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ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ НА
УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
Освіта є джерелом прогресивного соціального розвитку. Дедалі частіше
можна почути про нові цілі та завдання освіти, які орієнтовані на підготовку
фахівців різних галузей, здатних ефективно вести діяльність в умовах
швидкого ритму життя.
Основною особливістю нового Державного Стандарту базової і повної
загальної середньої освіти є орієнтація вимог до підготовки випускників
загальноосвітніх навчальних закладів на досягнення предметних та ключових
компетентностей.
Реалізувати компетентнісно орієнтовану освіту можна за умови, якщо
навчально-виховний процес у школі буде спрямовано на розвиток активності,
самостійності, творчих можливостей кожного школяра, оскільки суспільство
потребує особистостей, здатних свідомо діяти, приймати власні рішення,
швидко адаптуватися до змін.
Останнім часом в українській школі поширюються активні методи
навчання, ефективні педагогічні технології, які мають відповідати вимогам,
що передбачають:
 самостійну організацію учнями процесу освоєння навчального
матеріалу;
 мотивацію учнів до різних видів навчальної діяльності;
 роботу з різними джерелами інформації, враховуючи те, що
інформація сьогодні є засобом організації діяльності, а не метою
навчання, як було раніше;
 роботу в команді;
 пізнавальну діяльність у різних галузях знань.
Через зміст шкільної географічної освіти відбувається підготовка
особистості до життя, поведінки в суспільстві та природі. Знання з географії є

основою для практичної діяльності учнів, а вміння – основою для
сформування ключових компетентностей.
Одним із засобів розв’язання завдань з модернізації шкільної освіти є
кейс-технології. Кейс-технології – це загальна назва технологій навчання, які
являють собою методи аналізу – ситуаційного аналізу (тобто метод аналізу
конкретних ситуацій, ситуаційних задач і вправ); ситуаційно-рольових ігор;
дискусії.
Отже, кейс-технологія – це інтерактивна технологія для навчання на
основі реальних ситуацій, яка формує в учнів здатність аналізувати різні
проблеми й знаходити їх рішення.
У перекладі з англійської мови кейс – це «випадок». З методологічної
точки зору кейс – це спеціально підготовлений навчальний матеріал, що
містить структурований опис життєвої ситуації, пов’язаної з проблемою, яка
потребує індивідуального чи групового розв'язку.
Впровадження кейс-технологій в практику загальноосвітніх навчальних
закладів України в наш час є актуальним у зв’язку з новим етапом
модернізації шкільної освіти, спрямованої на реалізацію особистіснокомпетентнісно-діяльнісного підходу в навчанні школярів.
Кейс-метод (або метод конкретних ситуацій, аналіз ситуацій) – це засіб
активного проблемно-ситуаційного аналізу, що ґрунтується на навчанні
шляхом розв’язування задач – ситуацій (кейсів).
Головне його призначення – не надання готових відповідей, а розвиток в
учнів здатності розв’язувати проблеми і знаходити їх рішення самостійно.
Цей зв'язок сприяє формуванню нормативних, базових знань в учнів, які
перевіряються
забезпечують

та

закріплюються

розвиток

комплексу

практикою,

пошуком,

аналітичних,

творчих,

дискусією

і

соціальних,

комунікативних навичок особистості.
Організаційно-методичні засади кейс-методу забезпечує функціональнодіяльнісна модель, яка відображає закономірності пізнавально-творчого
процесу (див. таблицю 1):

Таблиця 1
Функціонально-діяльнісна модель кейс-методу
Етапи роботи з кейсом
Підготовчий

Зміст діяльності
Створення кейсу і запитань для його аналізу;
підготовка
методичного
забезпечення
роботи з кейсом.
Організаційний
Об'єднання учнів в групи (по 4-5 учнів.
Ознайомлення учнів з матеріалами кейсу.
Установно-мотиваційний
Постановка мети та конкретизація завдань
кейсу.
Навчально-діяльнісний
Обговорення проблеми кейсу в групах.
Вироблення
групового
розв’язання
проблеми.
Узагальнювально-підсумковий Спільне обговорення результатів, підбиття
підсумків, оцінювання.
Структура кейсу
1. Сюжетна частина: ситуація – випадок, проблема, історія з реального
життя; контекст ситуації: хронологічний, історичний, особливості дії або
учасників ситуації; коментарі до ситуації.
2. Методична частина: запитання та завдання для роботи з кейсом.
3. Інформаційна частина: додатки.
Вимоги до змісту кейсу
‒ кейси повинні бути правдивими, реалістичними, але не обтяженими
деталями; за тематикою пов’язаними з матеріалом, що вивчається;
‒ кейси мають передбачати розгляд проблем, з якими стикаються люди
в конкретних умовах; матеріалом для створення кейсу можуть бути
проблемні реальні ситуації, цікаві історичні факти, літературні та
медіа-матеріали;
‒ кейси мають зацікавити учнів важливими для них питаннями,
підкреслювати їх значущість і необхідність вирішення;
‒ кейси повинні вдосконалювати практичні навички; спрямовувати
учнів на пошук відповідних шляхів, можливих реакцій на
різноманітні ситуації;

‒ кейси можуть бути представленими на паперовому носії, а також у
мультимедійному відео-форматі.
Обсяг кейсів – від кількох речень до кількох сторінок.
Зміст кейсу залежить від його типу. Існують різні підходи до
класифікації кейсів. За однією з них, за змістом і ступенем впливу на учня,
кейси

поділяються

на

практичні,

навчальні

та

науково-дослідні

(див. таблицю 2).
Таблиця 2
Класифікація кейсів
Тип кейсу

Зміст кейсу

Мета створення

Практичний

Життєві ситуації

Навчальний

Навчальні
(умовні) ситуації

Науководослідний

Дослідницькі
ситуації

Пізнання,
розуміння життя
Розуміння
наукових
характерних
ситуацій
Створення
моделей ситуації

Навчальновиховна мета
кейсу
Тренінг
поведінки
Аналіз,
дослідження
Дослідження,
проектування

Приклади кейсів практичного типу
Основним завданням практичного кейсу є застосування учнями набутих
знань для розв’язання життєвої ситуації, формування навичок поведінки в
даній ситуації та розвитку здатності до реальної професійної діяльності.

Тема «Антарктида» (7-й клас)

Збираючись у подорож до
Антарктиди,

туристи

особливості

вивчили

клімату

цього

суворого материка і з'ясували, що
будівництво споруд, у тому числі і
туристичних баз, відбувається з
урахуванням вітрів, які дмуть на
материку.
Запитання

1. Які вітри і звідки дмуть в Антарктиді?
2. Що переносять ці вітри?
3. Які особливості будівництва споруд в Антарктиді?
Тема «Металургійна промисловість» (9-й клас)

Ви

–

технолог

молодий

інженер-

металургійного

комбінату. Вам потрібно оцінити
діяльність одного з двох способів
виплавки сталі: мартенівського чи
електричного на підприємстві, на
якому представлені всі основні
металургійні виробництва.
Завдання

1. Порівняйте собівартість мартенівської сталі та електросталі.
2. Визначте, у яких печах слід виплавляти високоякісні конструкційні
сталі, інструментальні сталі та сплави спеціального призначення.
3. Запропонуйте власні заходи щодо зменшення матеріаломісткості й
енергоємності підприємств чорної металургії.

Тема «Сільське господарство» (9-й клас)

Ви

як

фермер

плануєте

розвивати рослинництво на одній
із територій країни, але знаєте, що
умови для ведення сільського
господарства різні: на півночі
України

(Поліссі)

зволоження

надмірне. Далі на південь і схід
поширюється слабо посушлива і посушлива зони, де для одержання високих
врожаїв сільськогосподарських культур необхідне зрошування земель.
Завдання

1. Обчисліть значення коефіцієнта зволоження для міст Рівного і
Дніпра, якщо середньорічна кількість опадів у них становить
відповідно 700 і 500 мм, а середньорічна випаровуваність – 650 (у
Рівному) і 800 (у Дніпрі).
2. Встановіть, який тип зволоження характерний для території кожного
міста.
3. Визначіть сільськогосподарські культури, які можна вирощувати у
Рівненській та Дніпропетровській областях, враховуючи коефіцієнт
зволоження.

Приклади кейсів навчального типу
Навчальний кейс, на відміну від практичного, не обов’язково відображає
реальність життя. Головним у такому кейсі є навчальні та виховні задачі, що
допускають елемент умовності описаної ситуації.
Тема «Вітер» (6-й клас)

Під

час

відпочинку

на

узбережжі Чорного моря між
Марічкою
виникла

та

Андрійком

суперечка.

Марічка

стверджувала, що в жаркий
сонячний день на березі моря
прохолодніше, ніж вночі, тому
днем

перебувати

біля

комфортніше.

моря

Андрійко

заперечив Марічці: «Ні, Марічко, вночі прохолодніше, адже сонечко не
світить. Тому краще ходити до моря вночі, а днем відсипатися».
Запитання

Хто з двох дітей правий, Марічка чи Андрійко? Надайте обґрунтовану
відповідь.
Тема «Літосфера» (6-й клас)

Під час вивчення теми
«Літосфера» учні дізналися,
що

шведські

і

рибалки

норвезькі
споконвіку

прив’язують свої човни до
закріплених

на

березі

металевих кілець. Проте, у
дітей виник подив, що у багатьох місцях такі кільця розміщені на висоті 26 м над рівнем моря.

– Я можу пояснити це, – сказав Олег, – Але мені цікаво, де ще, крім
Скандинавського півострова, зустрічається це явище?
– Я знаю де, о про це я дізналася з передачі «Орел і Решка», –
промовила Ярослава.
Запитання

1. Чому в дітей виникло здивування відносно висоти закріплення на
березі металевих кілець?
2. Свідченням чого є таке розміщення кілець?
3. Що дізналася Ярослава з телепередачі «Орел і Решка», і де таке явище
зустрічається, крім Скандинавського півострова?
Приклади кейсів науково-дослідного типу
Необов'язковість реальної ситуації характерна й для науково-дослідних
кейсів. Основне завдання такого кейсу зводиться до формування в учнів
навичок наукового дослідження. Домінування в кейсі дослідницької функції
дозволяє використовувати його в учнівському проектуванні.
Тема «Гідросфера» (6-й клас)

Учні 6-го класу після уроку
географії

на

перерві

продовжили дискусію на тему:
«Айсберг – це красиво чи
небезпечно?». «Айсберги – це
прекрасні

об’єкти

для

вивчення та спостереження», –
стверджувала Марічка. «А для
великих кораблів вони представляють небезпеку», – впевнено стояв на
своєму Андрійко. Учитель, у підтвердження його слів, навів факт: «Одна з
найжахливіших морських катастроф відбулася в ніч 14 квітня 1912 року,
коли "Титанік" зіткнувся з айсбергом. Внаслідок цього загинуло 1513
людей».

Завдання

Щоб визначити, хто правий у цій дискусії, підготуйте відповіді на
запитання:
– Що таке айсберг?
– Як утворюються айсберги, до яких широт їх можна зустріти?
– Чи можливе господарське використання айсбергів? Якщо так, то яким
чином?
– Яку небезпеку несуть у собі айсберги?
Тема «Африка» (7-й клас)

Ви

–

менеджер

туристичного бюро. У пошуках
нових туристичних маршрутів
натрапили на статтю про казкову
пустелю Наміб, яка унікальна
своїми ландшафтами, кліматом,
флорою та фауною і вирішили
запропонувати своїм клієнтам
подорож до цього місця.
Завдання

1. З метою розвитку професійної компетентності як менеджера
туристичного бюро дослідіть унікальність пустелі Наміб та причини її
виникнення.
2. Запропонуйте рекламу подорожі до пустелі Наміб.
3. Складіть правила поведінки туристів під час мандрівки пустелею
Наміб.

Тема «Африка» (7-й клас)

Під час проведення аналізу
води африканського озера Чад
дослідники

здивувалися,

бо

виявили, що у безстічному озері
вода слабосолона.
Завдання

1. Дайте

відповідь,

чином

яким

поповнюються

запаси води в озерах.
2. З'ясуйте, як пов’язані між собою стік і солоність озерної води.
3. Поясніть, чому в озері чад вода слабосолона?
4. Обчисліть, скільки солі міститься в озері Чад, якщо його площа –
1350 км2, солоність – 3,5 ‰, середня глибина – 1,5 м.
Тема «Рельєф України» (8-й клас)

Сашко, вивчаючи фізичну
карту України, відзначив, що
Дніпро проходить майже по
середині

країни.

А

Дмитро

зауважив, що правий і лівий
береги

річки

неоднаковий
правому

мають

рельєф:

березі

на

розташована

Придніпровська височина, а на лівому – Придніпровська низовина.
Запитання

1. Поясніть, який існує зв'язок між тектонічною будовою і рельєфом?
2. Які тектонічні структури розміщені на Правобережжі та Лівобережжі
Дніпра?
3. Чому на правому березі Дніпра розташована Придніпровська
височина, а на лівому березі – Придніпровська низовина?

Тема «Транспорт України» (9-й клас)

Іван підготував інформацію
про те, що на Сумщині є вже три
маршрути,

якими

комфортабельний
рейках,

здатний

прямує

автобус

на

розвивати

швидкість до 120 км на годину.
Автобус
виробництва

польського
може

перевозити

169 пасажирів. 195-кілометрову
відстань від Сум до Харкова автобус долає трохи більше, ніж за три години, а
це значно швидше від іншого сухопутного транспорту.
Запитання

1. Які основні показники характеризують роботу всіх видів транспорту?
2. Які з них найоб’єктивніше відображають його ефективність?
3. Чому залізничний транспорт є найбільш розвинений в Україні?
4. Назвіть недоліки та переваги залізничного транспорту.
Отже, слід відзначити, що застосування вчителем у навчальному процесі
кейс-технологій з одного боку, стимулює активність учнів, формує
позитивну мотивацію до навчання, зменшує кількість невпевнених у собі
школярів, забезпечує високу ефективність їх навчання та розвитку, формує
певні особистісні якості та компетенції, а з другого – надає можливість
самому вчителю самовдосконалюватися, по-іншому мислити та діяти й
оновлювати власний творчий потенціал. Тому кейс-технології сьогодні в
Україні надзвичайно актуальні, оскільки відповідають потребам часу і несуть
в собі великі можливості.
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