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Использование кейс-метода в рамках учебной дисциплины “Домедицинская помощь в экстремальных ситуациях”. В
статье проанализированы разновидности кейс-технологий, освещены особенности внедрения их в учебный процесс. В статье
сделана попытка рассмотреть проблему внедрения интерактивных методов при отсутствии единого подхода в создании кейсстади, в частности, для “Домедицинской помощи в экстремальных ситуациях”, что предопределяет актуальность данного
исследования. Целью исследования является отбор и характеристика методологических требований к формированию кейса
в рамках предмета “Домедицинская помощь в экстремальных ситуациях”. Источниковедческая база исследования роздана
на основе работы с научными источниками и результатами эмпирического анализа. Представлен пример формирования тематического кейса при изучении учебной дисциплины “Домедицинская помощь в экстремальных ситуациях” в качестве експериментального источника. Методы исследования – экспериментальный, наблюдения, историко-теоретический. Выводы:
Кейс-метода заключаются в том, что он позволяет продемонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных
клинических случаев, заинтересовать студентов в изучении определенной дисциплины, в контексте других предметов, способствует активному усвоению знаний и навыков по сбору, обработке и анализа медицинской информации. При решении
тематического исследования студент не только использует полученные знания, но и демонстрирует уровень понимания ситуации. Обучение по кейс-методу помогает студентам приобрести навыки оценки клинической ситуации, анализа решений и
принятия решений с учетом данных обстоятельств. На основе обработки научных источников и результатов эмпирического
анализа выделены требования к написанию кейсов. Сформирован пример написания кейса-ситуации в рамках предмета
“Домедицинская помощь в экстремальных ситуациях”, как эффективного средства повышения качества обучения студентов
и профессиональной компетентности преподавателя.
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Вступ. Відповідно до процесів реформування сучасної освіти в Україні вимоги до рівня викладання і
компетентності викладачів закладів вищої медичної
освіти постійно збільшуються. У світлі оновлення підходів до подачі навчального матеріалу, удосконалення
процесу оцінювання освітнього результату необхідні
нагальні зміни щодо налагодження системи зворотного
зв’язку студент-викладач. Професійна підготовка висококваліфікованого спеціаліста під час навчання спрямована не тільки на накопичення теоретичних знань, але й
на формування клінічного мислення та здатності прийняття виважених рішень в умовах стресу за короткий
проміжок часу, що буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності в умовах сучасного ринку праці1,2. Звідси, завдання сучасного викладача – не тільки адаптуватись до нових вимог освітнього середовища, а й діяти на
випередження, що потребує інтерактивного підходу у
подачі навчального матеріалу з використанням сучасних
технологій, інноваційних підходів, зокрема: навчання на

доказовій основі, вирішення задач/проблем, навчання в
команді, ігрових елементів (“evidence-based”, “problem”based, “team-based”, “game-based” lеarning), впровадження симуляційних засобів відпрацювання практичних
навичок3. Різновидом стимуляційного навчання є кейстехнології в навчальному процесі, які сприяють формуванню у студентів уміння та навичок комунікації, презентації, взаємодії та прийняття колективних рішень, самостійного пошуку інформації задля розв’язання ситуаційного завдання та аналізу помилок.
Постановка проблеми. Проблема впровадження
інтерактивних методів в навчальний процес вищих навчальних закладів, відсутність єдиного підходу до створення кейсів для профільного медичного навчання, зокрема з навчальної дисципліни “Домедичної допомоги в
екстремальних ситуаціях” зумовлює актуальність даного дослідження.
Аналіз актуальних досліджень. Науковці дуже
розрізнено розглядають видову характеристику кейсів,
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методику їх формування та застосування1. Серед зарубіжних вчених, які вивчали дане питання заслуговують
уваги: Д. Бьорер, Д. Робін, Е. Монтер, М. Лідере,
Дж. Ерскін та ін. Кейс-метод як ефективний інструмент
оновлення освіти розглядається у працях Сидоренко О.,
Шеремета П., Чуба В., Сурмин Ю.П. Проте відомості
щодо структури кейсів для студентів медиків при вивченні клінічних та теоретичних дисциплін фрагментарні, що зумовлює необхідність розробки методичних матеріалів для їх практичного застосування. Дані щодо
використання кейсів в Україні мають скоріше експериментальний характер, натомість закордонні медичні
навчальні заклади давно практикують кейс-технології як
частину навчального процесу. Медична школа Гарварда
почала використовувати кейс-методи з метою зменшення інформаційного перевантаження студентів. Шляхом
зміни в навчальних програмах відбувся перехід до активного вивчення медицини за допомогою кейсів. Найбільш широке визначення методу case study було сформульовано в 1954 р. у класичному виданні, присвяченому історії та застосуванню методу конкретних ситуацій
у Гарвардській школі бізнесу: “Це метод навчання, коли
студенти і викладачі беруть участь у безпосередніх дискусіях із проблем або випадків бізнесу. Приклади випадків зазвичай готуються в письмовому вигляді як відображення актуальних проблем бізнесу, вивчаються студентами, потім обговорюються ними самостійно, що дає
основу для спільних дискусій та обговорень в аудиторії
під керівництвом викладача2. Кейс-метод, таким чином,
включає спеціально підготовлені навчальні матеріали та
спеціальну технологію використання цих матеріалів у
навчальному процесі”. Кейси ж в галузі медицини – це
інтерактивний засіб аналізу конкретної ситуації, що
відображає стан здоров’я пацієнта, проведення диференційної діагностики та вибору тактики лікування.
Мета роботи – на основі опрацювання наукових
джерел та результатів емпіричного аналізу виокремити
та охарактеризувати вимоги та методику формування
кейсів в рамках дисципліни “Домедична допомога в
екстремальних ситуаціях”.
Виклад основного матеріалу. “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” – нормативна дисципліна, яка викладається у вищих навчальних закладах IV
рівня акредитації для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, здійснюється з другого року навчання і запроваджується листом МОЗ України від 24.03.2015 № 08.01-47/8986.
Домедична допомога в екстремальних ситуаціях, як
навчальна дисципліна інтегрується з такими дисциплінами як анатомія і фізіологія людини, загальна хірургія,
пропедевтика внутрішньої медицини, гігієна та екологія, соціальна медицина та організація охорони здоро-

в’я; закладає основи теоретичних знань та практичних
навичок з організації і проведення лікувальноевакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних
заходів, у тому числі з надання домедичної допомоги
при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного
характеру та бойових умовах.
Кейси з “Домедичної допомоги в екстремальних
ситуаціях” повинні відповідати навчальній меті, завданням, навчальній програмі та тематичному плану даної
дисципліни. Кейс-метод доповнює традиційні форми
навчання (лекції, практичні заняття) і згладжує складний перехід від теоретичного навчанням до навчання у
клініці. Інформаційний та методичний супровід кейсу
можє бути запропонований студентам у самих різних
видах: друкарському, відео, аудіо, мультимедіа, що допомагає досягти кращого розуміння складності проблеми3. Оскільки основою практичних занять навчальної
дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” є детальний розгляд окремих теоретичних положень та формування вмінь шляхом багаторазового виконання кожним студентом практичних навичок, то відповідно кейси містять сценарії невідкладних станів та охоплюють весь спектр практичних навичок передбачених
навчальною програмою та забезпечують інтеграцію теоретичних знань з різних предметів. Розрізняють такі
види кейсів: кейс-вправа, кейс-випадок, кейс-ситуація4.
Кейс-вправа надає можливість студенту застосувати на практиці здобуті практичні навички. Найчастіше
використовується там, де необхідно провести кількісний
аналіз. Кейс-вправу доцільно використовувати для закріплення пройденого теоретичного матеріалу вкінці
заняття.
Кейс-випадок – це короткий кейс, який розповідає
про окремий випадок. Його можна використовувати під
час заняття для того, щоб проілюструвати певну екстремальну ситуацію або обговорити питання про алгоритм
надання домедичної допомоги.
Іншим видом case-study є кейс-ситуація – класичний кейс, що вимагає від студента аналізу ситуації. В
ньому найчастіше ставиться запитання: “Чому ситуація
набула такого розвитку і яким чином її можна вирішити?”. Дана методика може бути використана як для
опрацювання практичних навичок протягом заняття так
і для позааудиторної підготовки студента.
Перевагами кейс-методу є те, що він дозволяє демонструвати академічну теорію з точки зору реальних
клінічних випадків, зацікавити студентів у вивченні
конкретної навчальної дисципліни, в контексті інших
предметів і явищ, сприяє активному засвоєнню знань і
навичок збору, обробки і аналізу медичної інформації.
Необхідно зазначити принципову відмінність кейсситуації від методу ситуативного моделювання. В осно-

1

Polat Ye. Bukhankina M. Sovremennyye tendentsii razvitiya obrazovaniya. Sovremennyje pedagogicheskiye i informatsionnyye
tekhnologii v sisteme obrazovaniya: ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. Zavedeniy [Modern trends in the development of education.
Modern pedagogical and information technologies in the education system], 2-ye izd., ster., Moskva, Izdatel'skiy tsentr “Akademiya”,
2008, P. 18–103 [in Russian]; Pometun O. I. Entsyklopediya interaktyvnoho navchannya [Encyclopedia of Interactive Learning], Kyiv,
SPD Kulinichev B. M., 2007, 144 p. [in Ukrainian].
2
Pavlenko I. A. Keis-metod u vykladanni temy Komatozni stany [Case method in the teaching of the topic Comatic states]. Medytsyna
neotlozhnykh sostoianyi [Medicine of urgent states], 2016, N 8, P. 119–123 [in Ukrainian].
3
Hrom N. ”Keis-metod yak modernovyi interaktyvnyi metod navchannia u VNMZ” [Case method as an up-to-date interactive method of
studying at the University of Vinnitsa], Suchasni metodychni tekhnolohii keruvannia navchalnym protsesom u vyshchykh medychnykh
navchalnykh zakladakh Tezy dopovidei navchalno-metodychnoi konferentsii m. Vinnytsia, 15 liutoho 2018 roku [Modern methodical technologies of management of the educational process in higher medical educational institutions Abstracts of the educational-methodical
conference Vinnitsa, February 15, 2018], Vinnytsia, P. 35–37 [in Ukrainian].
4
Zubar K. I. Instruktyvni materialy po vprovadzhenniu keis-metodu dlia metodychnoho seminaru [Instructional materials on the implementation of the case-method for a methodical seminar], Metodychna dopovid [Methodical report], 2006, P. 10, URL: https://
pedkab.wordpress.com/, Application date: 8.01.2019 [in Ukrainian].
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ві методу ситуативного моделювання лежить ситуаційна
задача, а кейс заснований на реальних подіях і містить
пакет додаткової інформації (паспортні дані пацієнта,
скарги, анамнестичні відомості, симптоми, синдроми
основної патології, надаються результати додаткових
методів обстеження). При вирішенні кейса студент не
лише використовує отримані знання, отримує навички
аналізу наданої ситуації, прийняття рішень (в межах
професійної діяльності), під час критичних станів, уміння чітко і зрозуміло для оточуючих надавати інформацію щодо необхідної чи наданої допомоги, розвиває
навички прийняття рішень на основі самостійного чи
групового аналізу (наданої в кейсі ситуації), конструктивного оцінювання висловлених колегами суджень,
думок, пропозицій, навички розробки, планування та
реалізації дій (заходів) в межах професійної компетенції
для досягнення кінцевого позитивного результату, а й
демонструє рівень розуміння ситуації. Очевидно, що
такий підхід дає можливість формувати не тільки фахові, але і психологічні і комунікативні навички майбутніх
медичних працівників.
Для вирішення педагогічної мети дослідники пропонують таку схему процесу створення викладачем кейсу: формулювання дидактичних цілей кейсу → вибір
теми → збір інформації для кейсу → вибір жанру кейсу
→ написання тексту кейсу → складання завдань до кейсу → упровадження кейсу в навчальний процес5.
За даними О. Зобова6 письмове представлення кейсу повинне містити:
– титульну сторінку з короткою назвою кейса, що
запам’ятовується (у примітці указуються автор та рік
написання);
– перелік інформаційного і методичного супроводу
щодо опрацювання кейсу;
– вступ, де згадуються дійові особи чи дійова особа, розповідається про місце, де відбуваються події
(екстремальна ситуація), вказується час початку дій,
тощо;
– основну частину, де містяться основна частина
інформації щодо педагогічної ситуації, внутрішня інтрига, проблема;
– висновок (кінцівку), де ситуація може “зависати”
на тому етапі свого розвитку, який вимагає відповідного
вирішення проблеми, прихованої у ситуації7.
За обсягом розрізняють міні-кейси або нариси обсягом 1‒5 сторінки, що допомагають ознайомитися лише
із ключовими поняттями ситуації; класичні (5‒10 сторінок тексту); великі (10‒50 сторінок зі статистичними
таблицями, текстовими додатками, ілюстраціями тощо).
За рівнем складності: прості (мінімум інформації;

найчастіше – зі схемою прийняття рішення); складні
(потребують міждисциплінарних знань; містять дуже
детальну інформацію, а потрібна може бути відсутньою).
Тільки викладач завдяки своєму досвіду і професіоналізму може врахувати всі тонкощі процесу викладання, особливості навчальної дисципліни, висунути найбільш оптимальні в сучасних умовах науковопедагогічні вимоги до засобів та форм навчання і всього
навчального процесу.
Враховуючи наведений вище практичний досвід
наукових розробок схема написання кейсу-ситуації для
теми “Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах” може мати певні особливості. Так, зокрема, перед студентами ставляться конкретні цілі тематичного кейсу:
1. Всі дії при наданні домедичної допомоги повинні
бути оперативними та адекватними.
2. Припинення дії ушкоджуючих факторів.
3. Швидка оцінка стану потерпілого.
4. Постановка попереднього діагнозу на основі даних анамнезу та об’єктивного обстеження.
5. Диференціація клінічних проявів найпоширеніших невідкладних станів.
6. Визначення способу та послідовності надання
домедичної допомоги потерпілому.
7. Організація транспортування до лікувального
закладу.
Доцільно застосувати наступну структуру кейса:
- визначається невідкладний стан (гостра серцева
недостатність, інфаркт міокарду, гіпертонічний криз,
тощо) та діючі актори, при цьому можна дати їхній
опис;
- описується ситуація й симптоми;
- вказуються елементи наявного обладнання.
Після складання схеми кейсу визначається методична мета, яка формує його вісь. Методичною метою кейса може бути підтвердження теоретичних знань, розвиток клінічного креативного мислення та їх поєднання.
Але в будь-якому випадку мета повинна бути вагомою,
щоб робота над кейсом зацікавила студентів8. Основою
кейсу є ситуація виникнення невідкладного стану у потерпілого, яку студенти мають проаналізувати, розібратися в суті проблеми та запропонувати можливі варіанти рішень: визначити вид невідкладного стану та скласти алгоритм надання допомоги відповідно до чинних
уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги.
Проблемною ситуацією може бути певний стан соціальної реальності (раптові пологи, напад собаки, епілептичний припадок та ін.), у який потрапляють діючі особи
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(потерпілий, бригада швидкої медичної допомоги, родичі, сусіди, перехожі тощо), реальний випадок з професійній діяльності лікаря або викладач використовує особисто розроблену модель наближену до реальної ситуації найпоширеніших невідкладних станів. Основні вимоги до ситуації: актуальність, доречність, реальність наявність протиріччя, яке є основою для виокремлення проблеми9. Студентам необхідно провести диференційну
діагностику найпоширеніших невідкладних станів, визначити план дій в конкретному випадку. Таке визначення головних тем і проблематики буде орієнтиром
викладачеві під час формування чітких питань. Необхідно змінювати формат ситуацій, урізноманітнювати
стиль, розмір, форму. Текст опису ситуації має бути
цікавим і зрозумілим для студентів10. Студенти опрацьовують кейс на занятті в малих групах, обговорюючи
проблему та шляхи її розв’язання, використовуючи додаткові навчальні матеріали. Потім організовується дискусія, яка створює ключовий момент навчального процесу, де з різних позицій аналізується дана конкретна
ситуація виникнення невідкладного стану, його діагностика, виявляються причини, пропонуються дії з надання
домедичної допомоги, оцінюється ефективність лікування, робляться прогнози щодо подальшого розвитку ситуації. Для вирішення таких завдань студент повинен
мати відповідний рівень підготовки, який забезпечується самостійною, позааудиторною підготовкою, роботою
на практичних та лекційних заняттях не тільки з
“Домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях” , але
і інших теоретичних та клінічних дисциплін.
Викладач виступає в ролі ведучого, який задає питання, фіксує відповіді, підтримує і скеровує обговорення, тобто забезпечує зворотній зв’язок студентвикладач. Таким чином, поєднується проблемне та дидактичне навчання, що сприяє розвитку аналітичного
мислення, формуванню вміння співпраці та навичок
роботи в різних життєвих реаліях. У процесі обговорення відбувається актуалізація теоретичних знань студентів із різних дисциплін, розвиваються практичні вміння
осмислення інформації та постановки діагнозу, виробляються навички прийняття професійних рішень та організації надання домедичної допомоги, визначення оптимальних шляхів їх реалізації, оцінки можливих наслідків
прийнятих рішень та набувають вміння аналізу комунікації в межах професійної компетенції. Тільки після
впровадження кейсу в навчальний процес стане очевидною необхідність доопрацювання та редагування певних
моментів кейсу. Процес удосконалення кейсу залежить
від творчої співпраці викладача та студентів чим забезпечується інтерактивність даної методики.
Висновки: 1. Навчання за допомогою кейс-методу
формує навички оцінки клінічної ситуації, аналізу варіантів її вирішення та вибору найбільш оптимального з
них, з урахуванням обставин ситуації. 2. На основі опрацювання наукових джерел та результатів емпіричного
аналізу виокремлено вимоги формування кейсів. 3. Сформовано приклад написання кейсу-ситуації в рамках

навчальної дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” як ефективного засобу підвищення
якості навчання студентів та професійної компетентності викладача.
Nazymok Yenya, Biryuk Igor, Iryna Kukovska, Tsyrkot
Igor, Vasil Stefanchuk, Vladimir Moysyuk.Using of case-study
in the field of the study-subject “Premedical aid in extreme
situations”. Various types of case technologies are analyzed in the
article, the features of implementation of them in the educational
process are highlighted. Professional preparation of highly skilled
specialist during studies is sent not only to the accumulation of
theoretical knowledge but also on forming of the clinical thinking
and ability of acceptance of the self-weighted decisions in the conditions of stress for the short interval of time that will assist the
increase of competitiveness in the conditions of modern labormarket. Therefore task of modern teacher to adapt to the new requirements of educational environment which requires an interactive approach in teaching the material. Problem of introduction of
interactive methods in the educational process of higher educational establishments, absence of single approach near creation of
case-study, in particular from “Premedical aid in extreme situations” predetermines actuality of this research. The purpose of the
study is to select and characterize the requirements and methodology for the formation of cases within the subject “Premedical aid in
extreme situations” on the basis of working with scientific sources
and results of empirical analysis. The varieties of case-technologies
of are analyzed in the article, lighted up features of introduction of
them in an educational process. The example of forming thematic
case is resulted at the study of educational discipline of
“Premedical aid in extreme situations”. The advantages of the casemethod are possibility to demonstrate academic theory from the
point of view of real clinical cases, interest students in the study of
a particular discipline, in the context of other subjects and phenomena, promotes the active mastering of knowledge and skills in the
collection, processing and analysis of medical information. It is
necessary to note the fundamental difference of the case-situation
from the method of situational modeling. The base of situational
modeling method is the situational problem, and the case is based
on real events and contains a package of additional information.
When deciding a case-study, the student not only uses the knowledge gained, but also demonstrates a level of understanding of the
situation. Only after introduction of case-study in an educational
process, the necessity of revision and editing of certain moments of
case will become obvious. The process of improving the case depends on the creative collaboration of the teacher and students,
which provides the interactivity of this technique. Research methods are experimental, observational, historic-theoretical. Conclusions: 1. Learning by the case-method helps students to acquire the
skills in assessment of the clinical situation, analysis of the solutions and decision making with regard to the given circumstances.
2. The requirements for cases are based on processing research data
and empirical study results. 3. The example of forming a casesituation as a part of the subject “Premedical aid in extreme situations”.
Key words: interactive technology, the case method, premedical assistance, teaching of the subject “Premedical aid in extreme situations”, the quality of medical students training.
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