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У статті охарактеризовано поняття кейс-методу у сучасній педагогічний науці, визначено переваги та 

основні умови використання кейс-методу у навчанні студентів вищих навчальних закладів, виокремлено 

протиріччя для складання ситуативних завдань для проведення кейсу для студентів галузі знань 08 – право, 

спеціальності 081 – право, досліджено особливості формування комунікативної компетентності майбутніх 

правознавців за допомогою кейс-методу, представлено окремі аспекти методики формування комунікативної 

компетентності майбутніх правознавців у тренінг-аудиторії «Зал судових засідань», наголошено на 

необхідності створення та обґрунтування конкретних кейсів для підвищення ефективності формування 
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Постановка проблеми. Зростання попиту 

на висококваліфікованих спеціалістів підви-

щує вимоги до якості їх професійної підготов-

ки, слугує чинником змін у системі вищої 

освіти, зокрема на її преорієнтацію на 

компетентнісний підхід до навчання. Так, у 

Проекті державного стандарту освітньо-

професійної програми першого бакалаврського 

рівня вищої освіти галузі знань 08 – право, 

спеціальності 081 – право (далі Проект) перед-

бачено забезпечення широкої професійної еру-

дованості, поваги до професійних цінностей та 

норм етики, базових професійних компетент-

ностей, вмінь та навичок, а також усвідомлен-

ня здобувачами освітнього рівня важливості 

взаємодії права з іншими галузями знань.  

У Проекті визначено, що необхідно розви-

вати загальні уміння та навички: аналітичне, 

критичне і творче мислення, яке необхідне 

правнику для розуміння ролі і змісту права, 

критичного оцінювання різних концепцій і  

позицій, належного застосування правових 

норм у стандартних та  окремих нестандартних  

ситуаціях, правильної  підготовки  і  оформ-

лення  відповідних процесуальних документів. 

Професійна діяльність правника передбачає 

вміння правильно і грамотно формулювати та 

висловлювати свої правові позиції чи рішення, 

належним чином їх аргументувати, брати 

участь в аргументованій професійній дискусії 

(листування, переговори, промови, дебати 

тощо), а також дотримуватись неупередженос-

ті, розуміти інтереси і мотиви поведінки інших 

осіб, примирювати сторони з протилежними 

інтересами. 

Тому майбутні правознавці під час 

навчання у ВНЗ повинні освоїти не тільки 

теоретичний матеріал, але і закріпити його 

практично. Одним з  найефективніших засобів 

практичної підготовки студентів, які дають 

можливість підвищити ефективність навчання 

та якість знань, а також формувати необхідні 

професійні вміння майбутніх фахівців є інтер-

активні технології  навчання. Під час викорис-

тання інтерактивних технологій, особливо 

кейс-методу, відбувається вироблення знань, а 

не оволодіння готовими  знаннями. Відповіді 

на питання необхідно знаходити самостійно. 

Кейс-метод  передбачає розгляд проблемних 

ситуацій, складних конфліктних випадків, 

інцидентів у процесі вивчення навчального ма-

теріалу оскільки в основу кейс-методу покла-

дені концепції розвитку розумових здібностей. 

Використання кейс-методу підвищує 

ефективність навчання майбутніх правознавців 

у навчально-наукових лабораторіях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

На сьогодні у педагогічній науці накопичено 

значний досвід, який  охоплює проблеми 

використання інтерактивних технологій. Так 

проблемою використання кейс-методу в 

українських та закордонних ВНЗ займалися 

Ю. Сурмін, О. Сидоренко, П. Шеремета, В. 

Чуб, Г. Каніщенко, Т. Пащенко, О. Смоляні-

нова, В. Давиденко, Е. Михайлова, Н. Піскуно-

ва, О. Пилипенко, Н. Тітова, О. Маргвелашвілі, 
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Дж. Маан, Д. Крукшенк, Г. Сайкс, Т. Бердта, 

М. Райхельт,  Р. Прінг, А. Уотсон та ін.  

Використання кейс-методу у процесі 

фахової підготовки майбутніх юристів 

досліджено у наукових працях В. Бігун, В. 

Чижова, А. Рибачук. Але  недостатньо 

розробленою залишається проблема 

використання кейс-методу під час формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

правознавців в умовах інтеграційних процесів. 

Мета статті – дослідити особливості 

формування комунікативної компетентності 

майбутніх правознавців за допомогою кейс-

методу у процесі фахової підготовки. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Проблема запровадження кейс-

методу у практику вищої професійної освіти в 

даний час є вельми актуальною, що зумовлено 

двома тенденціями: перша випливає із 

загальної спрямованості розвитку освіти, її 

орієнтації не стільки на отримання конкретних 

знань, скільки на формування професійної 

компетентності, умінь і навичок  розумової 

діяльності, розвиток здібностей особистості, 

серед яких особлива увага надається здібності 

до навчання,  умінню опрацьовувати великі 

масиви інформації; друга випливає з розвитку 

вимог до якості фахівця, який повинен володі-

ти необхідним набором компетенцій, що дають 

змогу організувати пошук оптимальних рішень 

у різних ситуаціях, виділятися системністю й 

ефективністю дій у нових умовах [5].  

Класичне, найбільш детальне визначення 

кейс-методу було представлено викладачами 

Гарвардського університету, де цей метод був 

застосований вперше (варто зазначити, що 

саме для навчання юристів): «це метод 

навчання, коли студенти і викладачі беруть 

участь у безпосередніх дискусіях з проблем 

або окремих ситуаціях у бізнесі. Приклади 

ситуацій зазвичай готуються в письмовому 

вигляді як відображення актуальних проблем 

бізнесу, вивчаються студентами, потім 

обговорюються ними самостійно, що дає 

основу для спільних дискусій і обговорень в 

аудиторії під керівництвом викладача. Метод 

конкретних ситуацій, таким чином, включає 

спеціально підготовлені навчальні матеріали та 

спеціальну технологію використання цих 

матеріалів у навчальному процесі»[1, с. 120.].  

Кейс-метод, за визначенням О. Назаренко, є 

досить складним, інтегрованим методом 

навчання, оскільки в ньому об’єднаний 

комплекс навчальних методів пізнання, таких 

як: моделювання, системний, аналіз, проблем-

ний метод, метод експерименту, опису, 

класифікації, ігровий метод, дискусія [4]. 

До переваг кейс-методу можна віднести [1]: 

використання принципів проблемного навчан-

ня – отримання навиків вирішення реальних 

проблем, можливість роботи групи на єдиному 

проблемному полі, при цьому процес 

вивчення, по суті, імітує механізм ухвалення 

рішення в житті, він адекватніший життєвій 

ситуації, ніж заучування термінів з подальшим 

їх переказом, оскільки вимагає не тільки 

знання і розуміння термінів, але і уміння 

оперувати ними, вибудувавши логічні схеми 

вирішення проблеми, аргументувати свою 

думку; отримання навиків роботи в команді; 

отримання навиків презентації, проведення 

прес-конференції; уміння формулювати 

питання, аргументувати відповідь [3]. 

Необхідність застосування кейс-методу у 

підготовці майбутніх юристів можна пояснити 

насамперед тим, що в ньому закладений 

значний потенціал для формування 

професійних умінь вирішення проблемних 

ситуацій фахівцями юридичної галузі, їхньої 

готовності оперативно приймати оптимальні 

рішення в подібних випадках у реальному 

житті [6, c.24]. Як зазначає В. Бігун, кейс-

метод  полягає в опануванні права шляхом 

вивчення судових справ чи ситуацій [2, с. 67]. 

Отже, кейс-метод є інтерактивною форму 

проведення занять, яка передбачає 

використання реальних (або наближених до 

реальних) ситуацій з метою аналізу їх 

студентами та вибору найбільш правильного і 

(або) оптимального рішення. 

Головною умовою використання кейс-

методу в навчанні є наявність протиріч, на 

основі яких формуються і формулюються 

проблемні ситуації, завдання, практичні 

завдання для обговорення та знаходження 

оптимального рішення студентами 

Зокрема, у процесі формування 

комунікативної компетентності майбутніх пра-

вознавців у НУВГП, для розробки ситуаційних 

завдань викладачі використовують такі 

протиріччя: виявлення порушення норм 

чинного законодавства; постановка завдань на 

зміну ситуації (завдання на аналогію); аналіз 

документів (як правило, нормативно-правових 

актів); законодавча ініціатива студентів 

(розробка документів); інформаційно-

аналітична робота з документами (аналіз щодо 

відповідності дійсності). 

Кейс-метод, заснований на вирішенні 

нестандартної проблеми, забезпечує 
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максимальну активізацію комунікативної і 

самостійної роботи студентів. Постановка 

проблеми і необхідність її вирішення сприяють 

розвитку критичного мислення, а необхідність 

ретельно продумувати ситуації розвиває логіч-

не мислення, вміння аргументувати і контр-

аргументувати, переконувати співрозмовника. 

В.Бігун [2] пропонує застосовувати кейс-

метод так. На кожне заняття студентам давати 

завдання вивчити певну кількість справ. Кожна 

справа повинна мати змістовний стосунок до 

певної правової норми, їх сукупності чи 

принципу права. Справи розміщується у 

відповідних збірниках (casebooks), укладених 

тематично чи галузево. Справи — це письмові 

судові рішення зазвичай судів апеляційної чи 

касаційної інстанцій. Такий вибір інстанцій 

пояснюють тим, що вони зосереджуються на 

визначенні та вирішенні правових питань, а не 

встановленні юридичних фактів. Студент чи-

тає, стисло викладає (brief), обговорює і навіть 

слухає лекції про судові справи. Обговорення 

відбувається з використанням «сократівського 

методу». Важливою частиною засвоєння мате-

ріалу є вирішення на його основі інших гіпоте-

тичних справ. Використання посібників і конс-

пективних матеріалів (outlines) робить методи-

ку ще більш ефективною (вони чітко виклада-

ють матеріал, допомагаючи його засвоювати. 

У НУВГП ми знайомимо студентів з 

матеріалами справи за допомогою навчально-

методичних посібників для практичних занять 

та проводимо зі студентами практичні заняття 

у формі рольової гри у тренінг-аудиторії «Зал 

судових засідань».  

Так на першому етапі кейсу студенти 

знайомляться з ситуацією і її особливостями, 

які, наприклад, полягають у відкритті 

кримінального провадження щодо розкрадання 

державного майна. На цьому етапі завдання 

студентів полягає не тільки в тому, щоб 

отримати і проаналізувати інформацію, але і в 

тому, щоб спробувати уявити себе в реальній 

життєвій ситуації в ролі судді, прокурора, 

адвоката, обвинуваченого, свідків. Під час 

аналізу кейса студенти виділяють основні 

проблеми, з якими їм доведеться працювати. У 

цьому випадку, це, по-перше, проблема оцінки 

державного майна, особливостей оголошення 

та проведення тендеру, документальне 

оформлення купівлі-продажу і, по-друге, - 

проблема допиту позивача, відповідача та 

свідків. Студенти розглядають можливі 

способи і засоби вирішення проблем (пошук 

інформації про ціни на державне майно; 

підготовка презентації для залу суду; 

складання коротких і чітких аргументацій для 

обвинувачення та захисту, вивчають госпо-

дарський кодекс України). Ознайомлення сту-

дентів з текстом кейса і подальший аналіз най-

частіше здійснюються за кілька днів до його 

обговорення і можуть реалізовуватися як 

самостійна робота студентів. Так, наприклад, 

пошук і аналіз необхідної інформації про ціни 

на державне майно можна проводити з вико-

ристанням електронних інформаційних ресур-

сів (Інтернету), що відповідає нормам і пра-

вилам Болонського процесу, який передбачає 

значну самостійну підготовку студентів. 

На наступному етапі відбувається розгляд 

справи по суті. Цей етап розвиває навички 

проведення презентації та самопрезентації, 

тренує вміння формулювати запитання і 

відповідати на них, дотримуючись правових 

норм та норм ділового спілкування.  

Основними завданнями розгляду справи по 

суті є забезпечення з’ясування всіх обставин 

справи. З цією метою суд за участю сторін та 

інших осіб здійснює дослідження й оцінку 

доказів. Тому у процесі обговорення студенти 

актуалізують необхідний для цього комплекс 

лексичних та граматичних засобів та 

професійної лексики, вчаться вести дискусію і 

аргументувати свою думку, що сприяє 

розвитку комунікативної компетентності. 

Окрім того, студенти вивчають різні форми 

професійної взаємодії, поведінку людей різних 

соціальних груп та поведінки, для можливого 

якісного відтворення у залі суду.  

На третьому етапі за підсумками дискусії та 

розгляду всіх обставин  справи суд приймає 

рішення. Рішення виноситься після того, як 

будуть визначені всі обставини й можна 

відповісти на всі питання спору, який 

розглядається. Тому розгляд справ у судді 

сприяє формуванню вміння приймати та 

формулювати рішення, брати на себе 

відповідальність. 

На етапі підведення підсумків викладач 

інформує про вирішення проблеми в 

реальному житті або обґрунтовує власну 

версію вирішення справи. 

Заключним етапом кейсу є письмове 

завдання. Студенти мають скласти та 

відповідно оформити протокол та рішення 

суду, що сприяє розвитку вміння працювати з 

документами, чітко та логічно формулювати 

думки, удосконалює орфографічні, 

синтаксичні та пунктуаційні навички. 
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Висновки. Отже, використання кейс-

методу у процесі професійної підготовки 

майбутніх правознавців розвиває такі комуні-

кативні навички студентів вміння: відрізняти 

дані від інформації, класифікувати, виділяти 

суттєву та несуттєву інформацію, аналізувати; 

мислити чітко й логічно, генерувати 

альтернативні рішення, вміння вести дискусію, 

переконувати, використовувати наочний 

матеріал й інші медіа-засоби, кооперуватися в 

групи, захищати власну точку зору, перекону-

вати опонентів, складати короткий та 

переконливий звіт, вміння слухати, 

підтримувати в дискусії чи аргументувати 

протилежні думки, контролювати себе тощо).   

Перспективи подальших розвідок. 
Вважаємо, що результатом подальших 

наукових розвідок у повинні стати створення 

та обґрунтування конкретних кейсів для 

підвищення ефективності формування 

культури професійного спілкування студентів-

правознавців. 
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Юхимец О.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРАВОВЕДОВ С 

ПОМОЩЬЮ КЕЙС-МЕТОДА 

В статье охарактеризировано понятие кейс-метода в современной педагогической науке, определены 

преимущества и основные условия использования кейс-метода в обучении студентов высших учебных 

заведений, выделены противоречия для составления ситуативных заданий для проведения кейса для студентов 

области знаний 08 - право, специальности 081 - право, исследованы особенности формирования 

коммуникативной компетентности будущих правоведов с помощью кейс-метода, представлены отдельные 

аспекты методики формирования коммуникативной компетентности будущих правоведов в тренинг-аудитории 

«Зал судебных заседаний», отмечена необходимость создания и обоснования конкретных кейсов для 

повышения эффективности формирования культуры профессионального общения студентов-правоведов. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, кейс-метод, профессиональная подготовка, будущие 

правоведы, тренинг-аудитория. 

 

Yuhymets O. 

FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE LAWYERS WITH THE HELP OF THE 

CASE-METHOD 

The article describes the concept of a case-method in modern pedagogical science, identifies the advantages and basic 

conditions of the use of the case-method in the study of students of higher educational institutions, identifies 

contradictions for the compilation of situational tasks for the case holding for the students of the field of knowledge 08 - 

law, specialty 081 - the features of the formation of communicative competence of future lawyers with the help of a 

case-method are researched; s some aspects of the methodology of forming the communicative competence of future 

lawyers in the training hall "Hall of Court Sessions" are presented., stressed the need for a study of specific cases and to 

improve the formation of professional communicative culture of students-lawyers. 

Key words: communicative competence, case-method, professional training, future lawyers, training-audience. 
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