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Вступ. У Концепції розвитку педагогічної 
освіти (2018) зазначається, що якісна освіта 
є одним з  головних чинників успіху людини, 
а  педагог, що її надає, одночасно є і  об’єктом, 
і  провідником позитивних змін у особистості 
людини. Відтак, програми підготовки майбут-
ніх педагогів мають відповідати суспільним 
запитам, сформульованим у професійних стан-
дартах та стандартах освіти, а також враховува-
ти світові тенденції з підготовки педагогів.

У оприлюдненому в  2019  р. Міністерством 
освіти й науки України проекті Стандарту ви-
щої освіти за  другим (магістерським) рівнем 
зі  спеціальності «011 Освітні, педагогічні нау-
ки», метою навчання у цій предметній області 
визначено підготовку висококваліфікованого 
фахівця, здатного професійно застосовувати 
на практиці сучасні педагогічні форми, методи 
та прийоми га основі сформованих компетент-
ностей та здатностей, а також готовності вирі-
шувати актуальні проблеми педагогічної науки 
та освітньої практики. Досягнення поставленої 
мети має відбуватися за рахунок методик і тех-
нологій, які дозволятимуть вирішувати прак-
тичні завдання щодо забезпечення результа-
тивності освітнього процесу у вищій школі.

Водночас, інформаційне перевантаження 
та  проблема якості інформації, як результат 
стрімкого розвитку інформаційного суспіль-
ства за  останнє десятиліття («інформаційний 
вибух»), появи нового покоління високих тех-

нологій, викликали гостру необхідність у пе-
регляді навичок, необхідних майбутньому фа-
хівцеві для успішної професійної діяльності. 
Підтвердженням цієї тези є один з  меседжів 
Всесвітнього економічного форуму в  м.  Давос 
(Швейцарія, 2019), за яким світ, який стоїть на 
порозі Четвертої промислової революції, потре-
бує значних освітніх змін, особливо щодо спо-
собів та  форм освітнього процесу з  наголосом 
на командну роботу і творчість, навчання через 
ігри й  дослідження, які розвивають критичне 
мислення, ініціативність студентів за  межами 
освітньої програми. Відтак, одним з  викликів, 
що постали перед вищої школою задля усунен-
ня дисбалансу між суспільним запитом на ви-
сококваліфікованих фахівців, існуючою систе-
мою педагогічної освіти та спроможністю самих 
педагогів до  сприйняття й  реалізації освітніх 
реформ в Україні, є створення якісної системи 
підготовки та професійного розвитку педагогів, 
зокрема, пошук інструментарію, що забезпечу-
ватиме розвиток критичного майбутнього.

Метою статті є розгляд педагогічних кей-
сів як засобу розвитку критичного мислення 
майбутніх викладачів в умовах навчання у ма-
гістратурі.

Аналіз праць вітчизняних і  зарубіжних 
науковців дав можливість визначити теоре-
тичну основу нашого дослідження.

Дослідження проблеми формування критич-
ного мислення майбутніх викладачів у процесі 
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фахової підготовки в  університеті, пов’язано 
з  необхідністю формування у студентів здат-
ності до  обґрунтування стратегії майбутньої 
педагогічної діяльності від якої залежатиме 
сформованість категоріальних структур мис-
лення майбутнього викладача, а отже, критеріїв 
осмислення результатів практичної педагогічної 
діяльності; розвиток у студентів здатності до ці-
лісної педагогічної рефлексії; здатності до оцінки 
прийнятих й зреалізованих рішень у професій-
ній педагогічній діяльності, їх критичний аналіз. 

Загалом, критичне мислення являє собою 
системне явище, що охоплює низку послідов-
них алгоритмічних дій й операцій та виявляєть-
ся: в умінні аналізувати явища й процеси педа-
гогічної дійсності й робити висновків з опорою 
на наукові знання з філософії, педагогіки, пси-
хології, фізіології; в розумінні структури об’єк-
тів і  явищ, зв’язків між ними; умінні виділяти 
найбільш суттєві з них; розумінні ролі кожного 
компонента структури діяльності, поведінки, їх 
впливу на розвиток діяльності студента; в  ба-
ченні різних рівнів, етапів, динаміки розвитку 
педагогічних явищ, процесів, якостей; в здатно-
сті виявляти і оцінювати всю сукупність причин 
і обставин, що пояснюють ті чи інші дії, вчинки 
людини, мотиви її діяльності. Реалізація запла-
нованих завдань стає можливою, коли в процесі 
фахової підготовки викладача створюються від-
повідні умови для формування й розвитку його 
критичного мислення. Відтак, створення цих 
умов вимагає реалізації адекватних меті підхо-
дів та методів навчання. 

Освітній процес у сучасній вищій школі усе 
частіше реалізують з використанням активних, 
або як їх ще називають інтерактивних, методів 
навчання. Суть їх полягає в організації навчан-
ня на основі взаємодії, діалогу, в ході яких сту-
денти навчаються критично мислити, об’єдну-
ватися в групи для обміну досвідом і вирішення 
складних практичних проблем на основі аналі-
зу обставин і наданої інформації, враховувати 
альтернативні точки зору, брати на себе відпо-
відальність, приймати продумані рішення. Такі 
методичні інновації сукупно дозволяють пере-
орієнтувати викладів-ретрансляторів знань на 
тьюторів, фасилітаторів, супервайзерів, коучів, 
студентів-пасивних слухачів на активних учас-
ників освітнього процесу, а відтак, створюють 
умови для формування у останній так званих 
«м’яких навичок» (soft skills) — важливого ком-
понента професійного портрета й реноме май-
бутнього фахівця.

Задовольнити з методичної точки зору пере-
раховані вимоги здатні освітні технології, осно-
ву яких складають особистісно зорієнтований 

та  діяльнісний підходи: тренінги, ділові ігри, 
мозковий штурм, групові дискусії, контекст-
не навчання та  інші. Саме до  таких відносять 
і case-study (у перекладі з англійської — метод 
аналізу ситуацій).

Народився метод case-study ще у 1910  р. 
у  США, коли Дін Донхем (декан Гарвардської 
школи управління бізнесом м. Бостона) запро-
понував своїм колегам використовувати на 
курсах підготовки аспірантів бізнес-адміністру-
вання лекції-дискусії, під час яких розглядати 
реальні бізнес-ситуації. Оскільки підручників 
для цієї програми не існувало, студенти вивчали 
звіти-описи адміністративних казусів, з  якими 
зіткнулись реальні організації у своїй діяльно-
сті. Перші розроблені кейси було опубліковано 
у звітах Гарвардського університету у 1925 році.

Варто відмітити, що саме слово кейс похо-
дить від латинського casus  — заплутаний не-
звичайний випадок; а  також від англійського 
case — портфель, валіза, що досить точно відо-
бражає сутність методики: пропонувати сту-
дентам пакет документів (кейс), за  допомогою 
яких (в умовах невизначеності, непередбачу-
ваності, необхідності застосування теоретич-
них знань у практичній діяльності) вони ма-
ють виявити проблему та шляхи її вирішення, 
або запропонувати декілька варіантів виходу 
із  складної ситуації з  найменшими втратами. 
Хоча методику було розроблено для вивчення 
економічних дисциплін, вона розповсюдила-
ся відтоді й в інші галузі: медицину, юриспру-
денцію, математику, психологію та  педагогіку 
(Л. Бреслов, Дж. Ерскін, Дж. Маанен, В. Ноймс, 
Р. Прінг, А. Уотсон, К. Херрид). На сьогодні іс-
нують дві класичні школи кейсового навчання 
та  дослідження  — американська (Гарвардська) 
та європейська (Манчестерська).

Наприкінці минулого століття кейс-метод 
розпочали опановувати у країнах Східної Єв-
ропи, у тому числі в Україні. Так, вітчизняний 
дослідник проблеми інновацій й  розвитку ме-
неджмент-освіти Ю. Сурмін у статті «Кейс-ме-
тод: становлення та розвиток в Україні» (2015) 
зазначає, що досвід використання кейсів у про-
цесі професійної підготовки фахівців на  ві-
тчизняних теренах уперше було презентова-
но у 1992  р. фахівцями Школи державного 
управління імені Джона Кеннеді Гарвардського 
університету під час виступу в  Інституті дер-
жавного управління й  місцевого самовряду-
вання (нині  — НАДУ). Власне упровадження 
кейс-методу в  Україні розпочалося саме з  цієї 
інституції, фахівці якої розглядали його як 
ефективний стратегічний інструмент якісного 
оновлення освіти, тому підготували у 1992  р. 
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двотомний каталог навчальних кейсів, ситуа-
ційних вправ і ділових ігор. Хоча упроваджен-
ня кейс-методу в освітній процес відбувається, 
на думку Ю.  Сурміна, доволі повільно, однак 
його потенціал щодо забезпечення якісного ін-
струментального оновлення системи освіти не 
викликає сумнівів і стимулює науковий пошук.

Серед вітчизняних наукових розвідок, при-
свячених історії становлення технології case-
study, її теоретичних засад та особливостей за-
стосування кейсів в освітній практиці можемо 
назвати фундаментальні дослідження фахівців 
Центру інновацій та  розвитку: О.  Сидорен-
ка, Ю. Сурміна, П. Шеремети та Л. Каніщенко, 
а  також низку ґрунтовних статей С.  Ковальо-
вої, Г. Товканець, О. Шевченко, оприлюднені на 
сторінках вітчизняних наукових видань. Серед 
інших цікавих публікацій з розглядуваної про-
блеми, які загалом доповнюють цілісне уявлен-
ня про кейс-метод, однак носять поодинокий 
характер, можемо назвати статті Н. Гордієнко, 
М. Гриньової, В. Лободи, Т. Пащенко, С. Шум-
ської, А. Фурди, В. Ягоднікової. 

Зауважимо, що в  ході дослідження ми ви-
явили значне розмаїття підходів до  визначен-
ня поняття: технологія case-study, метод кейсів, 
кейс-метод, кейс-технологія, метод аналізу си-
туацій. Тобто, єдиний науковий підхід до визна-
чення цього поняття відсутній, що, на нашу дум-
ку, пов’язано з існуванням різних позицій щодо 
тлумачення самих термінів «технологія» та «ме-
тодика». Обидві категорії розуміють як шляхи, 
способи теоретичного чи практичного освоєн-
ня дійсності, досягнення освітніх цілей, тож чи-
мало науковців вважають, що вони синонімічні, 
інші їх розмежовують. На нашу думку, мето-
дика і  технологія є не дихотомічними, а різно-
рівневими поняттями. Методика є «дорожньою 
картою» за якою рухатиметься виконавець, вона 
описує побудову діяльності без врахування ме-
ханізмів та  закономірностей досягнення цілей 
з  її допомогою, а  технологія є докладним мар-
шрутом, який дозволяє прогнозувати швидкість 
«руху», дистанцію, зупинки тощо. Ефективність 
конкретної методики залежить від її техноло-
гічності, тобто здатності викликати бажаний, 
заздалегідь запланований результат. Ми розу-
міємо методику як сутнісне (незмінне, ідеоло-
гічне) ядро освітньої технології, яка уявляється 
нам прикладним інструментарієм, що дозволяє 
прискорювати чи уповільнювати ті чи інші про-
цеси й  явища педагогічної дійсності. Оскільки 
інструментальною ґенезою технології є той чи 
інший метод, її структура та особливості значно 
варіюються. Будь-яка технологія, реалізована 
в освітній практиці, є проєктом дій суб’єктів ос-

вітнього середовища, побудованих з опорою на 
вікові, психічні та індивідуальні закономірності 
особистісного розвитку цих суб’єктів. 

Педагогічна технологія є багатовимірним 
поняттям (науковий, формально-описовий (де-
скриптивний) й  процесуально-діяльнісний ви-
міри), що описує певну систему функціонуван-
ня усіх компонентів педагогічного процесу, по-
будовану на науковій основі й  запрограмовану 
у  часі й  просторі на досягнення запланованого 
результату (Селевко Г., 2005). Педагогічна техно-
логія має відповідати вимогам концептуальності, 
системності, керованості, відтворюваності систе-
ми дій, дієвості (результативності). Таким чином, 
у нашій статті ми розглядатимемо навчальний 
кейс як інструментальний засіб реалізації освіт-
ньої технології case-study в  освітньому процесі 
вищої школи, організованого з  використанням 
інтерактивних (дискусійних) методів навчання. 
Активне застосування технологій в  освітньому 
процесі ЗВО — не самоціль, а засіб підвищення 
майстерності викладача, ефективності діяльно-
сті студентів у досягненні високих освітніх ре-
зультатів, розширення можливостей для вибору 
більш ефективних способів вирішення освітніх 
задач та оптимального використання ресурсів.

Навчальні кейси почали застосовувати 
у віт чизняній вищій школі порівняно нещодав-
но (Сурмін Ю., 2015), однак цей метод демон-
струє високу ефективність, стрімко набираючи 
популярності серед викладачів. На відміну від 
традиційних методів навчання, використання 
кейс-методу дозволяє змістити акцент з пошу-
ку студентом єдиного правильного рішення 
проблеми на її усебічний розгляд та  обгово-
рення, пошук оптимальних варіантів виходу 
з  даної ситуації. Відтак, створює умови для 
розвитку у студентів важливих соціальних на-
вичок (вміння чітко формулювати свої запити 
й  очікування, критичне мислення, колабора-
тивні та  комунікативні навички, ситуативну 
обізнаність та  адаптивну гнучкість, диплома-
тичність й  тактовність), оптимального поєд-
нання теоретичного й  практичного аспектів 
навчання, реалізації особистісно зорієнтова-
ного навчання.

Під кейсом (конкретною ситуацією) розумі-
ють фрагмент з реальної практики, що містить 
проблему і не має єдино правильного вирішен-
ня (Урбант М., 2005).

Загалом, навчальний кейс — це опис реальної 
ситуації; події, які відбулися в тій чи іншій галузі 
та описані автором для того, щоб спровокувати 
дискусію в  навчальній аудиторії, стимулювати 
студентів до детального аналізу, продуктивного 
обговорення й прийняття рішення (Ковальов В., 
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2010). Погоджуємося з думкою Смолянінової О., 
що кейс необхідно розглядати не просто як 
правдивий опис подій, а як єдиний інформацій-
ний комплекс, який дозволяє студенту цілісно 
зрозуміти ситуацію (Смолянінова О., 2000).

Кейс-метод у професійній підготовці ви-
кладача розглядається як метод навчання, що 
використовує опис (демонстрацію) та  аналіз 
реальних педагогічних ситуацій з  метою фор-
мування у майбутнього педагога конкретного 
досвіду вирішення завдань професійно-педаго-
гічної діяльності (Покушалова Л., 2011). Заува-
жимо, що не кожен текст, що описує реальну 
педагогічну ситуацію, є навчальним кейсом.

Виділяють чотири основних змістових ком-
поненти, які складають «тіло» кейса: проблема, 
рішення, ситуація й  контекст (Плотніков  М., 
2014). В  основі кожного навчального кейса 
лежить проблема  — значуща професійна си-
туація, що потребує вирішення. Складність 
й  масштаб проблем можуть варіюватися за-
лежно від змісту та  рівня підготовки студен-
та. Робота над проблемою  — її розпізнавання 
(оскільки у навчальному кейсі проблема має 
бути сформульована не явно), аналіз, структу-
рування, пошук варіантів вирішення,  — акту-
алізує теоретичні знання, розвиває аналітичні 
й дискусійні навички, формує взаємопов’язані 
уявлення про предмет дослідження, створює 
необхідну мотивацію до навчання.

Окрім проблеми навчальний кейс повинен 
містити персоніфіковане рішення ситуації фа-
хівцем (організацією, установою), що сукупно 
описує їх міркування, дії, мотиви, цілі та  цін-
ності. Проблема і  рішення складають предмет 
обговорення.

Ситуація описує об’єкт — групу, установу, 
організацію, заклад, людей, їх взаємини, інте-
реси, події, правила, процедури, цінності,  — 
усе те, що формує проблему й  безпосереднє 
середовище, простір діяльності «героя кейсу». 
Ситуація є основним джерелом інформації 
для студента й опорою для оцінки й прийнят-
тя рішень.

Контекст — це широкий опис умов виник-
нення й  розвитку ситуації (зовнішні фактори, 
історія організації, установи, дійових осіб, до-
даткові відомості про цілі й цінності зацікавле-
них осіб), який дозволяє краще зрозуміти си-
туацію, корегувати оцінки й судження, шукати 
додаткові можливості зміни ситуації. 

Таким чином, кейс-метод є методом актив-
ного навчання студентів різних спеціальнос-
тей за допомогою ситуацій, у змісті яких інте-
груються професійні й  гуманітарні проблеми, 
й  аналіз яких спрямований на актуалізацію 

та поглиблення гуманітарних і професійно зо-
рієнтованих знань, а також розвиток у студен-
тів умінь здійснювати проблемно-ситуаційний 
аналіз зазначених проблем.

Існує декілька різних підходів до  класифі-
кації навчальних кейсів. Залежно від їх змі-
сту та  структури експерти Європейського 
кейс-центру (European Case Clearing House, 
2013) поділяють кейси на шість груп:

Кейси-випадки  — дуже короткі кейси, що 
описують один випадок та можуть використо-
вуватися під час лекції для демонстрації того 
або іншого поняття або як тема для обговорен-
ня. Їх можна швидко прочитати, вони не ви-
магають від студентів спеціальної підготовки 
до початку занять. Кейси-випадки корисні при 
першому знайомстві студентів з кейсами.

Кейси-вправи  — дають студенту можли-
вість застосувати певні прийоми і широко ви-
користовувати матеріал кейсів, коли необхідні 
якісний та кількісний аналіз. 

Кейси-приклади  — передбачають аналіз 
студентом інформації кейса із з’ясуванням най-
важливіших причинно-наслідкових зв’язків 
між різними складовими проблеми.

Кейси-рішення  — передбачають вироблен-
ня студентом кількох обґрунтованих варіантів 
вирішення ситуації й  вибір найбільш опти-
мального підходу.

Комплексні кейси описують ситуації, де 
проблема неявна, значущі аспекти заховані 
у великій кількості інформації, частина якої не-
істотна. Задача студента  — відділити важливі 
аспекти від малозначущих. 

Допоміжні кейси  — слугують основою для 
пошуку рішень інших кейсів.

Дещо інший підхід до диференціації кейсів 
пропонує Багієв Г. (1997): за типом і спрямова-
ністю: навчальні; аналітичні; дослідницькі; сис-
тематизуючі; прогностичні кейси; залежно від 
обсягу: повні кейси (в середньому 20–25  сто-
рінок) призначені для роботи в групі впродовж 
кількох днів; стислі кейси (3–5 сторінок) для 
розбору безпосередньо на занятті під час за-
гальної дискусії; міні-кейси (1–2 сторінки), які 
використовуються як ілюстрація до лекції.

Серед найтиповіших педагогічних кейсів, 
які використовують у професійній підготовці 
майбутніх викладачів вищої школи Ковальо-
ва С. (2012) називає такі: пояснювальні кейси; 
описові або розповідні кейси; міні кейси; на-
вчальні (керовані) кейси; одиничні кейси; пи-
тальні (тестові кейси).

Залежно від ситуацій, які складають ядро 
кейсу вони поділяються на: кейс «Потреба» 
(спрямовані на формування здатності визнача-
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ти потребу людини або групи, яка викликала 
дану ситуацію, можливі варіанти її задоволен-
ня); кейс «Вибір» (спрямований на формування 
здатності оцінювати переваги й недоліки альтер-
нативних варіантів вибору рішення); кейс «Кри-
за» (аналіз кейса передбачає прогнозування, 
оцінку ймовірності загрози кризи, пошук шля-
хів реагування на неї, адекватних стратегічним 
планам, забезпеченості ресурсами й засобами); 
кейс «Конфлікт» (спрямованих на вироблення 
навичок поведінки в конфлікті, зокрема здатно-
сті приймати виважені рішення щодо його ви-
рішення); кейс «Боротьба» (передбачає визна-
чення ступеня гостроти боротьби у конфлікті, 
виявлення її характеру, масштабів і соціальних 
наслідків, варіантів впливу); кейс «Інновація» 
(дозволяє зрозуміти формування факторів під-
тримки й гальмування інновацій, їх впливу на 
життя організацій) (Сурмін  Ю., 2015). Окрім 
того, навчальні кейси можуть мати різний фор-
мат: паперовий вигляд (надруковані: можуть 
містити графіки, таблиці, ілюстрації, діаграми); 
мультимедіакейс (може містити фільм); відео-
кейс (може містити відео- чи аудіоматеріали).

Дидактичний потенціал педагогічних кейсів 
залежить від їх структури, відтак вони поділя-
ються на:

— структуровані кейси (містять мінімум ін-
формації, завжди мають оптимальне рішення); 

— кейси-нариси (містять кілька сторінок 
тексту і додаток); 

— великі неструктуровані кейси (містять 
багато докладної інформації, іноді зайвої); 

— кейси — першовідкривачі (при роботі з яки-
ми має бути нове рішення) (Шевченко О., 2011).

Таким чином, використання кейс-методу 
сукупно сприяє розвиткові у майбутніх викла-
дачів умінь формулювати власну думку, сприй-
мати думку інших людей, працювати в команді, 
допомагає майбутньому фахівцеві накопичити 
досвід вирішення виробничих ситуацій у про-
фесійно-педагогічній діяльності.

Застосування педагогічних кейсів як методу 
навчання в освітньому процесі ЗВО має низку 
переваг та  недоліків. О. Долгоруков серед ос-
новних переваг педагогічного кейсу як дидак-
тичного інструменту виділяє такі: 

— створення ситуації, за  якої у студента є 
можливість перевірити теорію на практиці; 

— розвиток навичок роботи у команді; 
— розвиток здатності до  вільного вислов-

лення своєї думки, уміння формулювати пи-
тання, аргументувати свою відповідь; 

— розвиток системи цінностей, життєвих 
установок, своєрідного професійного світо-
сприйняття майбутніх викладачів; 

— розвиток самостійного та  критичного 
мислення;

— розвиток уміння вислуховувати і врахову-
вати альтернативну точку зору співрозмовника; 

— розвиток уміння знаходити найбільш ра-
ціональне рішення поставленої проблеми. 

До недоліків педагогічного кейсу як методу 
навчання автор відносить: 

— недостатня поширеність у практичній 
підготовці майбутніх педагогів; 

— ризик поверхневого вивчення педагогіч-
ної теорії з боку майбутніх викладачів; 

— значна затратність часу та ресурсів; 
— необхідність ґрунтовної підготовки ви-

кладача до проведення дискусії та аналізу «кей-
сової» ситуації, а  також необхідність відмови 
викладача від власних суджень та рішень.

Наголосимо, що на думку вітчизняних нау-
ковців, ідеї яких з досліджуваної проблеми ми 
аналізували, використання педагогічних кей-
сів у освітньому процесі ЗВО сприятиме фор-
муванню таких важливих якостей майбутніх 
викладачів як здатність до  навчання; системне 
мислення; самостійність та  ініціативність; го-
товність до змін та гнучкість; вміння виробляти 
та  приймати рішення; вміння працювати з  ін-
формацією; завзятість і цілеспрямованість; ко-
мунікативні здібності; здатність до  міжособи-
стісних контактів; проблемність мислення; кон-
структивність; комерційна та ділова орієнтація.

Зауважимо, що не існує єдиної, універсаль-
ної й  обов’язкової структури педагогічного 
кейсу. Кожен з них має свої особливості, логіку 
й послідовність. Однак у більшості кейсів мож-
на прослідкувати певну послідовність освітніх 
елементів: 

Вступ  — є важливим для цілісного розу-
міння ситуації й  подальшої роботи з  кейсом. 
Ця частина дає уявлення про «героя» кейсу, час 
і місце дії, загальну характеристику ситуації, її 
значимість і  проблемність. Вступ повинен зо-
рієнтувати читача, надати сенсу запитанням 
до кейсу, допомогти виробити перші гіпотези.

Передісторія — у цій частині детально опи-
сується історія групи (закладу, організації), 
взає мини діючих осіб, розгортання ланцюга 
подій, які призвели до  ситуації. Передісторія 
необхідна для формування адекватного уявлен-
ня про значимі фактори, досвід, динаміку роз-
витку, системні взаємозв’язки між компонента-
ми й аспектами ситуації.

Розвиток подій — опис змін у ситуації, при-
йняття героями рішень, здійснення певних вчин-
ків, реалізації однієї з обраних ліній поведінки, 
їх наслідки. Ця частина необхідна для розуміння 
причин, мотивів й інтересів осіб, що приймають 
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рішення, а також для аналізу й виявлення моде-
лей професійної поведінки, їх альтернатив.

Підсумкова ситуація — розкриває результати 
зроблених кроків, їх найближчі та віддалені на-
слідки. Ця частина необхідна для формування 
оцінних суджень, розвитку уявлення про при-
чинно-наслідкові зв’язки між моделями профе-
сійної поведінки та  змінами. Варто зазначити, 
що в цій частині не має остаточного вирішення 
ситуації, лише актуалізація проблеми та пошуків 
найоптимальніших шляхів її вирішення. Часто 
до кейса пропонують додаткові матеріали (звіти, 
статистику, інтерв’ю тощо) (Плотніков М., 2014). 

 Також, обов’язковими складовими кейсу 
є: назва кейсу; опис основної ідеї кейсу (огляд 
кейсу); мета кейсу (чого навчає); місце кейса 
в навчальному плані (для самостійного плану-
вання навчального процесу); формулювання 
проблеми та  план вивчення матеріалів кейса; 
поетапне завдання для виконання; питання для 
обговорення; вимоги до  оформлення резуль-
татів роботи з кейсом; опис ситуації; довідкові 
матеріали; посилання на додаткові інформацій-
ні ресурси (для самостійного вивчення).

Уведення навчального кейсу в  освітній 
процес ЗВО (т.б. знайомство студентів з  його 
змістом й  організація роботи з  ним) можливе 
різними способами: традиційним (знайомство 
з кейсом заздалегідь, що дозволяє ретельно його 
проаналізувати, дібрати аргументи, вивчити 
релевантний досвід, продумати виступ; сприяє 
розвиткові навичок системного аналізу й при-
йняття рішень); знайомство перед заняттям чи 
початком обговорення (дозволяє сформува-
ти загальне, досить поверхневе, індивідуальне 
уявлення про ситуацію, з  подальшою деталі-
зацією під час дискусії; сприяє розвитку вмінь 
швидко орієнтуватися у ситуації, виокремлю-
вати найбільш важливі моменти, пропонувати 
принципові напрями вироблення рішень); вве-
дення кейсу частинами (знайомство з частиною 
кейсу для попереднього аналізу, висунення гі-
потез, підготовки можливих аргументів; сприяє 
розвитку умінь досліджувати невизначену си-
туацію, формулювати «правильні» запитання).

Традиційне обговорення кейсу значною мі-
рою відповідає меті й  завданням семінару, що 
передбачає серйозну самостійну підготовку сту-
дентів, пошуково-дослідницькій підхід до  об-
говорення проблеми й  актині аргументовані 
виступи. Однак й  під час практичних занять 
він може стати гарною основою для ретельного 
розроблення студентами деталізованих рішень, 
їх презентації та захисті перед аудиторією.

Типовим алгоритмом організації роботи 
з кейсом, Ю. Сурмін називає послідовну зміну 

низки етапів: організаційного, підготовчого, 
аналітичного та підсумкового.

Розглянемо детальніше особливості кожно-
го з визначених етапів. 

І етап — організаційний. Головним завдан-
ням цього етапу є ретельний аналіз місця й часу 
проведення заняття, підготовка аудиторії та не-
обхідного обладнання. При необхідності отри-
мання (не пізніше як за  день до  заняття) сту-
дентами кейсів. Однак, залежно від складності 
кейсу він може бути виданий і  безпосередньо 
на самому занятті.

ІІ етап  — підготовчий. На цьому етапі го-
ловне завдання полягає у визначенні знань сту-
дентів щодо центральної проблеми, яку необ-
хідно розв’язати, та рівня її усвідомлення. При 
необхідності студентів можна розділити на гру-
пи, це сприяє встановленню певної атмосфери 
спілкування.

ІІІ етап — аналітичний. Його реалізація пе-
редбачає вивчення конкретної ситуації за пев-
ним сценарієм, при необхідності самостійну 
роботу або «мозковий штурм» у межах малої 
групи. Форми і методи можуть бути надзвичай-
но різноманітні згідно із  задумом кейсу. Етап 
завершується публічним виступом із представ-
ленням і  захистом запропонованого рішення, 
програми, проекту тощо. У ході керованої дис-
кусії можливі запитання до того, хто виступає, 
доповнення членів групи. За  потреби спільне 
розв’язання проблемної ситуації здійснюється 
голосуванням.

ІV етап — підсумковий. Передбачає інфор-
мування викладачем про подолання проблеми 
в реальному житті або обґрунтовує власну вер-
сію й обов’язково оприлюднює кращі результа-
ти, оцінює (чи проводить взаємооцінювання) 
роботу кожної малої групи й кожного студента.

Використання кейс-методу у підготовці май-
бутніх викладачів як інструменту розвитку їх 
критичного мислення має бути забезпечено: ад-
міністративно (індивідуальне оцінювання, роз-
горнута якісна характеристика роботи студента 
із  зазначенням можливих шляхів удосконален-
ня, взаємоконтроль, соціальні умови підтриман-
ня мотивації до  навчання, академічної добро-
чесності, відкритості та  співпраці); організація 
освітнього простору (три робочі зони, круглий 
стіл, фліпчарт, інтернет, годинник, проєктор, 
програвач тощо); соціальне середовище навчан-
ня (забезпечення персоналізації, ротація диску-
сійних груп, підтримка неформального спілку-
вання, розширення сфер спілкування); єдиний 
інформаційний простір (платформа навчально-
го курсу, інформаційна база даних, система наві-
гації, система комунікації).
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Таким чином, використання кейсів у про-
цесі підготовки майбутніх викладачів дозволяє 
формувати такі уміння й навички: аналітичні 
(вміння відрізняти дані від інформації, класи-
фікувати, виділяти суттєву та несуттєву інфор-
мацію, аналізувати, представляти та  добувати 
її, знаходити пропуски інформації і  вміти від-
новлювати їх); творчі (знаходити кілька рішень 
та вибирати оптимальні для відповідної ситуа-
ції); комунікативні (уміння вести дискусію, пе-
реконувати оточуючих, захищати власну точку 
зору, переконувати опонентів, складати корот-
кий, переконливий звіт); соціальні (оцінювати 
поведінку людей, удосконалювати вміння слу-
хати, підтримувати в дискусії чи аргументува-
ти протилежну думку). Але ефективність цього 
процесу залежить перш за  все від змістового 
наповнення кейсу та рівня підготовки виклада-
ча до реалізації цієї технології.

Ми пропонуємо до  розгляду й  обговорення 
колег один з  навчальних педагогічних кейсів, 
розроблених нами спільно зі здобувачами й для 
здобувачів магістерського освітнього рівня 
зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки», 
обговорення якого під час кількох практичних 
занять сприятиме розвитку їх критичного мис-
лення та готуватиме до вирішення реальних пе-
дагогічних ситуацій у професійній діяльності. 
Запропонований кейс можна класифікувати як 
аналітичний паперовий міні-кейс типу «Потре-
ба», введення якого в навчальний курс відбува-
тиметься частинами. За основу кейса узято ури-
вок з монографії «Технологія case-study» (Плот-
ніков М., Чернявська О., Кузнє цова Ю., 2014).

 
КЕЙС «ФОРМУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО КОНТРАКТУ»
Вступ. Ситуація навчання стала настільки 

звичною, що ми рідко задаємося питанням: зав-
дяки чому велика кількість людей, ролі між яки-
ми розподілено на тих, хто навчається і того, хто 
навчає, готові до  спільної діяльності? Викладач 
виконує свою роботу. Це зрозуміло. Але що обу-
мовлює таку готовність з  боку студентів? Коли 
мова йде про односторонню подачі матеріалу, 
таке питання не стоїть так гостро, тому що не по-
трібно власне спільної діяльності. Однак при ме-
тодах активного навчання спільна робота є фун-
даментальною основою їх успішної реалізації.

Передісторія. На чому ґрунтується взаємо-
дія студентів і викладача? Чому студенти йдуть 
на контакт з викладачем? Які їх очікування по 
відношенню один до  одного? Чому студенти 
слідують запропонованим планом заняття? 
Чому відповідають на питання? Як визначають-
ся правила їх взаємодії?

Якщо на ці питання Ви відповідаєте «сфор-
мовані традиції в системі освіти», то, мабуть, Ви 
вважаєте, що на будь-яких заняттях в будь-яких 
закладах вищої освіти немає суттєвої різниці 
в способах викладання і вимогах до студентів.

Розвиток подій. У чому полягає негласна 
угода між студентом і  викладачем, що стано-
вить головну умова для спільної роботи? Або, 
інакше кажучи, про що домовилися викладач 
і  студенти, приступаючи до  спільної роботи: 
бажання і  готовність вчитися; організований 
обмін; спільність цілей; взаємна повага?

Усвідомленні взаємні очікування студен-
тів і викладача по відношенню один до одного 
назвемо навчальним контрактом. Формальної 
угоди між цими учасниками освітнього про-
цесу, як правило, немає. Мова йде скоріше про 
гласну чи негласну неформальну домовленість 
про те: що Ви маєте намір дати студентам? 
Як Ви організуєте їх аудиторну і позааудитор-
ну роботу? Що студенти в  праві вимагати від 
Вас? Що і в якій формі будете вимагати від них 
Ви? Який стиль спілкування буде витримувати 
на заняттях? У чому полягають правила вашої 
спільної роботи? Що заохочується, а що, навпа-
ки, є небажаним, що суворо неприпустимо?

Підсумкова ситуація. Складно говорити про 
існування стандартного набору пунктів такого 
контракту. Але досягнення угоди повинно за-
безпечувати Вам комфортну атмосферу. Коли 
очікування визначені, учасникам спільної ді-
яльності набагато простіше зрозуміти один од-
ного. Такий контракт — дуже крихка підстава, 
тому що заснований лише на довірі й взаємних 
очікуваннях. Його легко порушити, як свідомо 
ігноруючи негласну угоду, так і несвідомо пору-
шуючи її пункти.

Кожен обирає свій шлях досягнення такого 
контракту. Для одних краще рішення — підняти 
це питання в аудиторії і спільно обговорити вза-
ємні очікування. Для інших — досягти ясності 
негласних правил шляхом демонстрації прикла-
ду власної поведінки. Наша поведінка і  навіть 
мова тіла здатні повідомити багато: про наш 
інтерес до предмету розмови, про повагу один 
до одного і до ідей кожного з учасників спільної 
роботи. Причому, таке повідомлення зчитуєть-
ся моментально. Формується цей контракт з са-
мого початку, тому так важливо перше заняття.

Студенти намагаються максимально кон-
кретно визначити для себе ситуацію з перших 
хвилин знайомства з  викладачем. Контракт, 
стихійно або направлено формується з самого 
початку. Тому так важливо, з якими висновка-
ми студенти підуть з першого ж заняття.
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Порядок роботи з кейсом (для студентів):
1. Ознайомлення з сюжетом.
2. Проблематизація (виявлення в  ході гру-

пової дискусії протиріччя, «дивини»).
3. Формулювання проблеми (потреби) і від-

бір кращих її формулювань (фронтальний моз-
ковий штурм із подальшою дискусією).

4. Висування гіпотетичних відповідей на 
сформульовані проблемні запитання (мозко-
вий штурм всередині малих груп).

5. Перевірка гіпотез на основі інших доступ-
них джерел (групова робота).

6. Презентація рішення (малі групи).
7. Рефлексія запропонованих рішень про-

блеми.
Спираючись на алгоритм роботи викладача 

та студентів з кейсом, запропонований О. Си-
доренко та  В. Чубою у статті «Ситуаційна ме-
тодика навчання: теорія і  практика» (2001), 
опишемо методику роботи із запропонованим 
вище кейсом: 

І. Підготовчий етап. Викладач готує ситуа-
цію, додаткові інформаційні матеріали, визначає 
місце заняття у системі предмету, обмірковує 
різні аспекти управління роботою (адміністру-
вання, освітній та соціальний простір тощо). 

ІІ. Ознайомлювальний етап. 
1. Введення в  ситуацію студентів. Опис си-

туації. Залучення учасників до  попереднього 
обговорення ситуації. 

2. Поділ студентів на малі групи, забезпе-
чення додатковими матеріалами, консультації.

ІІІ. Аналітичний етап (позааудиторна ро-
бота).

1. Усвідомлення і  формулювання проблеми 
на основі інтерпретації ситуації. 

2. Виявлення причин виникнення даної 
проблеми. 

3. Вироблення різних способів дії в даній си-
туації (варіантів вирішення проблеми). 

ІV. Підсумковий етап. Обговорення та вибір 
кращого рішення з опорою на аналіз позитив-
них і негативних наслідків кожного.

Висновки. Таким чином, не зважаючи на тип 
кейсу, обраного викладачем для реалізації ди-
дактичних завдань в процесі підготовки майбут-
ніх фахівців, кількості елементів з яких він скла-
дається, рівня підготовки підготовленості сту-
дентів, кожен педагог може знайти різноманітні 
«сюжети» для кейсів, наповнивши їх професійно 
та  особистісно значущим змістом, пов’язавши 
з матеріалом, що вивчається, мати високу пізна-
вальну цінність; враховувати колишній досвід 
і  знання студентів; стимулювати пізнавальну 
активність майбутніх викладачів та  формува-
ти готовність до  вирішення різноманітних за-
вдань професійної педагогічної діяльності. Зви-
чайно, запропонований матеріал не претендує 
на вичерпність, потребує подальших розвідок 
та може стати основою для наукової дискусії. 
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Леонтьева И.В.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЕЙС КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В статье рассматриваются сущность и историческое измерение технологии case-study; очер-
чены возможности ее внедрения в  образовательный процесс подготовки магистров по спе-
циальности «011 Образовательные, педагогические науки»; проанализированы труды отече-
ственных и зарубежных ученых, педагогов-практиков касательно использования учебных кейсов 
в практике профессиональной подготовки педагогов; предложено пример педагогического кейса 
и алгоритм работы с ним преподавателя и студентов во время практического занятия.

Ключевые слова: алгоритм работы с педагогическим кейсом, критическое мышление, образо-
вательный процесс, педагогический кейс, развитие критического мышления будущего препода-
вателя, технология case-study.

I. Leontieva

THE PEDAGOGICAL CASE AS A MEANS OF THE DEVELOPMENT 
OF CRITICAL THINKING OF FUTURE TEACHERS

I. Leontieva, Ph.D., Senior Lecturer of Theory and History of Pedagogy Department, Borys Grinchenko 
Kyiv University

Training of a highly qualified specialist, able to professionally apply in practice modern pedagogical forms, 
methods and techniques based on the formed competences and abilities, as well as his own readiness 
to solve actual problems of pedagogical science and educational practice, should be due to such methods 
and technologies that will ensure the educational process higher education, including active, or as they are 
called interactive, teaching methods. Their essence lies in the organization of interaction-based learning, 
dialogue, during which students learn to think critically, group into groups to share experiences and solve 
complex practical problems based on the analysis of circumstances and information provided, take into 
account alternative points of view, take responsibility , make thoughtful decisions, refocus knowledge-
retransmitters on tutors, facilitators, supervisors, coaches, and passive students to active participants 
in the educational process. These include case-study (translated from English — the method of situation 
analysis). The training case is a description of the real situation; events that have taken place in a particular 
field and are described by the author in order to provoke discussion in a teaching audience, stimulate 
students to thorough analysis, productive discussion and decision making. The case should be considered 
as the only information complex that allows the student to fully understand the situation. The essence and 
historical dimension of case-study technology are covered in the article; the possibilities of its introduction 
into the  educational process of preparation of masters in the specialty «011 Educational, pedagogical 
sciences» are outlined; the works of domestic and foreign scientists, teacher-practitioners on the use 
of educational cases in the practice of teacher training are analyzed; an example of a pedagogical case and 
an algorithm of work with him by a teacher and students during a practical lesson are offered.

Key words: algorithm of work with pedagogical case, critical thinking, educational process, pedagogical 
case, development of critical thinking of future teacher, case-study technology.
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