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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
Для навчання англійської мови, особливо на старших етапах навчання,
студентів у ВНЗ широкого використання набувкейс-метод. Кейс-метод(від
англійського case – випадок, ситуація) – це метод активного проблемноситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних
завдань – ситуацій. Цей метод вперше був використаний у навчальному процесі
у Гарвардському університеті у 1870 році. Перші збірники кейсів були
опубліковані у 1925 році у Звітах Гарвардського університету. На сьогоднішній
день існують дві класичні школи case-study– Гарвардська (американська) і
Манчестерська (європейська). Різниця між ними полягає у тому, що
європейська передбачає багатоваріантне рішення проблеми, а американська –
єдине вірне рішення.
Так звані кейси розробляються на основі фактичного матеріалу з метою
подальшого розбору на заняттях і переслідують наступні цілі на заняттях з
англійської мови:
1) метод призначений для отримання досвіду із життєвих ситуацій, в яких
немає однозначної відповіді на поставлене питання;
2) акцент навчання переноситься не на оволодіння готовими знанням, а на
його вироблення, на співпрацю студента і викладача; звідси принципова
відмінність кейс-методу від традиційних методик – студент по суті справи
є рівноправним з іншими студентами і викладачем в процесі обговорення
проблеми;
3) результатом застосування методу є не тільки знання, але і навички
професійної діяльності;
4) технологія методу полягає в наступному: з урахуванням певних правилах
розробляється модель конкретної ситуації, яка має місце у реальному
житті, і відбиває той комплекс знань і практичних навичок, які студентам

потрібно отримати; при цьому викладач виступає в ролі ведучого, який
генерує питання, фіксує відповіді, підтримує дискусію, тобто в ролі
посередника у процесі співпраці;
5) позитивною стороною методу ситуаційного аналізу є не тільки отримання
знань і формування практичних навичок, але і розвиток системи
цінностей

студентів,

професійних

позицій,

життєвих

установок,

своєрідного професійного світовідчуття;
6) у кейс-методі долається класичний дефект традиційного навчання –
беземоційність викладу матеріалу – відповідним чином організоване
обговорення кейса може нагадувати театральну виставу.
Кейс-метод є тим засобом, що дозволяє застосувати теоретичні знання до
вирішення практичних завдань, що сприяє розвитку у студентів самостійного
мислення, вміння вислуховувати і враховувати альтернативну точку зору,
аргументовано висловити свою думку. Завдяки цьому методу студенти мають
можливість проявити й удосконалити аналітичні та оціночні навички,
навчитися працювати в команді, знаходити найбільш раціональне рішення
поставленої проблеми.
Як інтерактивний метод навчання, кейс-метод завойовує позитивне
ставлення з боку студентів, забезпечуючи освоєння теоретичних положень та
оволодіння
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професіоналізацію студентів, сприяє їх дорослішанню, формує інтерес і
позитивну мотивацію відносно навчання. Одночасно цей метод виступає і як
спосіб мислення викладача, його особлива парадигма, що дозволяє по-іншому
думати і діяти, оновлювати свій творчий потенціал.

