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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КЕЙСІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ «УМІННЯ ВЧИТИСЯ» 

Реформа освіти, в умовах інтеграції України у світовий простір, має на 

меті створити освіту нового покоління, що буде задовольняти 

випереджувальний розвиток нової генерації(молодь інформаційної епохи, що 

мислять і діють системно). Одним з пріоритетних завдань нової української 

школи є формування ключових компетентностей, що впливають на 

майбутню адаптацію до соціального середовища та здатність оперативно 
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приймати рішення, аналізувати нестандартні ситуації, робити правильні 

висновки.  Ключовою компетентністю учнів є «уміння вчитися». Дослідження 

психологів і педагогів, досвід вчителів показують: щоб навчити учнів 

самостійно і творчо вчитися потрібно включити їх у спеціально організовану 

діяльність. Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів, 

враховуючи особистості учнів, його потреби і інтереси. 

За визначення О. Помету, компетентнісний підхід – це «спрямованість 

освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) і 

предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу є 

сформованість загальної компетентності людини як сукупності ключових 

компетентностей, інтегрованої характеристики особистості». Оскільки 

основними складовими компетентності є знання, уміння, навички, досвід, 

цінності та ставлення, саме у період формування ключової компетентності 

«уміння вчитися» важливим є розвиток таких навичок як пізнавальна та творча 

активність, готовність до співробітництва, взаєморозуміння, емпатія. 

Ключова компетентність «уміння вчитися» – особистісне, суб’єктне 

утворення. Дуже часто школі учні переважно займаються виконавською, 

репродуктивною діяльністю, яка є фрагментом компетентності «уміння 

вчитися», проте є недостатньою для процесу учіння, активної пізнавальної 

діяльності та самоорганізації. Щоб позбутися цього слід звернути увагу на нові 

методи та підходи, перспективним та дієвим є використання методу кейсів. [1] 

 Метод кейсів(case study) базується на описі реальних ситуацій, або 

вигаданих, заснованих на реальному світі. Використання методу кейсів як 

навчального інструменту було вперше розроблено в юридичних школах, далі - 

бізнес та медицина. Зараз вони часто використовуються у школах та 

університетах. Підхід «Case Study» розроблений для того, щоб внести 

«безладдя» реального світу в клас, щоб учні могли розвинути навички 

мислення вищого порядку, застосовні в будь-якій дисципліні чи кар’єрі, 

включаючи, наприклад: 

- вміння використовувати навички кількісного міркування, тобто 

інтерпретувати та оцінювати дані, щоб дійти висновків; 

- обґрунтування на основі доказів - виявити проблему, встановити 

причину, шукати рішення та оцінити, наскільки добре вони можуть 

працювати; 

- використання на основі доказів підходів для прийняття рішень; 

- розуміння не лише частин системи, а й того, як вони взаємодіють - 

тобто вироблення навичок системного мислення, що мають вирішальне 

значення для вирішення складних проблем реального світу; 

- розуміння ролі етики та застосування етичних рішень.[2] 

Метод кейсів призначений для того, щоб дати учням можливість вивчити 

предмет або навик і застосувати на практиці те, що вони дізналися. Кейси 

(короткі, реальні історії) як правило, представлені в письмовій формі, але вони 

також можуть застосовуватися  з використанням засобів візуалізації. Цей метод 

в основному використовується в підході до навчання за допомогою відкриттів, 

коли учні розвивають концептуальне поведінку, він спонукає учнів задавати 
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питання про події і робити висновки в результаті їх аналізу.[3]        Отже, кейс-

технологія - не самоціль в роботі викладача, а адекватний інструмент 

формування компетентностей, що виходить  за межі навчального простору. 

Ефективність навчання за допомогою кейс- методу очевидна. Учню надається 

можливість перевірити теopію на практиці, активізувати свої здібності, творчо 

мислити. 
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ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аналіз наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури, 

шкільної практики дав змогу виявити, що проблема активізації навчально-

пізнавльної діяльності учнів досить широка та актуальна, особливо активізації 

навчально-пізнавльної діяльності учнів на уроках математики.  

Питання організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, методів та 

шляхів розвитку пізнавальної діяльності, знайшли глибоке обґрунтування в 

працях вітчизняних та зарубіжних педагогів: А.М. Алексюка, Н.М. Бібік, 

М.О. Данілова, І.Я. Лернера, В.О. Онищука, В.О. Сухомлинського, 
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