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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ВНЗ УКРАЇНИ
Актуальність дослідження. Соціальні, економічні зміни в сучасному житті зумовили появу на ринку
праці фахівців із зв'язків з громадськістю. Постійне зростання вимог до професійної підготовки майбутніх
фахівців вимагає використання сучасних освітніх технологій із метою теоретичного і методичного
забезпечення навчальної діяльності студентів. Наразі відбувається практичне вдосконалення системи
професійної підготовки, інтенсивний пошук та реалізація більш ефективних форм, методів, засобів і освітніх
технологій професійного навчання. У цьому контексті результативними є використання кейс-технології, що
спирається на суб'єктно-суб'єктний підхід, який є одним із основних концептів зміни сучасної освітньої
парадигми.
Виклад основного матеріалу. Президент Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга із
зв'язків з громадськістю» А. Ротовський пише: «PR в Україні,..., - зовсім молода професійна сфера діяльності»
(переклад з російської наш - І. Р.) [10, с. 15]. Поділяючи його думку, ми констатуємо необхідність готувати
майбутніх фахівців до цього роду професійної діяльності.
Активізацію навчальної діяльності майбутніх фахівців у контексті їхньої професійної підготовки
досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці: Г. Амбросімова, М. Адамець, Ю. Бабанський, В. Бондар,
Г. Балл, В. Давидов, І. Зязюн, П. Лузан, Н. Ничкало, В. Свистун, В. Ягупов та інші.
Саме на виклики часу зумовлено появу наукових досліджень, які висвітлюють різноманітні аспекти
удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю. На сьогодні одним із
провідних аспектів теорії соціальних комунікацій постає процес визначення головних функцій фахівців зв'язків
з громадськістю. Матеріалом для дослідження цього питання стали праці Д. Богуша, С. Квіта, В. Королька,
А. Куліша, О. Курбана, В. Мойсеева, Г. Почепцова, В. Різуна, А. Ротовського, І. Слісаренка, Є. Тихомирової,
О. Тодорової, Л. Шаяна [1; 2; 4-14] та інших.
Велику роль у процесі професійної підготовки у ВНЗ майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю
відіграє один з методів активного навчання, а саме - кейс-технологія. Ширше вона відома як «аналіз
конкретних ситуацій».
Кейс-технологія надає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності майбутніх
фахівців. В історії педагогіки ця технологія відома «метод ситуацій». Із 1908 р. в Гарвардській школі бізнесу
«метод ситуацій» був методологічною основою навчання. «Такий підхід характерний і для емпіричної школи в
управлінні, де досвіду надається більше значення, ніж науковим методам. Цей метод передбачає розгляд

виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій,
інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу» [3, с. 128].
У процесі професійної підготовки у ВНЗ майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю домінантного
значення набуває використання кейс-технології. Тому, що використання методу аналізу конкретних ситуацій
дає змогу поглибити знання із навчального модулю, встановити зв'язок теорії та практики, ефективно
формувати комунікативні якості, розвивати аналітичні здібності, сприяти вихованню високого рівня
суб'єктності, приймати креативні рішення у нетипових або непередбачуваних ситуаціях.
У процесі впровадження кейс-технології при професійній підготовці у ВНЗ майбутніх фахівців із зв'язків
з громадськістю ми вважаємо, що слід спиратися на розробку провідних вітчизняних науковців. Дидактичний
аспект кейс-технології ґрунтовно розроблено сучасним педагогом Галина Ковальчук (КНЕУ) для активізації
навчання в економічній освіті у ВНЗ. У своїй науковій розвідці вона розмежовує кейс-технологію на «метод
випадків» (INCIDENT METHOD) та «метод ситуацій» (CASE METHOD) (див. табл. 1) [3, с. 130].

Висновки. У процесі реалізації принципів Болонської Декларації виникає суттєва потреба у
запровадженні сучасних освітніх технологій у ВНЗ України для ефективної підготовки фахівців взагалі та
майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю зокрема.
У низці сучасних освітніх технологій важливу роль відіграє кейс-технологія. Вона дає змогу:
інтегрувати всіх предметів професійного спрямування відносно кінцевих цілей навчально-виховного процесу у
ВНЗ; поєднати абстрактність кожної окремої дисципліни з конкретними завданнями для професійної
підготовки фахівця, у вирішенні яких йому необхідно комплексно враховувати відомості з різних дисциплін;
об'єднати індивідуальний характер засвоєння навчального матеріалу й колективним характером діяльності
різних фахівців у процесі вирішення спільного завдання в реальній ситуації; зняти суперечність між
теоретичним аспектом навчального матеріалу та предметно-практичним характером діяльності майбутнього
фахівця.
Сучасна кейс-технологія посідає чільне місце у професійній підготовці майбутніх фахівців із зв'язків з
громадськістю у ВНЗ України передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних
конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.
Наша наукова розвідка виконується відповідно до науково-дослідної теми: «Теоретичні та методичні
засади професійної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти України» (реєстраційний номер
0111U005848), що розробляється на кафедрі зв'язків з громадськістю, психології та педагогіки Національного
університету «Києво-Могилянська академія».

