свою власну реальність і, роблячи це, 

оперують своїми знаннями, розвиваючи свої здібності взаємодіяти з іншими 

людьми. У цій ситуації немає глядачів. І відповідно до цього студенти-іноземці 

зміцнюють свою впевненість у собі. 

Практично весь навчальний час у рольовій грі відведено на мовленнєву 

практику, при цьому не тільки студент, що говорить, але і слухаючий 

максимально активний, тому що він повинний зрозуміти і запам'ятати репліку 

партнера, співвіднести її із ситуацією, визначити наскільки вона релевантна 

ситуації і задачі спілкування, і правильно відреагувати на репліку. 

Таким чином, рольова гра має великі можливості в практичному, 

освітньому і виховному відношеннях. Гра втягує в активну пізнавальну 

діяльність кожного студента окремо і всіх разом і тим самим є ефективним 

засобом організації навчального процесу. 
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