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Життєва компетентність –
це здатність людини розв’язувати
життєві проблеми.   

І.Г. Єрмаков 
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Кейс-уроки – це інноваційний 
підхід у навчанні, тому що саме 

таким чином вирішується головна 
проблема закладів: як поєднати 
теорію з практикою і знання з 

компетенціями. 



Батьківщиною кейс-методу є Сполучені Штати Америки, а саме 
Школа бізнесу Гарвардського університету.

У 1910 році декан Гарвардської школи управління 
бізнесом у Бостоні Дін Донхем порадив викладачам 

ввести в навчальний процес крім традиційних уроків 
додаткові, що проводяться у формі дискусії зі студентами.

Перші збірники кейсів були опубліковані 
у 1925 році у Звітах Гарвардського університету. 



У вітчизняній освітній практиці застосування
методу аналізу ситуацій - на початковому етапі. 

Проте, спеціалісти українського Центру 
інновацій та розвитку, серед яких Ю. Сурмін,    
А. Сидоренко,  В. Лобода, А. Фурда, активно 

працюють над цією темою. 
Під редакцією Ю. Сурміна у 2002 році було

видано фундаментальну працю «Ситуационный 
анализ, или анатомия кейс-метода». 

В Україні кейс-метод уперше представлено              
у 1992 р. Фахівцями Школи державного управління                  

ім. Дж. Кеннеді Гарвардського університету                   
в Національній академії державного управління        

при Президентові України.



Метод case-study (від англійського case 
study – «вивчення ситуації») відомий 

у вітчизняній освіті як кейс-метод 
або метод ситуацій (чи навчання на 

конкретних прикладах). 
Найбільш широко кейс-метод 
застосовується під час вивчення 

економіки та бізнес-наук. 
Використання кейс-методу також 

здобуло широке поширення у         
педагогіці, медицині,     

юриспруденції,   математиці, 
культурології та політології. 
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Суть технології полягає в тому, 
що в основі його використовується 

опис конкретних ситуацій або 
випадку.

бажано, щоб
представлений для 

аналізу випадок
відображав реальну
життєву ситуацію

в описі має бути 
присутня проблема або

ряд прямих чи
непрямих труднощів, 
протиріч, прихованих
завдань для вирішення

дослідником

потрібно оволодіння попереднім
комплексом теоретичних знань

для використання їх у 
практичній площині вирішення
конкретної проблеми або ряду 

проблем
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Метод, інтегрований 
в метод "кейс-стаді"

Характеристика його ролі 
в методі "кейс-стаді"

Моделювання, структуризація, 
декомпозиція

Побудова моделі об'єкта, взаємозв'язку його 
елементів, факторів, ситуації

Системний аналіз Системне уявлення і аналіз ситуації
Уявний експеримент Спосіб набуття знань про ситуацію за 

допомогою її уявного перетворення
Методи опису Створення опису ситуації
Проблемний метод Подання проблеми, що лежить в основі 

ситуації
Метод класифікації Створення упорядкованих переліків 

властивостей, сторін, складових ситуацій
Ігрові методи Подання варіантів поведінки героїв ситуації
"Мозкова атака" та інші аналогічні 
методи

Отримання та осмислення даних, визначення 
проблеми, мети, критеріїв, висунення гіпотез, 
визначення джерел ресурсів

Дискусія Обмін поглядами з приводу проблеми і 
шляхів її вирішення

Метод кейсів як інтеграція методів



Кейс-метод має великий потенціал з позиції формування 
Я-концепції і розвитку особистісних якостей:
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Кейс як інструмент методу

проблему, яка передбачає 
кілька варіантів її вирішення

допоміжну інформацію

завдання

Головне, що повинен містити в собі кейс:

Кейс – це опис конкретної ситуації, яка мала місце бути в тій чи іншій 
практиці, яка містить в собі деяку проблему, що потребує  вирішення. 

Посилаючись на Вікіпедію, кейс (від англ. Сase - «обставини») –
реальний випадок, на якому розбираються теоретичні ідеї.



Ознаки 
хорошого 

кейса

Незавершеність

Надмірність
інформації

Персоналізація

НейтральністьТиповість

Проблемність

Імпліцитність



Технологічна схема створення кейса

Апробація у процесі навчання.

Створення даної моделі.

Визначення бажаного результату у процесі роботи учнів з наданим кейсом.

Вибір технік роботи з кейсом.

Визначення джерел та методів збору інформації.

Пошук аналога узагальненої моделі ситуації в реальному житті, освіті або науці.

Визначення проблеми ситуації та створення узагальненої моделі.

Формування навчальної мети і завдань, що вирішуються у процесі роботи над 
кейсом.

Визначення того розділу курсу, якому присвячена ситуація, що описує проблему.



В
ид

и 
ке

йс
ів

Навчальні

Практичні

Науково-дослідні

У своєї книзі «Ситуационный анализ, или 
анатомия кейс-метода» доктор соціологічних наук, 
професор Ю.П. Сурміна виділяє такі види кейсів:



European Case Clearing House (Європейський кліринговий 
центр) пропонує таку типологію кейсів:

Кейси-
випадки

Допоміжні
кейси

Кейси-
вправи

Кейси-
приклади

Комплексні
кейси

Кейси-
рішення



Кейси розрізняють за способом подання матеріалу:

Друкований кейс (може містити 
графіки, таблиці, діаграми, ілюстрації, 

що робить його більш наочним).

Мультимедіа кейс (найбільш 
популярний останнім часом, але 

залежить від технічного оснащення 
закладу).

Відеокейс
(може містити фільм, аудіо-

та відеоматеріали). 



Технологія роботи з кейсом у навчальному 
процесі порівняно проста 

і включає в себе такі етапи:
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індивідуальна самостійна робота учнів
з матеріалами кейса; 

робота в малих групах за погодженням
бачення ключової проблеми та її
рішень;

презентація та експертиза результатів
малих груп на загальній дискусії. 
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Мають місце три можливі стратегії 
поведінки викладача в ході роботи з кейсом:

1. Викладач даватиме ключі до 
розгадки у формі додаткових питань або
(додаткової) інформації.

2. У певних умовах викладач буде 
сам надавати відповідь. 

3. Викладач може нічого не 
робити, поки хтось працює над 
проблемою.
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Розподіл функцій між учнями та викладачем:
Фаза 

роботи
Дії викладача Дії учня

До заняття 1. Підбирає кейс. 
2. Визначає основні та допоміжні 
матеріали для підготовки учнів.
3. Розробляє сценарій заняття.

1. Отримує кейс і список 
рекомендованої літератури.
2. Індівідуально готується
до заняття.

Під час 
заняття

1. Організовує попереднє
обговорення кейса. 
2. Ділить групу на підгрупи.
3. Керує обговоренням кейсу в 
підгрупах, забезпечує учнів
додатковими відомостями.

1. Ставить запитання, що
поглиблюють розуміння кейса і 
проблеми.
2. Розробляє варіанти рішень, 
бере до уваги думки інших.
3. Приймає рішення або бере 
участь у його прийнятті.

Після 
заняття

1. Оцінює роботу учнів. 
2. Оцінює прийняті рішення та 
поставлені питання.

Складає письмовий звіт про 
заняття за заданою формою.



Основна мета використання –
формування життєвих 

компетентностей учнів.
Навички, вміння, досвід Зміст

Виявлення, відбір і 
рішення проблем

Розвиток навичок аналізу і критичного мислення,
формування готовності вирішувати складні
питання.

Робота з інформацією Осмислення значення деталей, які описані в
ситуації, аналіз і синтез інформації та аргументів,
робота з припущеннями і висновками, оцінка
альтернатив.

Прийняття рішень, 
персональна 
відповідальність

Самостійність мислення, оригінальність,
впевненість у собі, самоконтроль.

Навички спілкування Уміння слухати та розуміти інших людей і вести
доказову полеміку, вміння приймати різні позиції і
точки зору.
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Переваги і недоліки методу кейсів
Переваги Недоліки

Активна навчально-
пізнавальна діяльність учнів.

Надмірне захоплення
ситуаційним аналізом може
призвести до того, що всі
знання будуть зводитися до
знання безлічі ситуацій без
певної системи.

Можливість роботи групи на 
єдиному проблемному полі.

Можливість набуття навичок
найпростіших узагальнень, 
можливість знайомства з 
реальним життям.

Потребує від викладача і учня
певного досвіду, глибоких знань
у проведенні дискусії та аналізу
«кейсової» ситуації.

Акцент навчання
переноситься не на 
оволодіння готовим знанням,
а на його набуття, на 
співпрацю викладача і учня.

Вимагає більших затрат часу
Викладач повинен вміти
відмовитися від власних
суджень та упереджень
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КЕЙС

Що?

ЯК ?

Навіщо ?

Де ?











Список інтернет-ресурсів по кейс-методу
http://refob.edufuture.biz/news/28-keys-uroki.html  
«РЕФОБ - реформи в освіті»
https://plus.google.com/communities/106255787182263184
084/stream/c998a015-851c-43f3-a067-53f911fdef34    
«Гипермаркет Знаний - вся Школа Онлайн»

http://market.edufuture.biz/  
«Интернет магазин кейс-уроков»

http://xvatit.com/school/sch-online/compet/  
«ИДЕАЛЬНЫЕ УРОКИ-КЕЙСЫ»

https://naurok.com.ua/biblioteka  
«НА УРОК освітній проект»
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