
Я ніколи не вчу своїх учнів.  

Я лише створюю умови,  

в яких вони зможуть навчатися. 

Альберт Ейнштейн 

 

 

14 грудня 2021 року було проведене чергове засідання «Школи 

професійного росту молодого викладача». Викладачі обговорювали тему 

"Застосування кейс-технологій  у підготовці кваліфікованих спеціалістів". На 

порядок денний виносилися питання: 

1. Поняття про кейс-технології, класифікація кейсів. 

2. Переваги і недоліки кейс-технології. 

3. Теоретичні і практичні аспекти використання кейс-методу в підготовці 

майбутніх педагогів. 

4. Підготовка і проведення заняття з використанням кейс-технології 

(обмін досвідом). 

З питання «Поняття про кейс-технології, класифікація кейсів» виступив 

Самойленко Данило Олегович. Педагог наголосив, що це використання 

конкретних випадків (ситуацій, історій, текстів, які називаються «кейсом») для 

спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень. Цінність кейс-

технології в тому, що вона актуалізує певний комплекс знань, який необхідно 

засвоїти під час вирішення проблеми, вдало поєднує навчальну, аналітичну та 

виховну діяльність, моделює життєву ситуацію, відображає практичну 

проблему. При інтерактивній технології (кейс-технології) відбувається 



вироблення знань, а не оволодіння готовими знаннями. Відповіді на питання 

необхідно знаходити самостійно.  

Про переваги і недоліки кейс-технології наголосила  керівник В.О.Тихоліз.  

Акцент навчання переноситься не на 

оволодіння готовим знанням, а на його 

вироблення.  

Безсумнівною перевагою методу 

є розвиток системи цінностей 

студентів, професійних позицій, 

життєвих установок.  

Кейс-метод – сучасна технологія особистісно орієнтованого навчання. 

Даючи студентам завдання у формі кейсів, ми відкриваємо їм значно більшу 

можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто 

навчитися не тільки у викладача, а й один в одного. Такий метод піднімає 

впевненість студентів у собі, у своїх здібностях. Вони активно вчаться слухати 

один одного і точніше висловлювати свої думки.  

У методі case-study долається класичний дефект традиційного навчання, 

пов'язаний із «сухістю», неемоційним викладом матеріалу – емоцій, творчої 

конкуренції і навіть боротьби в цьому методі так багато, що добре організоване 

обговорення кейса нагадує театральний спектакль.  

До недоліків було віднесено.  По-перше, технологія змушує глибоко 

засвоїти не тільки зовнішні сторони кейса в його використанні на занятті, а й 

вникнути в особливу філософію мислення і діяльності, вимагає більших затрат 

часу. Складання кейсу – важка науково-дослідна, методична робота. Готових 

кейсів в методичній літературі практично немає. Але і добре підготовленого 

кейса не завжди вистачає для ефективного проведення заняття. Для цього 

необхідно ретельно підготувати методичне забезпечення як для самостійної 

роботи студентів, так і для проведення заняття.  

  По-друге, ця технологія потребує від викладача певного досвіду, 

глибоких знань у проведенні дискусії та аналізу «кейсової» ситуації.  



  По-третє, кейс-метод вимагає підготовленості студентів, наявності в них 

навичок самостійної роботи. Непідготовленість студентів, нерозвиненість їх 

мотивації може привести до поверхневого обговорення кейса.  

  Нарешті, метод недостатньо досліджений у педагогіці.  

Розглядаючи теоретичні та практичні аспекти використання кейс-методу в 

підготовці майбутніх педагогів Віра Олексіївна наголосила на особливості 

використання конкретних кейс-технологій.  

  

Алгоритм роботи над кейсом. 

Студенти отримують кейс і спочатку відповідають на питання 

(«проаналізуйте ситуацію і запропонуйте стратегію дій»), вивчають кейс, 

залучаючи до цього матеріали підручника, лекційного курсу та інші 

найрізноманітніші джерела інформації, аналізують матеріал. 

 Після цього відбувається докладне групове обговорення змісту кейсу та 

вироблення кількох рішень. 

 Робота в режимі кейс-методу передбачає групову діяльність. 

Працюючи в команді, студенти вчаться один в одного. 

Безпосередня мета методу – спільними зусиллями проаналізувати 

ситуацію – case і виробити практичне рішення.  

Презентація рішення відбувається вже не в малих групах, а перед усією 

аудиторією.  

На закінчення засідання викладач Павло Володимирович Феськов провів 

майстер-клас зі створення сайту викладача. 

 



 

 

  

 

 

       

 

 


