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Рольова гра як засіб навчання англійської мови 

Стаття присвячена дослідженню рольової гри як одного з 

найефективніших засобів навчання іноземної мови. На сьогоднішній день 

інтерес до використання ігор на уроках іноземної мови, з метою розвитку 

усно-мовленнєвої активності, значно зріс. Тому дана тема є актуальною і 

представляє неабиякий інтерес для методологічних досліджень.  

Метою статті є розкрити сутність використання рольової гри на уроках 

іноземної мови.   

     Навчально-виховна робота з дітьми полягає в різних видах діяльності – 

навчальній, трудовій та ігровій. Однією з найефективніших методик у 

навчанні вважається гра. Без  гри не може бути  повноцінного  розумового 

розвитку.  Вона допомагає поринути в навчальний процес із величезним 

задоволенням. Гра викликає бажання працювати та вивчати щось нове, 

допомагає зрозуміти та засвоїти матеріал швидше та ефективніше. 

Основною метою рольової гри є надання учням нових знань та 

відпрацювання учнями цих знань до рівня навичок. Ідеєю використання 

рольової гри являється надання можливoсті учням потренуватись, 

спілкуючись з оточуючими, виконуючи роль, яка випала за  сценарієм. За 

допомогою гри учням легше засвоювати складні граматичні конструкції. 

Ігрові прийоми допомагають розширити словниковий запас та створюють 

наближені до життя ситуації. Гра може бути використана для формування 

будь-яких навичок і вмінь на всіх рівнях навчання на будь-якій стадії уроку. 

Учні краще запам’ятовують отриману інформацію, а особливо лексику та 

граматичні конструкції тоді, коли вони радісні, заінтриговані та мають 



почуття співпраці [6]. 

Рольова гра як методичний прийом навчання іноземних мов одержала 

широке застосування у практиці. Деякі зарубіжні методисти (J. Revell, J. 

Laylor) визначають рольову гру  як спонтанну поведінку того, хто навчається, 

його реакцію на поведінку інших людей, що беруть участь в тій чи іншій 

ситуації. За методистом Д. Берне [3], рольова гра є прийомом, коли на учня 

покладається завдання вільно імпровізувати в межах заданої ситуації, 

виступаючи в ролі одного з її учасників. 

Рольова гра є простим та природним способом пізнання людиною 

навколишньої дійсності, вона являється найбільшим доступним шляхом до 

оволодіння знаннями, уміннями та навичками [1]. 

Рольова гра має неабияке виховне значення. Вона сприяє згуртованості 

учнівського колективу та залучає до активної діяльності абсолютно увесь 

клас, включаючи навіть сором’язливих чи несміливих. У рольових іграх 

вчитель намагається виховати свідомість, дисципліну, взаємодопомогу, 

уміння відкрити свою точку зору тощо.  

  Для учнів рольова гра є  ігровою діяльністю, в якій кожен має певну роль 

та відповідає за її виконання. Сама назва "рольова  гра" вказує на те, що в ній 

учні мають певні ролі, які вони повинні виконати. Гра проходить в спокійній 

атмосфері, кожен учень зацікавлений у своїй ролі та невимушено спілкується 

з іншими, граючи свою роль [5]. Важливо пам’ятати, що гра також може 

виступати і в ролі змагання, за допомогою якого активізується пам'ять дітей, 

розвивається мислення, відображається їхнє сприйняття світу.  

 Рольова гра допомагає пізнати почуття інших учасників гри. За 

допомогою рольової гри створюються певні умови, за яких учням необхідно 

розв'язати певну проблему, виконуючи свої ролі. Також рольова гра створює 

сприятливі умови та приємну атмосферу для обговорення тих чи інших 

ситуацій. 

   Всі, хто бере участь у рольовій грі, не лише надають інформацію на 

певну тему, а й вступають у бесіду та намагаються підтримати її, доводячи чи 



спростовуючи певні твердження, думки, ідеї. Таким чином  учні зацікавлені в 

діалогах, можуть погоджуватися, сперечатися та відстоювати свою позицію.  

Рольова гра допомагає учням планувати особисту мовленнєву поведінку та 

прогнозувати поведінку співрозмовника. Майже завжди учні сприймають 

рольові ігри як  реальну дійсність.  Учні мають можливість самовиразитись,  

здійснюючи це в рамках своєї ролі. В ході рольової гри учні вдосконалюють 

свої комунікативні навички, вони можуть невимушено вступати в бесіду, 

намагатися підтримати її, цікавитися думкою інших, обговорювати різні 

точки зору та кожен учасник прагне висловити власну думку.  

Гра урізноманітнює процес навчання та робить його цікавим. У ході 

рольової гри діти стають активними творцями самого процесу гри. У грі 

кожна дитина намагається показати себе та не боїться нічого нового, адже 

вона розуміє, що це гра і жорсткого оцінювання чи критики тут не буде.  

Однак не можна збувати про місце гри під час уроку та її доречність на 

певному етапі вивчення теми. Існують різні погляди щодо того, на якому 

етапі уроку повинна проводитись рольова гра, проте більшість авторів 

схиляється до думки, що найдоцільнішим є проведення рольової гри на 

заключному етапі роботи над темою.  

Деякі автори стверджують, що невеликі рольові ігри варто проводити на 

початковій стадії роботи над темою. На їхню думку, таким чином учні  

звикатимуть до цього виду роботи поступово і тоді вчитель зможе досягти 

поставленої перед собою мети [4]. 

Тож рольова гра є прийомом  та засoбом особистісно-орієнтованого 

підходу. Умови проведення гри надають можливість здійснювати 

індивідуалізацію: підбирати мовленнєвих партнерів та групи, враховуючи 

спільність їх інтересів, варіативні мовленнєві завдання, підбирати 

мовленнєвих партнерів, враховуючи їх стиль володіння  іноземною мовою, а 

також розмежувати режими виконання та обсягу  вправ для учнів з різним 

типом володіння мовленнєвою діяльністю [5]. 

Особливо важливого значення гра набуває саме на уроках англійської 



мови, адже в процесі гри учні дізнаються та засвоюють багато нової та 

важливої інформації. Вони пізнають основні особливості країни, мову якої 

вивчають, дізнаються про її традиції, культуру, побут. За допомогою гри учні 

швидше та легше засвоюють цю інформацію та намагаються 

використовувати її в подальшому. Учні знають як поводитись в тій чи іншій 

ситуації. Під час гри учні ніби переносяться в атмосферу країни, мову якої 

вони вивчають, та поводяться як справжні жителі цієї країни. Однак рольова 

гра на уроці іноземної мови допомагає дізнатись про культуру не лише 

країни, мова якої вивчається, а й інших країн. Вчитель може підбирати 

різноманітні ситуації, що стосуються теми уроку та розігравати певний 

сценарій до цієї теми. Для прикладу можна взяти тему «Travelling» чи 

«Traditions and customs».  Розігруючи обраний вчителем сценарій, учні 

дізнаються не лише про культуру та традиції інших країн, а й про манери 

спілкування, норми етикету, тощо.  

Рольова гра має великі можливості в практичному, освітньому та 

виховному відношеннях. Кожний процес рольової гри несе в собі певну мету, 

досягнення якої можливе при співпраці вчителя з учнями. Важливим 

аспектом рольової гри є не результат, а сам процес, де вчитель може 

прослідкувати як учні засвоїли нові знання та розробити свої подальші дії.  

Отже, рольова гра є важливим елементом навчально-пізнавальної 

діяльності. Варто пам’ятати, що вона допомагає не лише учням засвоїти 

новий матеріал, а й вчителю донести інформацію до учнів та аналізувати 

їхню роботу, як спостерігач. Також гра допомагає учням всебічно 

розвиватись та дізнаватись багато цікавої інформації про традиції та  

культуру  інших країн.  
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