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Характерною особливістю методу case-study є створення 

проблемної ситуації з реального життя. Використання методу case-study при викладанні низки 
предметів учням ПТНЗ сільгосппрофілю дозволить посилити пізнавальний інтерес до навчання, 
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Національній доктрині роз-

витку освіти України в XXI століт-

ті зазначається, що освіта "є засобом відтво-
рення й нарощування інтелектуального, духо-

вного потенціалу народу, дієвим чинником 

модернізації суспільства, зміцнення авторите-
ту держави на міжнародній арені" [13]. Нале-

жне виконання цих завдань можливе за умови 

модернізації самої освіти, ключовими позиці-

ями якої мають стати такі принципи, як від-
родження національно-культурних традицій 

українського народу, демократизація та гума-

нізація всього навчально-виховного процесу, 
створення передумов для підготовки кваліфі-

кованих робітників нового типу, всебічно 

освічених, творчих, які вміють швидко адап-

туватись у нових економічних умовах. До 
такого розуміння своєї ролі в наш час готовий 

не кожен педагогічний працівник, при цьому 

й сама система підготовки та перепідготовки 
викладачів потребує вдосконалення. Докорін-

ні зміни в політичній, соціальній та економіч-

ній галузях і викликана ними побудова якісно 
нової системи національної освіти потребує 

радикального перегляду її мети, принципів, 

змісту, які могли б сприяти вихованню осві-

ченої, культурної та професійно здібної осо-
бистості. 

Останнім часом для сучасної освіти   
характерне застосування технологій, які спри-

яють: 

− індивідуалізації навчання; 
− діяльнісній активізації учнів;  

− діалоговій взаємодії між викладачем 

і учнем (педагогіка співробітництва).  
Основні пріоритети інтерактивної мо-

делі навчання передбачають: скорочену кіль-

кість лекцій, самостійну роботу учнів, моду-

льний контроль за засвоєнням навчальної 
інформації. Система професійно-технічної 

освіти (ПТО) в Україні на сучасному етапі 

знаходиться на перетині питань використання 
традиційних технологій та інтерактивних ме-

тодів і прийомів навчання.  

До ряду інноваційних методів навчання 

у професійних навчальних закладах України 
відноситься "сase-study" – проблемно-пошу-

ковий метод навчання, який базується на кон-

кретних прикладах чи ситуаціях підприємни-
цької діяльності [16]. "Кейс" – це інструмент, 

який дозволяє застосовувати теоретичні знан-

ня щодо вирішення практичних завдань, він 
сприяє розвитку в учнів самостійного мис-

лення, поєднує теорію і практику, вивчає реа-

льні ситуації з бізнес-практики. Цей метод 

сьогодні завоював передові позиції, вважаєть-
ся одним з найбільш ефективних способів 

навчання спеціалістів навичкам вирішення 

У 
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типових проблем і являє собою альтернативу 

лекціям. У західних школах для розглядання 

типових ситуацій відводиться 35–40% навча-

льного часу [21]. Лідером по збору і розпо-
всюдженню кейсів є створений в 1973 році за 

ініціативою 22 вищих навчальних закладів 

The Case Clearing House of Great Britain and 
Ireland. З 1991 року він називається European 

Case Clearing House (ЕССН). ЕССН є некоме-

рційною організацією, яка пов’язана з органі-

заціями, що надають та використовують кей-
си, і розташовані в різних країнах світу. На 

даний час до складу ЕССН входить приблизно 

340 організацій, серед яких The Harvard 
Business School Publishing, Інститут розвитку 

менеджменту (1MB) в Лозанні, в Швейцарії, 

INSEAD у Фонтебло у Франції, IESE в Барсе-
лоні в Іспанії, Лондонська бізнес-школа в 

Англії, а також Школа менеджменту в Кран-

філде. У кожної з цих організацій своя колек-

ція кейсів, право на розповсюдження яких має 
ЕCCH. Рядовий студент західної школи за час 

навчання розбирає до 700 "кейсів". В Україні 

на даний час написання кейсів знаходиться на 
стадії розробки, але впровадження у навчаль-

ний процес "кейсів" вже давно стало реаль-

ною необхідністю. 
До ряду інноваційних методів слід від-

нести: комп’ютерні ігрові моделі, письмові 

дискусії, комп’ютерне тестування, пілотні 

кооперативні навчаючі проекти, інтерв’ю та 
ін. Такі методи сприяють розвитку в учнів 

самостійного мислення, формуванню власної 

думки, генеруванню нових аргументів, на-
вчанню аналізу проблеми та прийняттю рі-

шень. Така інноваційна діяльність викладачів 

має бути орієнтована на професійно-творчий 

початок в організації навчально-виховного 
процесу [8; 20], підтримку новітніх техноло-

гій, потребу творити і миcлити. 

Перед системою ПТО сьогодні постає 
проблема опанування педагогічними праців-

никами та адміністраторами нової компетент-

ності – можливості працювати у високорозви-
неному інформаційному просторі, ефективно 

використовувати його можливості у навчаль-

ній діяльності. Аналіз складових інформацій-

ної компетентності викладачів свідчить про 
те, що вона не зводиться до знань та вмінь 

працювати з комп’ютером, а передбачає ком-

петентність в області дидактики та теорії ви-

ховання, за допомогою яких викладач зможе 

реалізувати розвивальну та виховну функцію 

навчання. Розуміння компетенції як "готовно-

сті" до будь-чого передбачає в нашому випад-
ку високий ступінь мобільності працівника 

для вирішення окремих завдань. Перехід до 

компетентнісного підходу в освіті передбачає 
таку структуру: мета професійної освіти 

(компетенції, які в сукупності формують ком-

петентність) – форми і методи освіти – зміст 

освіти – прийоми, засоби, технології навчан-
ня. Виникає потреба в забезпеченні науково 

обґрунтованих педагогічних умов реалізації 

загальнопедагогічного принципу наступності 
вивчення агрономічних дисциплін у профе-

сійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ); 

в опрацюванні нових технологій навчання, 
зокрема, використання case-studies у профпід-

готовці учнів таких закладів аграрного профі-

лю, в яких були б реалізовані сучасні концеп-

ції ПТО, і використання яких сприяло б ви-
вченню сільськогосподарських дисциплін.  

З методичної точки зору, "кейс" – це 

спеціально підготовлений навчальний матері-
ал, що "містить структурований опис ситуа-

цій, запозичених з реальної практики” [2; 4]. 

"Кейс", на думку І.В. Гладких, є єдиним інфо-
рмаційним комплексом, що дозволяє зрозумі-

ти ситуацію. У перекладі з англійської, "кейс-

стаді" – повчальний випадок, опис ситуації, 

яка реально існувала. За визначенням 
Ш.І. Бобохужаєва, З.Ю. Юлдашева, це "суку-

пність умов та обов’язків, що описують конк-

ретні, реальні обставини на даному етапі", 
моделювання життєвої ситуації [2]. Як інтера-

ктивний, метод кейс – стаді може застосову-

ватися при: закріпленні знань та вмінь, що 

були отримані на попередніх заняттях; розви-
ткові навичок аналізу та критичного мислен-

ня; зв’язку теорії та практики. Його викорис-

тання в навчальному процесі, за І.В. Гладких, 
дозволяє розвивати в учнів дослідницькі, ко-

мунікативні аналітичні навички. Вони перед-

бачають вміння класифікувати, відокремлю-
вати корисну та несуттєву інформацію, аналі-

зувати її. Практичні навички дозволяють ви-

користовувати отримані знання на практиці. 

Творчі навички – можливість прийняття аль-
тернативних, креативних та нестандартних 

рішень. Комунікативні навички – вміння вес-

ти дискусію, використовувати наочний мате-
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ріал, мультимедійні засоби, відстоювати вла-

сні переконання. Соціальні навички – оцінка 

поведінки людини, вміння слухати співрозмо-

вника, підтримувати дискусію, аргументувати 
її. Навички самоаналізу – здатність аналізува-

ти моральні та етичні проблеми спілкування.  

Проблемі впровадження нових техноло-
гій навчання присвячені праці Б.Г. Ананьєва, 

С.Я. Батишева, В.С. Безрукової, А.П. Бєля-

євої, М.М. Берулави, О.К. Бушлі, Ш.І. Ганелі-

на, Р.С. Гуревича, О.С. Дубинчук, І.А. Зязюна, 
А.А. Киверялга, В.А. Козакова, Ю.А. Кустова, 

В.М. Мадзігона, М.І. Махмутова, Н.Г. Нич-

кало, А.В. Усової, В.Г. Онушкіна, П.І. Під-
касистого, О.Ю. Пінаєвої, С.О. Сисоєвої, 

Ю. Сурміна, Л.Д. Хромової, Г.М. Цибульської 

та інших [16; 19].  
Узагальнення результатів вивчення 

практичного досвіду опрацювання й викорис-

тання різноманітних технологій навчання під 

час вивчення сільськогосподарських дисцип-
лін у ПТНЗ переконує в тому, що в більшості 

з них залишились старі підходи до організації 

навчального процесу і застосовуються тради-
ційні форми, методи, технології навчання [6; 

7]. Тому залишились певні суперечності між 

теперішнім змістом і якістю профпідготовки в 
ПТНЗ, насамперед, агрономічного профілю і 

високими технологічними вимогами до су-

часного виробництва; зростанням обсягів, 

ускладненням рівня знань і зростанням немо-
жливості їхнього ефективного засвоєння уч-

нями за умов застосування традиційних дида-

ктичних методів, засобів і прийомів навчання.  
Мета статті полягає саме у висвітленні 

ідеї використання методу case-studies техно-

логії у професійній підготовці майбутніх ква-

ліфікованих робітників у ПТНЗ аграрного 
профілю.  

Метод "кейс-стаді", введений на почат-

ку XX ст., пропонує освіті багато нового. Але 
і від викладачів вимагає багато – як при ово-

лодінні його робочими прийомами, так і при 

проведенні навчальних занять. Під час реалі-
зації методу учні дуже швидко приходять до 

висновку, що для успішної розробки цікавого 

навчального проекту необхідно багато чого 

навчитись та здобути ряд спеціальних, більш 
вузьких знань, вмінь та навичок з тих чи ін-

ших предметних галузей. 

Сучасний рівень науки і техніки потре-

бує формування і виховання творчо мислячих 

кваліфікованих робітників. Сьогоднішньому 

учню недостатньо лише поглинання "готової" 
інформації. Необхідно навчити його самос-

тійно шукати способи розв’язання проблем, 

пов’язаних з реальними ситуаціями у житті, з 
майбутньою діяльністю. Учень є суб’єктом 

діяльності, дослідником проблем. Викладач, в 

свою чергу, організує взаємодію з учнями, 

створює умови для розвитку їх самостійності 
[3]. Формування професійних навичок майбу-

тніх аграріїв забезпечують викладачі спеціа-

льних дисциплін, які працюють над розвит-
ком творчого робітника, що є не лише носієм 

певної суми знань, а й здатний вирішувати 

виробничі завдання на достатньому науково-
технічному рівні і з відповідним ступенем 

ризику. У своїй роботі вчителі спецдисциплін 

віддають перевагу модульній, проблемній, 

імітаційній технологіям навчання [11]. Це 
передбачає послідовні і цілеспрямовані пізна-

вальні завдання, які учні розв’язують під кері-

вництвом наставника і активно засвоюють 
нові знання. Використання теоретичних та 

дослідних завдань саме по собі ще не робить 

навчання проблемним. Все залежить від того, 
наскільки учителю вдається надати цим робо-

там проблемного характеру і поєднати це з 

іншими методичними підходами. Навчання 

стає пізнавальною проблемою, якщо воно 
потребує роздумів над нею, викликає в учнів 

пізнавальний інтерес, базується на поперед-

ньому досвіді. 
Впроваджуючи нові технології навчан-

ня, викладачі спецдисциплін долають основні 

етапи процесу постановки і розв’язання про-

блеми: аналіз ситуації і постановка проблеми; 
побудова гіпотези; доведення гіпотези. 

Процес аналізу проблемної ситуації і 

постановка проблеми передбачає, насамперед, 
усвідомлення учнями суперечності, тобто 

бачення проблеми. Щоб її сформулювати, 

слід виявити несумісні судження, суперечливі 
інформації і об’єднати їх запитанням, відпо-

відь на яке прояснить цю суперечність. 

На етапі побудови гіпотези процес ви-

рішення поставленої проблеми починається з 
актуалізації наявних знань і досвіду, викорис-

тання яких у подібних ситуаціях приводило б 

до успіху. Неможливість вирішення проблеми 
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відомими способами спонукає до формулю-

вання припущення, гіпотези про інші способи 

її вирішення. Побудова гіпотези – кульміна-

ційний момент вирішення проблеми, це своє-
рідний стрибок, перехід від того, що є, до 

того, чого немає. 

Для доведення гіпотези формулюється 
завдання, яке може мати як теоретичне, так і 

практичне значення і використовуватись на 

заняттях чотирьох груп проблемно-

пошукових методів: 
1. Демонстраційне вирішення проблеми 

викладачем – показовий проблемний виклад, 

демонстраційний експеримент. 
2. Самостійна проблемно-пошукова дія-

льність учнів – учнівське дослідження, навча-

льний експеримент вирішення практичних і 
теоретичних проблем. 

3. Колективна проблемно-пошукова ді-

яльність учнів – навчальний диспут, дискусія, 

колективне дослідження. 
4. Спільна проблемно-пошукова діяль-

ність викладача і учнів – дискусія, продуктив-

ний діалог, евристична бесіда, ділова гра. 
 З метою кращого сприйняття, усвідом-

лення та засвоєння навчального матеріалу 

важливим засобом посилення розумової акти-
вності учнів є вміла постановка проблеми, 

створення проблемної ситуації, в якій загост-

рюється суперечність між наявними в учнів 

знаннями, способами дії та новими завдання-
ми, для розв’язання яких набутого досвіду 

недостатньо. Шляхи вирішення поставленої 

проблеми розкриває викладач. Але при цьому 
ставиться цілий ряд запитань або завдань для 

учнів, що залучає їх до розв’язання проблеми. 

Шляхом такої лаконічної бесіди викладача з 

учнями з’ясовується відповідь на поставлене 
завдання. Шукаючи розв’язок ситуації мето-

дом аналогії, учні виявляють причини пору-

шень. Такий метод вивчення нового матеріалу 
сприяє активізації розумової діяльності учнів, 

спонукає до розвитку творчого мислення. 

Науково обґрунтовані інновації у галузі осві-
ти пов’язані з удосконаленням праці виклада-

ча. Тому викладачам спецдисциплін потрібно 

бути постійно в пошуку, вивчати, досліджува-

ти сучасні інноваційні технології навчання. 
Викладачі спеціальних дисциплін розробля-

ють кейси на основі діяльності сільгосппідп-

риємств [10]. Для прикладу беруться базові 

підприємства, які добре знають всі учні, оскі-

льки проходять на них виробничу практику, 

використовується історія розвитку підприємс-

тва, його структура. Розробка кейсу присвя-
чується конкретній події, яка відбулася на 

підприємстві (наприклад, банкрутство сільго-

сппідприємства, вирощування молодняка ве-
ликої рогатої худоби, дослідження ролі бджіл 

у підвищенні урожайності сільськогосподар-

ських ентомофільних культур, оновлення по-

сівного обороту з метою розробки раціональ-
ної структури посівних площ для вирощуван-

ня технічних культур). Технологію навчання 

за кейс-методом організовують за різними 
методиками. В.Ю. Стрельніков її описує так:  

− "входження" і розуміння ситуації;  

− постановка діагнозу, з’ясування мо-
жливих причин появи симптомів; 

− визначення стратегічних питань і 

ключових проблем (виявлення справжньої 

причини); 
− вироблення стратегічних альтерна-

тив (пошук варіантів рішень); 

− оцінювання і вибір альтернатив (ви-
бір оптимального рішення);  

− захист, обґрунтування рішення [17].  

До кожного з цих етапів ставляться від-
повідні завдання:  

− уважно прочитати кейс, ознайомити-

ся із ситуацією;  

− виявити проблему; узагальнити і 
проаналізувати інформацію;  

− розвинути гіпотези, уточнити про-

блеми;  
− сформулювати альтернативні  рі-

шення;  

− оцінити альтернативи, скласти пере-

лік переваг і недоліків кожної з альтернатив; 
− підтвердити продуктивність рішення, 

обґрунтувати переваги.  

Грамотно розроблений кейс – це ін-
струмент, за допомогою якого в навчальну 

аудиторію привноситься частина реального 

життя, реальна ситуація, що виникла в ході 
педагогічної діяльності, над якою треба само-

стійно попрацювати й представити обґрунто-

ване рішення [1; 18]. Кейси, зазвичай, підго-

товлені в письмовій формі й складені, вихо-
дячи з досвіду реальних людей. Вони чита-

ються, вивчаються й обговорюються. Кейс – 

це описання складної ситуації, яку, для того 
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щоб зрозуміти, потрібно спочатку розкласти 

на частини, проаналізувати кожну з них, а 

потім знову скласти разом, щоб одержати 

цілісне уявлення про ситуацію. Таким чином, 
з’являється ще одна важлива категорія методу 

"case-study" – "аналіз ситуації".  

Можна виділити декілька завдань, які 
повинні бути вирішені при аналізі ситуації: 

здійснення проблемного структурування, що 

припускає виділення комплексу проблем си-

туації, їхньої типології, характеристик, нас-
лідків, шляхів дозволу; визначення характе-

ристик, структури ситуації, її функцій, взає-

модії з навколишнім і внутрішнім середови-
щем; встановлення причин, які призвели до 

виникнення цієї ситуації й наслідків її розгор-

тання; діагностика змісту діяльності в ситуа-
ції, її моделювання й оптимізація; побудова 

системи оцінок ситуації, її складових, умов, 

наслідків, дійових осіб; підготовка передба-

чень щодо ймовірного, потенційного й бажа-
ного майбутнього; вироблення рекомендацій 

щодо поводження дійових осіб у ситуації; 

розробка програм діяльності в даній ситуації 
[4]. Завдання роздаються учням заздалегідь, 

формуються групи по 3–4 особи, які індивіду-

ально обговорюють кейс, виявляють пробле-
му, приймають рішення. На практичному за-

нятті кожна група учнів виступає з власними 

гіпотезами, в ході дискусії вони оцінюються, 

зазначаються переваги і недоліки кожної. 
Викладач виконує роль координатора процесу 

співтворчості – генерує запитання, фіксує 

відповіді, підтримує дискусію, спрямовуючи 
її хід на вирішення поставленої проблеми. Усі 

варіанти рішень виносяться на загальну дис-

кусію. Тут зіштовхуються різні точки зору на 

проблему й різні варіанти її вирішення.  
Таким чином, повертаючись до визна-

чення методу case-study, можна сказати: це 

метод, який містить у собі водночас спеціалі-
зований навчальний матеріал, що включає 

кейс (текстовий опис подій), інструкцію по 

роботі з даним кейсом, рекомендації з вико-
ристання кейса та спеціальну технологію ви-

користання цього матеріалу в процесі навчан-

ня [21].  

Особливості методу case-study такі:  
− неоднозначність розгортання ситуа-

ції й характер варіативності її вирішення 

вчить тому, що не буває єдино вірної відпові-

ді, яка допомагає виробити кілька можливих 

відповідей відразу;  

− кейси й додатки до них дозволяють 

використати різноманітні джерела знань;  
− колективний характер пізнавальної 

діяльності припускає різноманітні форми ро-

боти: обмін думками, обговорення, мозкову 
атаку, роботу в малих групах, дискусію. Ко-

лективність є найважливішою передумовою 

синергетичного ефекту, тобто множення зу-

силь учасників навчання й пізнавального ре-
зультату;  

− індивідуальна й колективна робота в 

умовах вільного висловлювання ідей дозволяє 
говорити про творчий процес пізнання, що у 

свою чергу забезпечує наявність не тільки 

логічної моделі пізнання, але й механізмів 
образного, інсайтного пізнання.  

До кейсів висувається ряд вимог. Кейс 

повинен містити реальну, обґрунтовану інфо-

рмацію, достатню для того, щоб той, кого 
навчають, зміг уявити себе в описаній ситуа-

ції й ототожнитися з людьми, що беруть 

участь у ній. За своєю природою кейс тим 
кращий, чим у більш реальну ситуацію потра-

пляє той, хто її вивчає [14]. Ситуація повинна 

бути зрозумілою до найменших дрібниць. 
Однак за своєю конструкцією вона не повин-

на являти собою добре сформульовану про-

блему. Навчання пошуку й формулюванню 

проблеми є принциповим у застосуванні ме-
тоду case-study.  

Добре написаний кейс повинен являти 

собою ланцюг послідовних подій зі своєю 
тимчасовою структурою, які містять у собі 

провокаційні моменти, що сприяють появі в 

групі суперечок, обговорень, бажання думати, 

міркувати, розробляти варіанти рішень. Зна-
чимим буде і той факт, що ситуація повинна 

мати цікавий сюжет, насичений подіями, пер-

сонажами, почуттями, емоціями, динамікою, 
що робить її частиною реального життя. Ба-

жаною є свідома драматизація ситуації. Однак 

при цьому кейс повинен містити дозовану 
інформацію, що дозволила б тому, кого на-

вчають, швидко зануритись у проблему й ма-

ти всі необхідні дані для її вирішення. Кіль-

кість описуваних подій і фактів повинна бути 
досить обмеженою. З одного боку, необхідно 

"заплутати" ситуацію, але з іншого – не по-

винно бути зайвих даних. Матеріал містить 
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констатацію подій, але аналіз і висновки по-

кладаються на читача. Залежно від мети, пе-

реслідуваної автором кейса, якась інформація 

може бути висунута на передній план, у той 
час як інша – навмисне замаскована або не 

використана зовсім [21].  

Вважається, що  кейс може бути скла-
дений на підставі узагальненого досвіду і не 

обов’язково відбивати реальну діяльність [1]. 

Скоріше, кейс у кожному разі повинен місти-

ти максимально реалістичну картину подій і 
кілька конкретних фактів. У цьому випадку 

виклад реальних і вигаданих подій зітре роз-

ходження між ними.  
Що стосується структури самого кейса, 

то стиль викладу повинен забезпечити опера-

тивне знайомство з матеріалом. Від специфіки 
цільової групи залежить обсяг кейсів. Ті, що 

застосовуються на перших заняттях, повинні 

бути простими й короткими. Кейс-матеріал, 

написаний для заключних занять курсу, може 
бути ускладнений більшою кількістю інфор-

мації, частина якої для ускладнення вирішен-

ня зазначеної проблеми буде навмисно над-
лишкова. Або навпаки, з кейса буде прибрана 

частина важливої інформації, що змусить уча-

сників більш продуктивно мислити, спонукає 
задуматися над тим, аналіз яких наявних да-

них дозволить відтворити відсутня ланка ін-

формаційного ланцюга. Додатковий матеріал 

для кейса наводиться в додатку.  
У разі використання методу кейсів, слід 

враховувати певні вимоги.  

Будь-яке навчальне заняття з викорис-
танням методу сase-study – це особлива тех-

нологія, якої обов’язково необхідно дотриму-

ватись. Роботу з методу case-study можна роз-

ділити на певні етапи, що мають свої педаго-
гічні цілі, завдання, а також рольові функції 

учасників.  

Підготовчий етап. Під час цього етапу 
педагог, відповідно до мети і завдань заняття, 

вибирає потрібний кейс і підбирає літературу, 

необхідну для підготовки до заняття з вико-
ристанням методу сase-study.  

Вступна частина заняття. Цей етап 

припускає короткий вступ педагога. Якщо 

учасники раніше не працювали за методом 
case-study, необхідно познайомити їх із цим 

методом як з однією з форм активного на-

вчання, коротко озвучити основні етапи їхньої 

подальшої роботи, а також позначити способи 

й критерії оцінки роботи на занятті за даним 

методом. Варто також звернути увагу на 

принципи, що лежать в основі методу. На 
цьому етапі учасникам роздають кейси, з 

якими вони будуть працювати, подається ін-

струкція по роботі з ними, озвучується чітке 
формулювання завдання.  

Розбір кейса в малій групі складом 3–6 

осіб. Перед початком цього етапу педагогу 

обов’язково необхідно озвучити часові межі, 
завдання роботи, у якому вигляді повинен 

бути оформлений результат, звіт про роботу. 

На цьому етапі можливі обговорення й аналіз 
висновків, зроблених за матеріалами кейса 

самостійно.  

Основні завдання даного етапу для уча-
сників навчання такі:  

1. Визначення основних проблем аналі-

зованої ситуації, рівня виникнення їх і прийн-

яття рішень, мети й шляхів вирішення голов-
ної проблеми, обмежень і вимог до вирі-

шення.  

2. Підготовка до формулювання влас-
них висновків і висновків перед групою.  

Обов’язковими вимогами цього етапу 

виступають: участь кожного в обговоренні; 
можливість для кожного висловити свою точ-

ку зору й мати уявлення про думки інших; 

командний характер роботи, що вимагає 

вміння вислуховувати й ураховувати інші 
думки.  

У цілому, робота відбувається в такий 

спосіб: обговорення отриманої вступної інфо-
рмації, яку містить кейс, обмін думками щодо 

плану роботи над проблемою, дискусія – ро-

бота над проблемою (тут активно можуть 

використовуватися інші активні методи, на-
приклад, мозковий штурм, мета-план), вироб-

лення рішень проблеми, дискусія для прийн-

яття остаточних рішень, підготовка доповіді. 
Для подання результатів малим групам реко-

мендується підготувати на одній сторінці ре-

зюме з висновками у вигляді тексту, графіка, 
таблиці. Роль викладача на цьому етапі зво-

диться до спостереження й контролювання 

роботи малих груп для попередження їхнього 

виходу за рамки теми, завдань і часу.  
Дискусія в загальній групі. Вона органі-

зовується на основі повідомлень підгруп. 

Представники кожної з підгруп виступають зі 
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своїм аналізом кейса, причому, слухачі висту-

пають надалі в ролі опонентів до доповідача. 

Основне завдання етапу – виявити різні точки 

зору й тим самим забезпечити об’єктивний 
аналіз пропонованої ситуації. Цей етап пови-

нен будуватися й проводитися за всіма зако-

нами класичної дискусії.  
Застосування методу case-study вимагає 

вміння конструювати кейс. При цьому процес 

конструювання можна розкласти на дві скла-

дові: створення кейсу й проведення заняття. 
Наразі відчувається величезний дефіцит кей-

сів, які можуть бути використані для підліт-

кової та молодіжної аудиторії. Тому перед 
педагогом, що бажає використати метод case-

study, постає питання самостійної розробки й 

написання кейсів. Процес конструювання 
кейса можна описати в такій послідовності 

його складових:  

1. Визначення того розділу курсу, якому 

буде присвячений кейс. У кожному конкрет-
ному випадку педагог – укладач кейса – пови-

нен чітко уявляти, яка роль буде відведена 

кейсу в системі занять за курсом. Від цього 
буде залежати місце кейса в загальній про-

грамі й форма ведення конкретних занять.  

2. Формування навчальних цілей і за-
вдань кейса – визначення того, які знання й 

навички повинен "охопити" кейс: чи буде за 

своїм призначенням майбутній кейс ситуаці-

єю – ілюстрацією до лекційного матеріалу, 
який демонструє яке-небудь теоретичне по-

ложення, або він буде містити в собі пробле-

мну ситуацію (в основі закладена якась про-
блема, для знаходження й аналізу якої учас-

никам необхідно використати весь спектр 

отриманих ними раніше теоретичних знань, 

власного досвіду).  
3. Визначення проблематики ситуації. 

Дуже важливе місце в процесі конструювання 

кейса займають визначення проблеми, навко-
ло якої буде розвертатися ситуація.  

4. Побудова моделі ситуації. Говорячи 

про цю складову процесу конструювання кей-
са, необхідно зупинитися на тому, якими за 

будовою можуть бути кейси.  

Так, з позиції аналітичних труднощів 

можна виділити три групи кейсів: прості (у 
них чітко простежується проблема й варіанти 

її рішення, які учасникам необхідно виділити, 

обговорити й запропонувати альтернативу); 

складні (припускають наявність у кейсі про-

блеми, однак способи її вирішення учням не-

обхідно знайти самостійно); надскладні (учас-

никам необхідно самостійно визначити й сфо-
рмулювати проблему, розробити різні варіан-

ти її рішення учням необхідно самостійно); 

надскладні (учасникам необхідно самостійно 
визначити й сформулювати проблему, розро-

бити різні варіанти її вирішення, вибрати оп-

тимальний варіант).  

5. Пошук інформації для ситуації. При 
цьому джерела інформації можуть бути найрі-

зноманітніші. Серед основних джерел можна 

виділити такі, як художня й публіцистична 
література (вона може підказати гарні ідеї й 

навіть визначити сюжетну канву кейса), "міс-

цевий матеріал" (його джерелом є практичний 
досвід конкретного педагога, реальний випа-

док з життя).  

6. Створення опису ситуації – написан-

ня тексту кейса.  
7. Розробка методичної частини кейса. 

Вона пояснює його місце в курсі й формулює 

завдання з аналізу. 
Після того, як кейс розроблений, він 

обов’язково повинен пройти апробацію. 

В більшості випадків кейс повинен міс-
тити:  

− події, імена і посади;  

− головних героїв;  

− дати і місце, де відбувається дія;  
− опис конкретної ділової проблеми;  

− інформацію про країну, галузь і про-

дукт;  
− інструкцію з викладання, в якій розгля-

даються зразкові питання по даному кейсу, ви-

значена цільова група, цілі викладання, аналіз 

проблем і їх концептуальне обгрунтування.  
Більшість навчальних ситуацій ґрунту-

ються на дослідженнях автора "кейса", при 

цьому використовується реальна інформація 
про діяльність фірми. Як додаткова або альте-

рнативна інформація можуть бути використа-

ні матеріали, опубліковані у пресі (газети, 
журнали, інші видання, навчальна ситуація 

може містити відео-, аудіоматеріали, матеріа-

ли на електронних носіях або будь-які інші). 

Нова ситуація є коротким описом існуючої 
ситуації або серії подій, що мали місце в ор-

ганізації. Події, або з реального життя, або 

вигадані, разом з діаграмами і таблицями 
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складають сценарії, які необхідно проаналізу-

вати і прокоментувати, а також визначити 

проблеми і виробити рішення [4]. 

У даний момент ситуація така, що бі-
льшість викладачів "перехворіли" діловими 

іграми, частково усвідомивши їх позитивні 

сторони та недоліки, і тепер перейшли до за-
хоплення методом "сase-study". Але виникає 

ряд проблем: зазвичай, використовуються 

західні "кейси", оскільки банку вітчизняних 

ситуацій на даний момент не існує. Такі на-
вчальні ситуації служать "інтерпретацією" 

західних концепцій, які, у свою чергу, є "зліп-

ком" ділового життя країн з розвиненою рин-
ковою економікою. Україну важко віднести 

до таких країн. Виходячи з вже описаних при-

чин, виникають труднощі із створенням "кей-
сів" на матеріалі вітчизняних підприємств. 

Основне обмеження пов’язане з тим, що вони 

можуть сприйматися учнями як дещо акаде-

мічні, оскільки припускають аналіз і обгово-
рення чужої ситуації або проблеми [12]. З 

цього виходить, що для отримання максима-

льної користі з методу групової роботи необ-
хідно підбирати матеріал, здатний викликати 

найбільший інтерес в учнів, і організовувати 

роботу над ним так, щоб забезпечити їх акти-
вну участь [17]. 

У профтехосвіті основна проблема зараз 

полягає в тому, що в реальності не існує, за 

рідкісним виключенням, викладацьких кадрів 
з таким рівнем кваліфікації і набором таких 

навичок. Проблема полягає в тому, що викла-

дачі, як правило, є фахівцями з однієї дисцип-
ліни, а справжній кейс ґрунтується на реаль-

ності, яка може бути правдоподібно описана в 

міждисциплінарних термінах. До цього необ-

хідно додати, що хороший кейс передбачає 
знання реальної практики, яку викладачі, за-

йняті тільки у сфері освіти, не знають. Це веде 

до того, що викладачі часто запозичують го-
тові кейси і, в кращому разі, лише адаптують 

їх до своєї педагогічної практики. У цьому 

випадку вони потрапляють у важку ситуацію, 
адже вони викладають окрему дисципліну 

[15]. Тому рішення лежить в двох площинах:  

− навчання викладачів конструюванню 

і адаптації кейсів;  
− трансформація навчального процесу 

в такі форми, які дозволяли б повноцінно за-

стосовувати цей метод. 

Як для письмового, так і для усного 

аналізу необхідно:  

1. Щоб ефективно проаналізувати си-

туацію, корисно скласти модель, на основі 
якої і побудувати роздум про ситуацію. За-

звичай, учбові ситуації містять декілька взає-

мозв’язаних проблем і питань, які дозволяють 
застосувати різні ідеї курсу в процесі аналізу.  

2. Аналізуючи ситуацію, треба уникати 

надто загальних висловів. Бажано робити 

конкретні пропозиції. Особливо важливо 
спробувати бути конкретним в пропозиціях і 

рекомендаціях, що відносяться до майбутніх 

дій. Тому замість простої констатації слід 
пояснити, чому потрібно слідувати саме цим 

рекомендаціям, і як їх необхідно здійснити. 

Іноді корисно вказати на потенційні пастки і 
труднощі, пов’язані з рекомендаціями.  

3. Переходячи від оцінки ситуації до 

пропозиції плану дій, слід застосувати крити-

чний підхід. Має бути розроблена певна кіль-
кість ідей і розглянуті всі "за" і "проти" для 

кожної рекомендації. Треба уникати грандіоз-

них рішень і пропонувати лише те, що важли-
ве і здійсненне.  

4. Зазвичай, більшість навчальних си-

туацій допускає декілька різних тлумачень. 
Треба бути готовим до невизначеності і неод-

нозначності. Не зупинятися після виявлення 

однієї з них, а турбуватися виявленням декі-

лька шуканих.  
5. Не існує "єдино вірної" відповіді на 

запитання, від учня вимагається, щоб його 

пропозиції були виправданими і щоб він міг 
їх захистити.  

У процесі обговорення ситуації вірогід-

на критика інших учнів, що захищають іншу 

точку зору. Не треба лякатися цієї критики, 
оскільки краще розглядати це обговорення як 

можливість навчитися тому, що несе за собою 

критика, і тому, як з нею працювати. І оскіль-
ки немає єдино правильного рішення ситуації, 

то дискусія і критика повинні розвивати здіб-

ності викладача та учнів у захисті своєї пози-
ції. Можливе заперечення думок, але це по-

винно бути зроблене тактовно, і не має вигля-

дати як заперечення точки зору інших.  

Результати дослідження 
Лабораторією методик професійної 

освіти і навчання Інституту професійно-

технічної освіти Національної Академії Педа-
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гогічних Наук України на базі ПТУ №74 

створено експериментальний майданчик за 

темою "Використання кейс-технологій при 

викладанні у ПТНЗ аграрного профілю", за-
вданням якого є розробка і експериментальна 

перевірка дидактичних комплексів по викори-

станню кейс-технологій, розробка методич-
них рекомендацій до використання кейс-

технології, проведення практичних семінарів, 

тренінгів та індивідуальних консультацій.  

При всій очевидності переваг і ціннос-
тей цього методу, на шляху у педагогів-

новаторів можуть виникнути й проблеми, і 

труднощі. Одним з недоліків є те, що ПТНЗ, 
які розташовані на периферії, мають обме-

жений доступ до загальної та регіональної 

інформації і мають можливість лише епізо-
дично використовувати методику в навчаль-

ному процесі. У результаті проведеного ан-

кетування серед учнів та вчителів і аналітич-

ного дослідження були виявлені такі ситуа-
тивні закономірності: застосування case-

studies технології у професійній підготовці 

учнів ПТНЗ аграрного профілю спричиню-
ють до використання свого досвіду на практи-

ці, створюють умови для вирішення будь-які 

життєвих проблем, пристосування до будь-
яких обставин, використання досвіду інших 

людей. Більшість учнів переконані, що в опа-

нуванні вибраною професією їм допомогли 

спецдисципліни, де використовувались кейс-
технології, і хотіли би, щоб в ПТНЗ застосо-

вувались й інші інноваційні методики нав-

чання.  

Результат наших досліджень показав, 

що у тих групах, де викладачі використовува-
ли кейс-технології, успішності учнів ПТНЗ зі 

спецдисциплін на достатньому рівні була у 

81%, на середньому – у 15%, та низькому – у 2%. 

Впровадження в навчальний процесі ін-

новаційних технологій викладання спецдис-
циплін подобається всім опитаним вчителям. 

Але на співробітництво з учнями по створен-

ню навчальних кейсів мають неоднозначну 
думку: менше половини викладачів залучають 

вихованців до співпраці. 

85% викладачів підтвердили, що успіш-

ність учнів із спецдисциплін, де використо-

вуються кейс-технології, вища; 4% стверджу-
вали, що однакова; 9% викладачам було важ-

ко відповісти на це запитання. 

Підготовка до уроків, на яких викорис-
товуються кейс-технології, забирає набагато 

більше часу, що фінансово не компенсується. 

 
 

Рис. 1. Вплив кейс-технологій на 

опанування спецдисциплін учнями 
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Рис. 3. Додаткова затрата часу 

вчителями на підготовку уроків, на яких

використовуються кейс-технології
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Рис. 2. Співробітництво учителів та учнів 

щодо створення кейс-ситуації
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Попри труднощі, для 95% викладачів 

важливіше моральне задоволення від творчос-

ті, 4% вчителів дали негативну відповідь.  

 
95% викладачів підтвердили те, що рі-

вень менталітету, культури, інтелекту учнів 

впливає на навчання. Те, що розбіжність між 

формальним і неформальним лідерством в 

групах ускладнює педагогічний процес, не 

дозволяє досягнути методичної мети підтвер-

дили 28% викладачів, варіант можливості був 

присутній у 42% вчителів, 14% з них дали 
негативну відповідь, 9% було важко відповіс-

ти на це питання. 

Висновки. Перевага кейс-методу в по-
рівнянні з традиційними, що застосовуються у 

навчальному процесі, є незаперечною. Метод, 

що базується на концепції розвитку розумо-

вих здібностей, не виключає можливості ви-
користання традиційних методів через те, що і 

викладач, і учні ПТНЗ мають володіти поня-

тійно-категоріальною системою науки, яка 
допомагає пов’язати навчання з досвідом реа-

льного життя і дає шанс реального застосу-

вання знань. Використання цього методу в 
ПТНЗ аграрного профілю дасть можливість 

поглибити знання учнів із спецдисциплін, 

встановити тісний зв’язок між теорією та 

практикою, сформувати в учнів вміння аналі-
зувати ситуацію, робити висновки, приймати 

рішення в нетипових і непередбачуваних си-

туаціях. 
Використання продуктивних педагогіч-

них технологій інтерактивного навчання, зок-

рема, "кейс-стаді" у навчально-виховному 
процесі дасть учневі змогу не тільки готува-

тися до майбутньої професії, але і розвивати в 

собі почуття гідності сучасного громадянина, 

який зможе відстояти свою точку зору в будь-
якій життєвій ситуації. Запровадження інно-

ваційних технологій навчання забезпечить не 

просто отримання знань, але і творче відно-
шення до них, сприятиме формуванню і вихо-

ванню освіченого, творчого, професійно здіб-

ного кваліфікованого сільгоспробітника. 
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Е. Слатвинская  

Дидактические аспекты применения case-study технологии в профессиональной  

подготовке квалифицированных робочих аграрного профиля 

Характерной особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации 
из реальной жизни. Использование метода case-study в процессе преподавания ряда предметов 

ученикам ПТУЗ   сельхозпрофиля позволит усилить познавательный интерес к учебе, будет спо-
собствовать развитию исследовательских, коммуникативных и творческих навыков будущих 

аграриев. 
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, метод case-study, ПТО, ПТУ. 

 

O. Slatvinska  

Didactic aspects of сase-study technologу use in training skilled workers of agrarian profile 
A unique feature of сase-study method is a creation of problem situation from real life. The use 

of сase-study method while teaching a number of subjects to students of agrarian profile vocational 

schools will enable to intensify cognitive interest to studies, will promote the advance of research, 
communicative and creative skills of future agrarians. 

Key words: educational process, сase-study method, agricultural vocational schools. 


