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Реформування національної систе-
ми освіти України зводять проблему 
розвитку особистості в ранг пріори-
тетних завдань і, як наслідок, великого 
значення набуває впровадження ін-
терактивних методів навчання. Саме 
застосування інтерактивних методів 
навчання є найбільш ефективним за-
собом в опануванні сучасних техноло-
гій, підвищенні ефективності навчан-

ня і якості знань, формуванні життє-
вої і професійної компетентності су-
часної молоді.

Інтерактивне навчання – це навчан-
ня, побудоване на основі спілкування 
та взаємодії, що реалізуються і в техно-
логіях, і в методах, і в організаційних 
формах. Однією з інтерактивних мето-
дик, що набула популярності у Велико-
британії, США, Німеччини, Данії та ін-

КЕЙС-СТАДІ – ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Соболєва С.В.
кандидат с.-г. наук, доцент,  
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
Cоболєв О.І.
доктор с.-г. наук, доцент,  
Білоцерківський національний аграрний університет

Анотація. У роботі акцентується увага на впровадженні інтерактивних 
методів навчання у професійну освіту, зокрема, методу кейс-стаді. Кейс-метод 
включає одночасно й особливий вид навчального матеріалу й особливі способи 
використання цього матеріалу в навчальному процесі. Це допоможе підготува-
ти сучасну молодь до уміння вирішувати складні нестандартні завдання, кри-
тично аналізувати обставини й приймати відповідно до ситуації рішення на 
основі аналізу інформації.

Annotation. The article is devoted to the problem of introduction of interactive 
teaching methods in vocational education in particular a case study method. Case 
method includes both a special kind of educational material and special ways of using this 
material in the educational process. It helps to prepare modern youth for the ability to 
solve complex non-standard tasks, critically analyze the circumstances and make 
decisions based on the situation on the basis of information analysis.

Ключові слова: професійна освіта, кейс-стаді, інтерактивне навчання, метод 
конкретних ситуацій, зміст кейсу.

Keywords:. vocational education, case study, interactive teaching, method of spe-
cific situations, content of the case.
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ших країнах стала Case study (кейс-
метод, метод аналізу ситуацій), розро-
блена англійськими науковцями М. 
Шевером, Ф. Едейем та К. Єйтс. Саме їй 
у світової практиці відводиться важли-
ве місце для вирішення сучасних про-
блем у навчанні. Вперше кейс-метод був 
застосований у 1910  році при викладі 
управлінських дисциплін у Гарвард-
ський бізнес-школі, який добре відо-
мий інноваціями, а в Україні даний ме-
тод став поширюватись тільки у другій 
половині 90-х років ХХ ст. [1]

Сутність методу полягає у викорис-
танні конкретних випадків (ситуацій, 
історій, текстів які називають «кейса-
ми») для спільного аналізу, обговорен-
ня або вироблення рішень учнями з 
певного розділу навчання предмету.

Цінний даний метод тим, що він 
одночасно відображає не тільки прак-
тичну проблему, а й актуалізує певний 
комплекс знань, який необхідно засво-
їти при вирішенні цієї проблеми, а та-
кож вдало суміщає навчальну, аналі-
тичну і виховну діяльність, що безу-
мовно є діяльним і ефективним в реа-
лізації сучасних завдань системи 
освіти.

Цілі, на які спрямовано викорис-
тання кейс-методу, залежить від типу 
конкретної ситуації. У сучасній літера-
турі виділяють таку класифікацію кей-
сів [2]:

За структурою
Структуровані кейси (highly 

structured case)  – короткий і точний 
виклад ситуації з конкретними цифра-
ми і даними. Для такого типу кейсів 
існує певна кількість правильних від-

повідей. Вони призначені для оцінки 
знання і вміння використовувати одну 
формулу, навик, методику в певній га-
лузі знань.

Неструктуровані кейси (unstruc-
tured cases). Вони являють собою мате-
ріал з великою кількістю даних і при-
значені для оцінки стилю і швидкості 
мислення, вміння відокремити голо-
вне від другорядного і навичок роботи 
в певній галузі. Для них існують кілька 
правильних варіантів відповідей і за-
звичай не виключається можливість 
знаходження нестандартного рішення.

Кейси першовідкривачі (ground 
breaking cases) можуть бути як дуже 
короткі, так і довгі. Спостереження за 
рішенням такого кейса дає можливість 
побачити, чи здатна людина мислити 
нестандартно, скільки креативних ідей 
віна може видати за відведений час. 
Якщо проходить групове рішення, то 
чи може віна підхопити чужу думку, 
розвинути її і використовувати на 
практиці.

За формою подання:
Паперові кейси;
Відеокейс;
Notts County 2.0.
За розміром:
Повні кейси (в середньому 20-

25 сторінок) призначені для командної 
роботи протягом декількох днів і за-
звичай мають на увазі командний ви-
ступ для презентації свого рішення.

Стислі кейси (3-5 сторінок) призна-
чені для розбору безпосередньо на за-
нятті і мають на увазі загальну диску-
сію.

Міні-кейси (1-2 сторінки), як і стис-
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лі кейси, призначені для розбору на 
занятті і часто використовуються в 
якості ілюстрації до теорії, що викла-
дається на ньому. У багатьох випадках 
міні-кейс може бути сформульований 
коротко, у вигляді одного-двох абза-
ців, і забезпечений питаннями, на які 
потрібно дати відповідь в обговоренні.

За рівнем складності:
Кейси для бакалаврів;
Кейси для магістрів;
Кейси для програм MBA та курсів 

підвищення кваліфікації.
Навчальні завдання кейс-методу 

полягають у:  – набутті навичок вико-
ристання теоретичного матеріалу для 
аналізу практичних проблем; – форму-
ванні навичок оцінювання ситуації, 
вибір та організацію пошуку основної 
інформації; – вироблені вмінь форму-
лювати питання і запити; – виробленні 
умінь розробляти багатоваріантні під-
ходи до реалізації плану дії; – форму-
ванні вмінь самостійно приймати рі-
шення в умовах невизначеності; – фор-
муванні навичок та прийомів всебіч-
ного аналізу ситуацій, прогнозування 
способів розвитку ситуацій; – форму-
ванні вмінь та навичок конструктив-
ної критики [3].

Кейс розглядається як досить 
складне і багатофункціональне інте-
лектуальне утворення, яке характери-
зується різноманіттям функцій. Під 
функцією кейса розуміється його мож-
ливе ефективне використання з метою 
задоволення деяких потреб людей. 
При цьому кейси можуть виконувати 
різні функції. На наш погляд, важли-
вими функціями кейс-методу є на-

вчальна, виховна, тренувальна, аналі-
тична, дослідницька, систематизуюча, 
прогностична (табл. 1) [4].

Аналіз структури технології у педа-
гогічній літературі дозволяє нам виді-
лити такі основні компоненти техно-
логії кейс-стаді: цільовий, змістовий, 
організаційний, діяльнісний, оціноч-
но-результативний. Розглянемо де-
тальніше основні компоненти техно-
логії кейс-методу.

Цільовий компонент. Організація 
процесу навчання за допомогою кейс-
методу пов’язана, з чітким визначен-
ням його цілей, а також усвідомленням 
і прийняттям їх учнями (студентами). 
Цільові установки спричиняють розу-
міння учнями (студентами) суті й спо-
собів організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності, суттєво впливаючи на її 
активізацію. Як у процесі навчання, 
так і при проведенні кожного навчаль-
ного заняття за допомогою кейс-
методу реалізуються три основні гру-
пи взаємопов’язаних цілей. До першої 
з них належать цілі навчальні (оволо-
діння знаннями, уміннями, навичка-
ми); до другої – цілі розвиваючі (роз-
виток інтелектуальної, емоційно-во-
льової, діяльнісно-поведінкової сфери 
особистості); до третьої – цілі виховні 
(формування наукового світогляду, 
моральної, художньо-естетичної, пра-
вової, трудової, екологічної культури) 
тощо. Це означає, що, проектуючи 
проведення навчального заняття, пе-
дагог повинен чітко визначити завдан-
ня навчання. Навчальними завдання-
ми кейс-методу є: використання тео-
ретичного матеріалу для аналізу прак-
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тичних проблем; формування вмінь й 
удосконалення навичок оцінювання 
ситуації, вибір та пошук основної ін-
формації; вироблення вмінь формулю-
вати питання і запити, розробляти ба-
гатоваріантні підходи до реалізації 
плану дії; формування вмінь самостій-
но приймати рішення в умовах неви-
значеності; прогнозування способів 
розвитку ситуацій тощо. У цій системі 
учень (студент) є головним діючим 
елементом. Розробка будь-якого курсу 
повинна починатися зі встановлення 
цілей з точки зору учня (студента), а не 
педагога чи предмету. У межах цільо-
вого компоненту основними завдан-
нями створення кейсів є: визначення 
цілей створення кейсів; критеріальний 
підбір ситуації, необхідних джерел ін-
формації (пошук за ключовими слова-
ми в Internet, аналіз каталогів друкова-
них видань, журнальних статей, газет-
них публікацій, статистичних даних); 
підготовка первинного матеріалу в 
кейсі (компоновка матеріалу, визна-
чення форм презентації: відео тощо), 

підготовка методичних матеріалів 
щодо його використання (завдання 
для учнів (студентів) і можливі питан-
ня для ведення дискусії та презентації 
кейсу).

Змістовий компонент технології 
кейс-методу в професійній підготовці 
полягає у виокремленні загальних ета-
пів впровадження технології. Визна-
чимо завдання кожного етапу. Підго-
товчий етап кейс-методу передбачає 
систематизацію і корекцію наявних 
знань учнів (студентів), доведення їх 
до рівня, на основі якого формування 
більш ґрунтовних знань під час упро-
вадження наступних етапів буде дося-
гати найбільшої ефективності. Осно-
вний етап кейс-методу пов’язаний із 
формуванням знань про сутність, 
зміст і структуру навчального кейсу та 
виробленням здатностей майбутніх 
фахівців. На цьому етапі слід відміти-
ти важливість міжгрупових зв’язків, 
застосування головних педагогічних 
категорій щодо рішення приватних 
питань або розкриття ситуацій. Остан-

Таблиця 1  
Функціональне поле кейсів
Домінуюча функція 
кейса

Тип кейса Характеристика функції кейса

Навчання Навчальний Отримання знання щодо динамічних 
стохастичних об’єктів

Виховання Виховний Формування професійних компетенцій
Тренінг Тренувальний Тренування тих, хто навчається, 

з метою отримання навичок діяльності 
в умовах постійних змін

Аналіз Аналітичний Вироблення вмінь та навичок аналітич-
ної діяльності

Дослідження Дослідницький Отримання принципово нового знання 
щодо динамічних стохастичних об’єктів

Систематизація Систематизуючий Систематизація ситуаційного знання
Прогнозування Прогностичний Отримання інформації про майбутнє 

стохастичної системи
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ній етап кейс-методу включає форму-
вання вмінь з реалізації дій прийняття 
рішення. Слід зазначити, що викорис-
тання кейс-методу припускає варіант-
ність навчання. А саме:проблемна си-
туація може бути висвітлена на почат-
ку вивчення теми й використовуватись 
як основа при викладанні теоретично-
го матеріалу або може застосовуватися 
з метою узагальнення та систематиза-
ції матеріалу. В такому разі, її доцільно 
використовувати на практичних за-
няттях, після попереднього повторен-
ня основного теоретичного матеріалу. 
Ефективне використання кейсу потре-
бує від педагогів ретельного плануван-
ня. Така підготовка включає зміст, що 
означає вибір питань (проблем), на 
яких акцентується увага через застосу-
вання обраних процесуальних техно-
логій. Підготовка змісту кейсів. Засто-
совується метод ‘’кроків’’ щодо іденти-
фікації та вибору питань (проблеми) у 
окремому кейсі. Для слухачів даються 
такі завдання. Крок І. Проаналізуйте 
зміст (сутність) кейсу. Прочитайте 
його декілька разів. У ході читання за-
пишіть проблеми, які піднімають ге-
рої, розглядаються у ситуаціях чи по-
діях. Крок ІІ. Перегляньте перелік за-
фіксованих проблем. Можливо, треба 
щось додати, поновити. Переконайте-
ся, що охоплено весь спектр проблем. 
Цей список має відображати ваш до-
свід, освіту, особистість. Пам’ятайте, 
що немає ‘’правильного’’ чи ‘’непра-
вильного’’ переліку. Крок ІІІ. Пере-
гляньте фонд бібліотеки, зверніться до 
однокурсників, використайте власний 
досвід тощо. Знайдіть статті, книги, 

доповіді, які пропонують теоретичний 
матеріал (узагальнення, розповіді 
тощо) щодо питань (проблем), які ви 
обрали. У цьому випадку ви будете по-
вністю готові до виконання кейсу. Це 
також допоможе обрати техніки щодо 
використання кейсу. Зв’язок з обра-
ною літературою для читання. Ретель-
но відібрана література для читання 
збагатить та сфокусує навчальний по-
тенціал кейсів. Загалом, корисними є 
завдання з читання. Один і той самий 
кейс можна використовувати з різни-
ми цілями, з різними завданнями для 
читання. Підготовка кейсів для обго-
ворення. Готуючи кейс до роботи в 
групі, необхідно визначитися з цілями. 
Кожен з педагогів має визначитися з 
питаннями і розробити власну страте-
гію використання кейсів в контексті 
свого курсу. Той чи інший кейс перед-
бачає мету використання: одні розкри-
вають етичні питання чи міжособис-
тісні проблеми, інші закликають до 
проектування поведінки героїв (по-
дій). У кейсах, які передбачають рольо-
ві ігри, слід розігрувати героїв кейсу. У 
кейсах, які представляють собою діа-
лог між героями, надавайте слухачам 
змогу підготувати повідомлення; сти-
мулюйте формальні дебати в класі.

Організаційний компонент на 
основі методу конкретних ситуацій 
здійснюється за таким алгоритмом: 1. 
Підготовка (до початку занять) вклю-
чає конкретизування мети і розро-
блення конкретної ситуації і хід занят-
тя. 2. Ознайомлення (під час заняття) 
передбачає втягнення в аналіз реаль-
ної ситуації, вибір оптимальної форми 
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піднесення матеріалу для ознайомлен-
ня. 3. Аналіз (початок обговорення 
кейса) кейсу в групі й вироблення рі-
шення. 4. Висновки (презентація гру-
пових рішень) представлення й об-
ґрунтування рішення / висновків гру-
пи з кейсу. Навчальне заняття з вико-
ристанням методу кейсів умовно 
поділяється на три етапи: 1. Етап орга-
нізації роботи над кейсом. 2. Етап без-
посередньої роботи над кейсом. 3. За-
вершальний етап роботи над кейсом і 
підведення підсумків. Даний алгоритм 
вміщує наступні дії учня (студента): 1) 
знайомство зі змістом кейсу; 2) аналіз 
змісту кейсу: учні (студенти) самостій-
но упродовж 10-15 хвилин аналізують 
інформацію, виписують цифрові дані;  
3) обговорення кейсу: викладач оці-
нює ступінь засвоєння матеріалу, під-
водить підсумки обговорення й оголо-
шує програму роботи першого занят-
тя; 4) формуються робочі підгрупи 
(команди) з 3-5 учнів (студентів); кож-
на підгрупа розташовується в різних 
частинах аудиторії; 5) обираються мо-
дератори в кожній підгрупі; 6) розподі-
ляються теми педагогом з урахуван-
ням побажань кожної підгрупи (якщо 
тема для всіх підгруп одна, то педагог її 
оголошує і називає терміни її виконан-
ня і представлення результату); 7) ко-
ментар педагога з детальним пояснен-
ням цілей і завдань роботи кожної 
підгрупи, форми подання звіту.

Сутність діяльнісного компонента 
технології кейс-методу становить реа-
лізація знань, тобто комплекс певних 
дій. Рівень володіння педагогічними 
вміннями – один із основних критеріїв 

оцінки сформованості діяльнісного 
компонента. Крім того, діяльнісний 
компонент включає форми і методи, 
які використовуються у педагогічному 
процесі. Перш за все, кейси, що готу-
ються, складені, зазвичай, у письмовій 
формі або за допомогою ТЗН й на 
основі реальних фактів, читаються, 
вивчаються й обговорюються учнями 
(студентами). Кейси становлять осно-
ву бесіди чи обговорення аудиторії під 
керівництвом педагога. Тому кейс-
метод включає одночасно й особливий 
вид навчального матеріалу й особливі 
способи використання цього матеріа-
лу в навчальному процесі.

Оцінно-результативний компонент 
дозволяє встановити відповідність до-
сягнутих у процесі навчання результа-
тів поставленим цілям і завданням на-
вчання, відзначити успіхи учнів (сту-
дентів), виявити недоліки у їхній робо-
ті з кейсом. Оцінювання тісно 
пов’язано з підготовкою й плануван-
ням педагогом навчального заняття і 
складається з таких дій:

1. Визначення мети й очікуваних 
результатів включає оволодіння необ-
хідними вміннями та навичками, фор-
мування цінностей. Наприкінці занят-
тя вони повинні вміти пояснити існу-
вання соціальних норм у суспільстві, 
розрізняти їх, наводити приклади різ-
них норм; отримати навички розробки 
правил поведінки майбутнього фахів-
ця; сформувати власне ставлення до 
соціальних норм і призначення до 
професії.

2. Визначення мети оцінювання пе-
редбачає виставлення оцінок, визна-



 123 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY.   #10

чення рівня розвитку і можливостей 
учнів (студентів).

3. Вибір способу оцінювання 
пов’язаний з різноманітними стратегі-
ями (методами чи прийомами). У літе-
ратурі запропоновано: а) метод спо-
стереження і складання списку показ-
ників; б) написання невеликого нари-
су-міркування (есе) з викладом своїх 
думок з даного питання; в) виконання 
рольових ігор; г) підготовка проектів).

4. Вибір шкали оцінювання. Рівень 
стартових спроможностей учнів (сту-
дентів) оцінюється через категорії ‘’ви-
сокий’’, ‘’середній’’, ‘’низький’’.

5. Шляхи доведення до учнів (сту-
дентів) очікувань педагога. Оцінюван-
ня відбувається під час вивчення ново-
го матеріалу і виконання інтерактив-
них вправ [5].

Застосування технології кейс-
методу може допомогти у навчанні. 
Використовуючи цей інтерактивний 
метод навчання реалізуються майже 
всі практичні знання, а також уміння 
прогнозувати різні ситуації, вести бе-
сіду, висловлювати свою думку, від-
стоювати свої погляди, переконувати 
співбесідника, адекватно сприймати 
критику, аналізувати та робити ви-
сновки. Втілення теорії в практику і є 
цінністю цього методу. Обговорення 
тем, ситуацій, схожих до тих, що ви-
никають у професійній діяльності та у 
повсякденному житті, майже теа-
тральний розподіл ролей у розігру-
ванні “кейсів” може створити не тіль-
ки творчу атмосферу на занятті, а й 
вирішити основну мету вивчення 
предмету.

Зобов’язання педагога при застосу-
ванні кейс-методу полягає в тому, щоб 
створити в навчальної аудиторії такі 
умови, які б дозволили розвинути в 
учнів вміння критично мислити, ана-
лізувати, спонукати їх до того, щоб в 
процесі дискусії поділитися власними 
думками, ідеями, знаннями та досві-
дом. Зобов’язання учня полягає в тому, 
щоб збагачуючи своєю творчою енер-
гією навчальний процес, прийняти на 
себе частку відповідальності за його 
результативність. При цьому учні по-
винні усвідомлювати, що педагог зна-
ходиться в аудиторії для того, щоб до-
помогти їм, і вони мають скористатися 
цим у повній мірі, проте основна від-
повідальність за те, чому вони навчи-
лись, лежить на них.

Даючи учням завдання у формі кей-
сів, педагог відкриває їм значно більшу 
можливість поділитися своїми знання-
ми, досвідом і уявленнями, тобто на-
вчитися не тільки у нього, а й один у 
одного. Такий метод піднімає впевне-
ність учнів у собі, у своїх здібностях. 
Учні активно вчаться слухати один 
одного і точніше висловлювати свої 
думки. Навички, які формуються при 
застосуванні кейс-методу: спостере-
ження, відбір даних, ідентифікація 
проблеми, розробка щодо прийняття 
альтернативних рішень, спілкування, 
мотивація.

Завданням кейс-методу є не просто 
передача знань, а навчання учнів здат-
ності справлятися з такими унікальни-
ми та нестандартними ситуаціями, які 
вимагають знань з багатьох наук, які, 
як правило, виникають в реальному 
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житті. При цьому кейс-метод формує 
особистісні якості: працьовитість, кре-
ативність, здатність бути конкуренто-
спроможним на ринку праці, готов-
ність взяти на себе відповідальність за 
результати власного аналізу ситуації і 
за роботу всієї групи, впевненість в 
собі, комунікативну культуру, формує 
соціально активну і життєво компе-
тентну особистість, здатну до самороз-
витку, самовдосконалення і самореалі-
зації [6].

Участь педагога у застосуванні 
кейс-методу полягає в організації 
всього, що потрібно для того, щоб бе-
сіда, диспут або будь-яка рольова гра 
пройшла цікаво, корисно, дієво, емо-
ційно, була насичена певним матеріа-
лом. Готуючи учнів до прийняття учас-
ті у “кейсах”, бажано скласти комплекс 
ситуаційних вправ, що допоможуть 
підготуватися до цього виду діяльнос-
ті. А вже потім треба запропонувати 
теми для обговорення, підібрати мате-
ріал, обрати модель конкретної ситуа-
ції, допомогти розробити сценарій та 
варіанти рішень, дати завдання підго-
тувати питання, розподілити ролі, по-
ділити на малі підгрупи, враховуючи 
особливості роботи в різних групах, 
обрати того, хто буде вести бесіду, за-
пропонувати завдання для тих, хто 
вважається “пасивним учнем” [3].

На думку Г.Б. Гордійчука, аналіз 
конкретних навчальних ситуацій 
(case study)  – метод навчання, який 
призначений для вдосконалення на-
вичок і отримання досвіду в наступ-
них областях:  – виявлення, відбір і 
вирішення проблем;  – робота з ін-

формацією  – осмислення значення 
деталей, описаних в ситуації;  – ана-
ліз і синтез інформації і аргументів; – 
робота з припущеннями і висновка-
ми; – оцінка альтернатив; – ухвален-
ня рішень;  – слухання і розуміння 
інших людей  – навики групової ро-
боти. Безпосередня мета методу case-
study  – спільними зусиллями групи 
студентів проаналізувати ситуацію – 
case, що виникає при конкретному 
стані справ, і виробити практичне 
рішення; закінчення процесу – оцін-
ка запропонованих алгоритмів і ви-
бір найкращого з них у контексті по-
ставленої проблеми [7].

Сьогодні молодь, більше, ніж будь-
коли, повинна вміти вирішувати 
складні нестандартні завдання, кри-
тично аналізувати обставини й при-
ймати відповідно до ситуації рішення 
на основі аналізу інформації. Розвиток 
пізнавальних, творчих навичок та 
умінь, що потребують самостійного 
конструювання знань та орієнтації в 
інформаційному просторі, лежить в 
основі інноваційних технологій на-
вчання. Впровадження кейс-технології 
в освітній процес ПТНЗ на даний час є 
дуже актуальним, що зумовлюється 
такими особливостями: По-перше, за-
раз відбуваються соціально-економіч-
ні зміни в суспільстві і в усіх сферах 
відбуваються оновлення. Освіта не ви-
няток. Інноваційна діяльність викла-
дачів та вчителів, що включає в себе 
створення, освоєння і використання 
педагогічних нововведень, і є оновлен-
ня освітньої системи в політиці. По-
друге, зміна кількості уроків, обсягу 
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інформації, фізичного навантаження, 
введення нових предметів, призводить 
до того, що потрібні нові форми орга-
нізації технологій навчання. В даному 
випадку підвищується роль педагогіч-
них знань у викладацькому середови-
щі. По-третє, потрібно змінювати 
ставлення викладачів і вчителів до ви-
вчення і застосування інноваційних 
технологій. На відміну від минулого, 
де у викладачів був не великий вибір 
рекомендованих їм педагогічних тех-
нологій, у сучасних педагогів є вели-
чезна база інформації, методів, які 
вони можуть використовувати в освіт-
ньому процесі. Метод кейс-стаді спри-
яє розвитку різних практичних нави-
чок в учнів. Його перевагою є те, що 
він дає унікальну можливість вивчити 
складні або емоційно значимі питання 
в безпечній обстановці навчального 
заняття, а не в реальному житті, з її по-
грозами і ризиком. Він дозволяє вчи-
тися, не турбуючись про неприємні 
наслідки, які можуть виникнути в разі 
неправильного рішення. Використан-
ня методу кейсів в навчальній програ-
мі допомагає доповнити багато теоре-
тичних аспектів курсу за допомогою 
введення практичних завдань, які 
учням необхідно вирішити. За змістом 
кейс повинен відповідати таким умо-
вам:  – являти собою опис ситуації  – 
реальної чи максимально близької до 
реальної; – в кейсі повинні бути пред-
ставлені основні характеристики ситу-
ації і залучених до неї осіб, а також за-
гальний контекст ситуації; – описува-
на в кейсі ситуація повинна бути 
пов’язана з конкретною темою курсу, 

що представляє певні складності для 
вивчення, або з курсом в цілому;  – 
кейс може припускати загальний ана-
ліз й оцінку ситуації або вирішення 
певної проблеми;  – описувана в кейсі 
ситуація може припускати одне або 
кілька правильних рішень. При цьому 
рішення не повинні бути очевидними 
для учнів;  – кейс повинен бути сфор-
мований і адаптований відповідно до 
цілей навчання, домінуючим методом 
навчання й особливостями учнів [8].

Отже, використання кейс-
технологій під час вивчення фахових 
дисциплін у підготовці конкурентоз-
датних фахівців дозволить урізнома-
нітнити навчальний процес та підви-
щити інтерес і мотивацію до навчан-
ня у закладах професійної освіти. 
Найголовнішою навичкою, яку здо-
буває учень під час навчання за даною 
технологією, повинно стати вміння 
під професійним кутом зору сприй-
мати будь-яку наочну, вербальну ін-
формацію, самостійно осмислювати 
інформацію, приймати рішення, ви-
значати оптимальні шляхи реалізації 
цього рішення, сприяти розвитку но-
вих якостей і умінь
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