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Кейс-метод у навчанні іноземної мови для професійного 

спілкування 

 

Однією з найбільш актуальних проблем в навчанні іноземних мов 

є відбір змісту мовного матеріалу та методів навчання. Методи 

навчання повинні сприяти розвитку навичок самостійної пошукової 

діяльності, самоаналізу, комунікативних, творчих, соціальних 

навичок. Методика викладання іноземних мов – це гнучке 

інформаційно-освітнє середовище, в якому поряд з традиційним 

підходом до викладання спостерігається підвищення інтересу до 

нових освітніх моделей, педагогічних інновацій, технологій і методів. 

Одним з інноваційних способів організації навчання іноземної мови 

для професійного спілкування є кейс-метод.  

Суть даного методу полягає в тому, що пропонується осмислити 

реальну життєву ситуацію (зафіксовану певним чином у вигляді 

кейса), що не лише відображає у своєму описі проблему, але і 

актуалізує певний досвід і комплекс знань, які необхідно засвоїти при 

вирішенні даної проблеми. Таким чином, однією із специфічних 

особливостей кейс-методу є те, що це, з одного боку, особливий вид 

навчального матеріалу (кейс та інструкція по роботі з ним), а з іншого 

– особливі способи використання цього матеріалу в навчальному 

процесі.  

Важливість кейс-методу обумовлена тим, що він відображає не 

лише практичну проблему, а й мобілізує комплекс знань, який 

необхідно використати при її вирішенні, а також суміщає навчальну, 

аналітичну і виховну діяльність, що безумовно свідчить про 

ефективність реалізації сучасних завдань системи освіти. 



Опис ситуацій для стимулювання творчої і критичної діяльності 

студентів може носити різний характер залежно від педагогічної мети 

її використання в навчальному процесі. Мета навчання за допомогою 

кейс-методу полягає у формуванні спеціаліста, що може правильно 

проаналізувати ситуацію, тобто з’ясувати сутність проблеми, виявити 

можливі причини їх появи, проаналізувати, можливі варіанти рішення, 

вибрати найбільш оптимальний з них, привести їх в дію і паралельно 

здійснити контроль. 

Для досягнення навчального ефекту ситуація, представлена в 

кейсі, має відповідати певним вимогам. Так, вона обов'язково повинна 

містити в собі проблему, яку необхідно визначити, описати, а також 

спробувати знайти причину її виникнення. При цьому бажано, щоб 

проблема не була помітна і не могла бути встановлена з першого 

погляду, вона повинна бути завуальованою, захованою за описом дій, 

що відбувалися. В описуваній події повинен бути відсутнім варіант 

(варіанти) її вирішення, оскільки саме у самостійному пошуку цього 

рішення або рішень і полягає освітній потенціал методу. Проблема, 

викладена в ситуації, повинна допускати кілька варіантів її 

рішення [6].  

Отже, хороший кейс повинен відповідати наступним вимогам: 

• відповідати чітко поставленій меті створення; 

• мати відповідний рівень важкості; 

• бути актуальним на момент роботи з ним; 

• ілюструвати типові ситуації; 

• провокувати дискусію; 

• мати декілька рішень [4].  

Застосування кейсів як форми навчання для активізації 

навчального процесу спрямоване на вирішення наступних завдань: 

- оволодіння навичками і прийомами аналізу ситуацій зі сфери 

навчальної діяльності; 

- відпрацювання умінь збору додаткової інформації, необхідної для 

конкретизації вихідної ситуації; 



- набуття навичок застосування теоретичних знань для аналізу 

практичних проблем в ситуації невизначеності та чіткого висловлення 

власної точки зору в усній або письмовій формі; 

- прийняття рішень з розробки плану дій, орієнтованих на 

досягнення кінцевого результату; 

- відпрацювання вміння конструктивно критично оцінювати точки 

зору інших і самостійно приймати рішення на основі групового 

обговорення; 

- оволодіння умінням використовувати зворотний зв'язок і 

отримувати користь зі своїх і чужих помилок [1].  

В залежності від представлення інформації розрізняють:   

 структурований кейс (highly structured) – в кейсі дається 

мінімальна кількість додаткової інформації. При роботі з таким 

кейсом студент повинен застосувати певну модель або формулу; у 

завдань цього типу існує оптимальне рішення; 

 маленькі замітки (short vignetts), що містять, як правило, від 

однієї до десяти сторінок тексту і одну-дві сторінки додатків. Кейси 

такого типу знайомлять тільки з ключовими поняттями і при їх 

розборі студент повинен спиратися ще й на власні знання; 

 великі неструктуровані кейси (long unstructured cases) об'ємом до 

50 сторінок – найскладніший з усіх видів навчальних завдань такого 

роду. Інформація в них дається дуже детальна, у тому числі й 

абсолютно непотрібна; найнеобхідніші для розв’язання відомості, 

навпаки, можуть бути відсутніми; студент повинен виявити наявну 

проблему та необхідну інформацію для її розв’язання; 

 інноваційні кейси (ground breaking cases), при розгляді яких від 

виконавців вимагається не лише застосувати вже засвоєні теоретичні 

знання й практичні навички, але і запропонувати щось нове, при 

цьому студенти виступають в ролі дослідників [5].  

Використання кейс-методу в навчанні іноземної мови дозволяє 

підвищити пізнавальний інтерес до навчальної дисципліни, сприяє 

розвитку дослідницьких, комунікативних і творчих навиків. Помітною 

особливістю кейс-методу є створення проблемної ситуації на основі 

фактів з реального життя. Створений як метод вивчення економічних 



дисциплін, в даний час кейс-метод знаходить широке 

розповсюдження у вивченні медицини, юриспруденції й інших наук. 

Мета кейс-методу − спільними зусиллями групи проаналізувати 

ситуацію (кейс) і виробити практичне рішення; закінчення процесу − 

оцінка запропонованих алгоритмів і вибір найкращого з них у 

контексті поставленої проблеми. 

Комунікативна спрямованість вивчення іноземної мови передбачає 

при цьому не лише кількісні переваги практики над лінгвістичною 

теорією, а, насамперед, навчання діяльності спілкування, створення 

таких умов на занятті, які б сприяли бажанню студентів 

висловлюватися, взаємодіяти із співрозмовником, впливати на нього. 

Залучення студентів до свідомої практичної мовленнєвої діяльності 

під час роботи над кейсом можливо за умови посилення їхньої ролі як 

рівноправних партнерів та суб’єктів навчального процесу, підвищення 

мотивації навчання, створення реального комунікативного 

середовища, яке забезпечує "занурення" у певні соціальні й інші 

ситуації, урізноманітнення форм подання мовного й мовленнєвого 

матеріалу, забезпечення негайного зворотного зв’язку. 

Не потрібно забувати, що кейс-метод може бути ефективним лише 

при модернізації як змісту навчання, так і його методичної моделі. 

Тому, впровадження цього метода у навчальний процес передбачає не 

тільки розробку та застосування кейсів, а й призводить до змін 

концепції навчання та виховання студентів, змін в плануванні 

навчально-виховного процесу, зміни контролю оцінювання [2].  

Доцільно організовані заняття з іноземної мови для професійного 

спілкування сприяють підвищенню фахового рівня студентів на 

основі сформованої мовної компетентності. Інтеграція іноземної мови 

в систему професійної підготовки розширює можливості іншомовної 

комунікації, створює надійну основу для модернізації фахової 

підготовки у вищих навчальних закладах [3].  

У процесі навчання англійської мови за допомогою кейс-методу 

навчальний процес організовується на основі взаємодії, діалогу, в ході 

якого студенти навчаються критично мислити, вирішувати складні 

проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації. Вони 



навчаються враховувати альтернативні думки, приймати продумані 

рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватись з іншими людьми. 

Студенту надається можливість перевірити теорію на практиці та 

активізувати свої здібності. За допомогою цього методу студенти 

мають можливість проявити й удосконалити аналітичні навички, 

навчитися працювати в команді, знаходити найбільш раціональне 

вирішення поставленої проблеми.  

Кейс-метод є складним та ефективним інструментом інноваційної 

технології навчання, що одночасно відображає не тільки практичну 

проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно 

засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає 

навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що підвищує 

ефективність реалізації сучасних завдань освіти. Метод кейсів 

відкриває широкі можливості для використання в навчальному 

процесі та доповнює традиційні класичні методи навчання. 
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