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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: аналітичного – при виявленні причин невідповідності кваліфікацій
українських студентів вимогам ринку праці; моделювання – при визначенні
сутності професійних компетенцій управлінця в діловій грі; соціологічних
досліджень – при визначенні домінуючої репрезентативної системи у студентівучасників гри; системного підходу – при встановленні типів зв’язків між
учасниками гри та їх узагальнення у єдиній емпіричній цілісності.
Результати. Виявлено причини невідповідності випускників українських
вищих начальних закладів вимогам ринку праці та запропоновано застосовувати
методи імітаційного моделювання для посилення професійної орієнтації
студентів та посилення ефективності їх навчання. Запропоновано розглядати
інтерактивні ігрові технології як інструмент перетворення студентів на
суб’єктів

професійно

спрямованого

навчального

процесу.

Зазначено

відповідність застосування ділових ігор сучасній парадигмі вищої освіти, яка
робить акцент на формуванні у студента професійних компетенцій. Доведено,
що використання розробленої авторами статті ділової гри «Девелопер» дозволяє
сформувати у студентів окремі елементи інструментальних, міжособистісних та
системних компетенцій. Описано методологію проведення ділової гри
«Девелопер» як зразка для відпрацювання міжсуб’єктної взаємодії учасників в
умовах ринкової конкуренції. Представлено схематичне описання раундів
ділової гри та наведено зразки застосування програмного забезпечення,
розробленого авторами.
Новизна. При створенні гри «Девелопер» здійснено синтез ділових,
рольових та дидактичних інтерактивних технологій навчання. Виявлено
позитивні наслідки рефлективного оцінювання студентами результативності гри
для особистого професійного зростання у майбутньому. Визначено необхідність

комплексного оцінювання роботи студентів, яке враховує оцінку роботи
окремого учасника іншими членами команди, місце команди у загальному
рейтингу та оцінку викладача.
Практична значущість. Визначено напрямки удосконалення змісту та
форм подачі дидактичних матеріалів ділової гри «Девелопер» із урахуванням
домінуючої репрезентативної системи студентів управлінських спеціальностей.
Ключові

слова:

компетенція,

компетентність,

дидактика,

ігрові

інтерактивні технології, ділова гра.
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