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кейс-метод (case-study) або метод ситуаційного
навчання

Історія виникнення
Вперше кейс-метод був застосований у 1910 р. при викладі
управлінських дисциплін у Гарвардський бізнесшколі.
В Україні цей метод став поширюватись тільки в другій половині 90-х
років ХХ ст. як пізнавальна акселерація у процесі вивчення
природничих наук.
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Суть кейс-методу в тому, що студентам пропонується для
осмислення реальна життєва ситуація, опис якої не тільки
відображає яку-небудь практичну проблему, але й актуалізує
певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні
даної проблеми.
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Класифікація кейсів:


практичні кейси, які відображають реальні життєві ситуації;

 навчальні кейси, що відображають типові ситуації, з якими
найчастіше зіштовхуються фахівці в процесі своєї професійної
діяльності;
 науково-дослідні кейси, орієнтовані на здійснення
дослідницької діяльності
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За стадністю кейси поділяють на:
 ілюстративні навчальні ситуації – кейси, мета яких – на певному
практичному прикладі навчити студентів алгоритму прийняття
правильного рішення в певній ситуації; ·
 навчальні ситуації – кейси з формуванням проблеми,
діагностування ситуації і самостійне прийняття рішення із
зазначеної проблеми;
 навчальні ситуації – кейси без формування проблеми, проблема
чітко не виявлена, пошук альтернативних шляхів її вирішення з
аналізом;

 прикладні вправи, в яких описується конкретна сформована
ситуація, пропонується знайти шляхи виходу з неї; мета такого
кейса – пошук шляхів рішення проблеми.
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За структурою кейси поділяють на:

 структурований кейс - дається мінімальна кількість додаткової
інформації, при роботі з ним студент повинен застосувати певну
модель, формулу; існує оптимальне рішення;
 великі неструктуровані кейси - інформація дається дуже докладна,
в тому числі і абсолютно непотрібна, а найнеобхідніші для
розгляду відомості можуть бути відсутніми; студент повинен
знайти такі «каверзи» і впоратися з ними;
 «маленькі нариси» - вони знайомлять тільки з ключовими
поняттями і при їх розгляді студент повинен спиратися ще й на
власні знання;
 кейси-першовідкривачі - від студентів вимагається не тільки
застосовувати вже засвоєні теоретичні знання та практичні
навички, запропонувати щось нове;
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕЙСІВ
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Основними елементами кейсу є :
 Анатомія кейсу
 Середовище: де відбуваються події в кейсі.
 Тема: про що йде мова у кейсі.
 Питання: які піднімаються питання у кейсі.
 Дані: яка інформація подається у кейсі.
 Розв’язок кейса: який вимагається стиль мислення (дедуктивний
– застосування теорії, індуктивний – створення теорії,
конвергентний - аналітичний, дивергентний – творчий).
 Аналіз кейса: результат, який необхідно досягнути (закритий кейс
єдина відповідь, відкритий – кілька можливих відповідей).
 Час, необхідний для обговорення (мало часу, багато часу).
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Вимоги до кейсів:
 мати відповідний рівень труднощів,
 відповідати чітко поставленій меті створення,

 ілюструвати типові ситуації та декілька аспектів проблеми,
 не застарівати дуже швидко, бути актуальним на
сьогоднішній день,

 розвивати аналітичне мислення, провокувати дискусію,
 мати кілька рішень

КЛІНІЧНІ КЕЙСИ
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Індивідуальна, самостійна
робота в процесі
підготовки до теми
практичного заняття
Конкретні питання, які
дозволяють теоретично
підготуватися до теми
практичного заняття

Індивідуальна,
самостійна робота
Використання
рекомендованої
літератури

Групова робота на практичних
заняттях для закріплення
отриманих знань
Конкретні вузькі питання, які
дозволяють обговорити,
пояснити, закріпити тему
конкретного заняття.
Наприклад: патологію,
обстеження, втручання, тощо
Теоретична підготовка та
практична демонстрація
(в залежності від завдання
та питання)

Групова робота для
наскрізного вивчення та
інтеграції отриманих знань з
дисципліни

Тестування рівня
отриманих знань

Ґрунтовний КК з питаннями щодо усіх етапів
реабілітації та розуміння анатомічних,
функціональних, патогенетичних особливостей
патології та реабілітаційних втручань
Відповіді на конкретні питання КК, що
охоплюють знання з різних дисциплін,
виявлення рівня клінічного мислення

Підготовка презентації
про пацієнта

Робота у групі до 4-х
людей
Використовувати доказові
дані
Робота у команді до 8 осіб
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