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Анотація - в статті описано методику проведення ділових ігор на 

прикладі дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в 

тваринництві». 

Ключові слова - ділова гра, інженер-механік, об'єкт керування, 

управляюча система, критерії вибору рішення, ігровий комплекс 

Існуюча система інженерної підготовки має деякі недоліки. Головним 

серед них є роз'єднаність матеріалу курсу і відсутність занять, які б імітували 

майбутню професійну діяльність інженера-механіка. Традиційні форми і 

методи навчання не створюють реальних умов для набуття знань, яких 

вимагає від інженера сучасне виробництво. За їх допомогою майже 

неможливо навчити студентів колективній діяльності, міжособистісному 

спілкуванню, самоорганізації та інші. Вони також не забезпечують 

усвідомлення значущості набутих знань. Засвоєння знань і умінь у контексті 

майбутньої виробничої діяльності підвищує зацікавленість студентів та їх 

активність у навчанні, що в кінцевому підсумку покращує рівень професійної 

підготовки. 

Особливе місце серед активних форм і методів навчання займає ділова 

гра (ігрове моделювання). 

Ділова гра - це відтворення діяльності виконавців різного рангу 

(розпорядників ресурсів) на підприємствах за умовних обставин при 
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наявності конфліктних ситуацій та інформаційної невизначеності. Таке 

відтворення сприяє активізації навчання. 

У діловій грі, яка основана на імітаційному моделюванні процесу 

праці і змісту професійної діяльності спеціалістів, органічно поєднуються 

предметний і соціальний аспекти, професійної діяльності. Де дає можливість 

одночасно реалізувати функції навчання, виховання та розвитку студентів у 

професійному контексті. Дійова гра забезпечує комплексність знань і є 

одним із шляхів вирішення протиріч між навчанням і практичною 

діяльністю. 

В основу навчальних ділових ігор з дисципліни «Машини, 

обладнання та їх використання в тваринництві» покладено імітацію процесів 

планування та виконання завдань у реальних умовах виробництва. Така 

схема досить зручна для дослідження» оскільки дозволяв імітувати 

господарську програму в цілому по фермі (комплексу) і досить добре 

вивчити процедурну і організаційну сторони основних функцій управління. 

Крім того, вона дає можливість спостерігати, як приймаються рішення і які 

результати будуть отримані в реальних умовах. 

Складовими елементами ділової гри є економіко-математичні моделі. 

Відомо, що для створення моделі будь-якої ділової гри необхідно розробити 

такі три взаємопов'язані частини (рис. 1): об'єкт управління (МОУ), 

управляюча система (МУС) і зовнішнє середовище (МЗС). Розглянемо ці 

частини на прикладі нашої дисципліни. 

    Рисунок 1 - Модель навчальної ділової гри та її складові 

Інженерно-технологічна діяльність має індивідуально-колективний 

характер. У зв'язку з цим інженери-механіки сільськогосподарського 

виробництва повинні мати навички професійного спілкування, 

аргументовано відстоювання прийняті рішення і нести відповідальність за 

них, поєднувати індивідуальні та колективні рішення тощо. 

Це уміння також формуються в процесі ділових ігор. Розглянемо 

схему ігрової діяльності студентів у процесі гри (рис. 2). 

Кожен студент працює в мікроколективі однієї з ігрових ланок, 

учасники якої взаємодіють між собою. Робота групою продуктивніша, ніж 

поодинці. Тому команда має складатися з 3 - 5 чоловік. 

 



 

 

              Рисунок 2 - Схема ігрової діяльності студентів у процесі гри 
 

 

Потім ігрова ланка колективно аналізує варіанти індивідуальних 

рішень і вибирає кращий з них або виробляє нове колективне рішення. При 

цьому необхідно чітко визначити критерії оптимальності рішень для даного 

завдання. 

Закінчується ігрове заняття проведенням заключної дискусії й 

підведенням підсумків. 

ігровий комплекс (рис. 3) формується згідно з поставленими цілями гри. 
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Кожна ігрова ланка, виконує конкретне інженерно-технологічне 

завдання. Воно може бути загальним для всіх ланок або доведене кожній 

ланці окремо (наприклад, розрахунок і проектування кормоцеху). Це 

залежить від кількості учбових годин, відведених на дану гру. 

Для досягнення поставленої мети студенти в процесі гри приймають 

ряд послідовних рішень. Спочатку члени працюючої ланки виробляють 

індивідуальні рішення. Для цього необхідно (див. рис. 2) проаналізувати 

вихідні дані, визначити умови розробки і здійснити часткову або повну 

розробку технологічного процесу. При виконанні кожного з цих етапів 

можна використовувати всю наявну літературу. Гравці при необхідності 

можуть спілкуватися з товаришами по команді. 

 

 



 

 

Рисунок 3 - Структура ігрового комплексу 

У більшості випадків кожна ділова гра розв'язує ряд дидактичних та 

виховних задач. Крім того, ділові ігри можна застосовувати ще й для 

вирішення таких дослідницьких завдань: 

1) порівняння і оцінка економічних інтересів виконавців різного рівня 

на тваринницькій фермі чи комплексі; 

2) дослідження конфліктних ситуацій у процесі переходу на оренду чи 

створення сімейної ферми; 

3) випробування альтернативних варіантів організації технологічних 

процесів на фермі за допомогою імітації реальних умов; 

4) взаємозв'язок завдань перспективного та поточного планування 

матеріально-технічної бази ферм. 

При завершенні обговорення викладач робить підсумки, відзначає 

сильні та слабкі місця в організації ділової гри: відсутність динамізму, 

емоційного забарвлення та інші недоліки. Оцінюється якість виконання 

рольових функцій ведучими учасниками. Викладач виділяє позитивні 

моменти. Особливу увагу приділяють питанням взаєморозуміння між 

учасниками, проблемі психологічного контакту, іншим питанням рольової 

взаємодії. 

Висновки. Наведена вище методика проведення ділових ігор дасть 

змогу проводити ігрове моделювання в найбільш приближених до 

виробництв умовах з метою покращення рівня професійної підготовки 

студентів. 
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