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ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

суспільство в соціо

гуманітарному науковому дискурсі

характеризується як „індивідуа

лізоване суспільство” (З. Бауман),

якому властива суттєва трансфор

мація ціннісно-смислової сфери,

асиметричність індивідуальної та

колективної відповідальності, наяв

ність суперечності між індивідуаль

ністю як способом самоствердження

та індивідуальністю як способом

самореалізації. Відповідно, актуалі

зується питання щодо формування

індивідуальності педагога, здатного

створити умови для становлення

індивідуальності учня, його унікаль

ності, самостійності, усвідомлення

власного Я в умовах нормативності

соціокультурного середовища. Акту

альною стає потреба впровадження в

освітній процес підготовки май

бутніх учителів інноваційних техно

логій навчання, що ґрунтуються на

принципах особистісно зорієнто

ваного, діяльнісного, компетент

нісного підходів, формах і методах

навчання, спрямованих на форму

вання індивідуального стилю профе

сійної діяльності.
Концептуальні засади дослід

ження поняття „стиль” представлено
науковими розвідками у філософ
ському (Ю. Ґабермас, М. Каган,

І.Резвицький, О.Устюгова, Е.Фромм
та ін.), культурологічному (Л. Баткін,
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Ж. Бюффон, Р. Пірс, О. Шпенглер та
ін.)контекстах.Проблемипсихології
індивідуальності розглянуто в
працях К. Абульханової-Славської,
Б . Ананьєва , О . Асмолова ,

А. Петровського та ін.), індивіду
ального стилю діяльності –
Г. Берулава, Б. Вяткіна, Є. Ільїна,

В. Мерліна, індивідуального сти
лю професійної діяльності
Є . К л и м о ва , В . Тол оч е ка ,

В.Шадрикова та ін.

Індивідуально-типологічні
характеристики педагога визна
чено у дослідженнях М. Амінова,

З . В я т к і н о ї , Т. Гр е бе н ю к ,

Є . Климова , Н . Кузьміної ,

А. Маркової, Н. Петрової та ін.

Теоретико-методичні аспекти фор
мування індивідуального стилю
професійної діяльності майбутніх
педагогів розглядали такі науковці,
як Н. Веригіна, І. Вохмяніна,

Ж . Кова л ів , С . Кова льова ,

С . К о л о с о в а , О . Л а п і н а ,

Л. Макарова, О. Прохорова,

А. Торхова, О. Чернічкіна, І. Цар та
ін.

Потенціал кейс-технологій у
забезпеченні практико зорієнто
ваного, особистісно-розвивального
характеру вищої освіти представ
л е н о в п р а ц я х П . Б а є в а ,

Ш. Бобохужаєва, Н. Волкової,
О. Долгорукова, О. Михайлової,
О. Смолянінової, Ю. Сурміна,

З. Юлдашева та ін., теоретико-

методичні засади використання
кейс-технологій у педагогічній
освіті – І. Андріаді, В. Бейзерова,

М. Варданян, М. Голубчикової,



  Освіта та педагогічна наука № 2 (16 ), 201! "

-

-

-

-

-

-

-

-

І. Осадченко, М. Савельєвої, Л. Савенкової
та ін.

– визначити сутнісні та
процесуальні характеристики кейсових
практик у процесі формування індивіду
ального стилю професійної діяльності
майбутніх учителів.

У психологічному контексті феномен
індивідуального стилю потрактовується як:

стиль життя особистості (А. Адлер),

когнітивний стиль (Г. Віткін), спосіб
успішного виконання діяльності залежно від
здібностей людини (Б. Теплов, А. Маркова,

А. Ніконова), система прийомів і способів
діяльності (В. Мерлін, Є. Климов),

і н д и в і д у а л ь н и й е м о ц і й н и й с т и л ь
(Л. Дорфман), стиль активності (Б. Вяткін),

стиль поведінки (О. Асмолов, Є. Ільїн та ін.).

У психології індивідуальний стиль людини
визначається як складне системне психічне
утворення, що допомагає людині адапту
ватися до вимог діяльності й середовища,

залежить від внутрішньої структури
(інваріантного ядра) і наявних способів
поведінки, є причиною і наслідком її
психічного розвитку. Стиль професійної
діяльності людини зумовлений як індивіду
ально-типологічними характеристиками
людини, так і соціально-психологічними та
середовищними чинниками, образом
діяльності (образ професії), образом Я як
суб'єкта діяльності. Ядро індивідуального
стилю діяльності визначає комплекс
властивостей нервової системи людини.

Стиль може змінюватися, розвиватися за
наявності позитивного ставлення до діяль
ності й активного пошуку прийомів і
способів, що сприяють досягненню кращих
результатів.

Індивідуальний стиль професійної діяль
ності майбутніх учителів визначено як
інтегральне особистісне утворення, що
визначає індивідуальну стратегію й тактику
організації педагогічної діяльності й
забезпечує продуктивність та оптимальну
реалізацію завдань професійної діяльності.
Індивідуальний стиль професійної діяль
ності майбутніх учителів створює прогнос
тичні передумови для: формування індиві

Мета статті

дуальності учнів, успішної інтеграції в
професійно-педагогічне середовище, здійс
нення інноваційної педагогічної діяльності;
подолання професійних утруднень у ситу
аціях невизначеності на основі компен
саторної функції власного стилю діяльності

Особливого значення в процесі форму
вання індивідуального стилю професійної
діяльності майбутніх учителів набуває
використання як виду
інтерактивних освітніх технологій, спрямо
ваних на формування знань, умінь, особис
тісних якостей на основі аналізу та
вирішення реальної або змодельованої
ситуації в контексті професійної діяльності,
представленої у вигляді кейсу. Використання
практико зорієнтованих технологій педаго
гічної освіти відповідає фундаментальним
засадам діяльнісного підходу, який орієнтує
на розвиток особистості в різних видах
д і я л ь н о с т і ( Б . А н а н ь є в , Е . З е є р ,

В. Шадриков та ін.). Досліджуючи практико
зорієнтований підхід у формуванні профе
сійно-педагогічної культури майбутніх
учителів, І. Пальшкова акцентує увагу на
тому, що соціальна дійсність постає як
сукупність людських практик, навичок,

умінь, способів дії, звичаїв, сформованих у
певній культурі, у яких представлено її
конкретний зміст і сенс. Відповідно, тільки
оволодіваючи набором практичних дій,

представлених у культурі, людина набуває
своєї соціальної визначеності, соціального
статусу [8]. О. Антонова зазначає, що
„основними характеристиками практико-

орієнтованого підходу у професійній
підготовці вчителів є те, що суб'єкт навчання
із самого початку ставиться в діяльнісну
позицію, яка забезпечується впровадженням
професійно-орієнтованих форм організації
навчального процесу та передбачає не лише
практичну орієнтацію окремих навчальних
дисциплін, а й зміст усієї підготовки вчителя
у ВНЗ” [1, с. 266].

Теоретико-методичні засади викорис

тання кейс-технологій у педагогічній освіті

представлено в наукових розвідках

М. Голубчикової [4], С. Ковальової [5],

Н. Колесник [6], М. Савельєвої [7] та ін.
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кейс-технологій
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Використання кейс-технологій у викладанні

дисциплін педагогічного циклу є особливо

доцільним, тому що вони дозволяють бачити

сутність педагогічного явища чи процесу,

аналізувати конкретні факти в контексті

педагогічної теорії; використовувати педаго

гічну теорію як засіб аналізу й прогнозу

вання педагогічних дій; здійснювати рефлек

сію своїх переживань й оцінювати свою

поведінку в різних ситуаціях взаємодії з

усіма суб'єктами освітнього простору,

шукати свій індивідуальний стиль профе

сійної педагогічної діяльності; узагаль

нювати, алгоритмізувати свої кращі

знахідки.

Значущість діяльнісного, компетент
нісного підходів, практико зорієнтованих
технологій, зокрема кейс-технологій, у
педагогічній освіті зумовлює звернення до
поняття „ ”, що передбачає
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кейсові практики

систематичне використання педагогічних

кейсів різного типу в процесі викладання

педагогічних дисциплін протягом усього

навчання майбутніх учителів у закладі

вищої освіти

запитування

. Поняття „кейсова практика”
використано М. Присталовим для позна
чення сукупності кейсів у шкільній
практиці, „робота з якими повинна
дозволити учням використовувати навички
та методики розуміння конкретної соці
ально-економічної будови школи за її
межами (школа постає як модель суспіль
ства” [9, с. 9]. Показовим є сподівання про те,

що такі кейсові практики наповнять
„освітній процес нашої школи „ароматом
реального життя”, що діти, після випуску зі
школи, матимуть досвід вирішення реаль
них, а не вигаданих проблем” [9, с. 6].

Принциповою ознакою таких практик
визначено „практичний, ситуативний та
аналітичний характер”, створення „кейс-

атмосфери”, що стимулює та підтримує
як показник інтелектуальної

активності [9, с. 43, 44].

-

-

-

-

Рис. 1. Кейсова практика в процесі формування

індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів



Навчально-методичне забезпечення

кейсової практики студентів педагогічних

спеціальностей включає технологічну карту

проведення практичних занять з педаго

гічних дисциплін на основі кейс-методу,

вебліографію з проблеми дослідження для

студентів та викладачів, рекомендації щодо

структурування методичної частини кейсу з

акцентом на особливості формулювання

питань та завдань до кейсів, індивідуально-

типологічні особливості суб'єктів освіт

нього процесу, рефлексивний аналіз резуль

татів кейсової практики.

Кейсова практика як складник процесу

формування індивідуального стилю профе

сійної діяльності майбутніх учителів перед

бачає використання кейсів різного типу.

Обрано такі : за

кількістю інформації, що надається

(відкритий кейс, у якому проблема не

сформульована; кейс-айсберг, що не містить

достатньої інформації та його вирішення

потребує пошуку додаткової інформації); за

складністю (ілюстративні; навчальні; прик

ладні вправи); за обсягом і структурою (міні-

кейс, стислий, повний; структурований,

великий неструктурований кейс); за видом

аналітичної діяльності (проблемний,

відкритий, проектний, діагностичний); за

наявністю сюжету (сюжетний, безсю

жетний); за часовою послідовністю

матеріалу (кейс-автонаратив, кейс у режимі

від минулого до теперішнього, прогнос

тичний кейс); за типом методичної частини

(питальний кейс, кейс-завдання; за дже

релом інформації (навчальні; практичні

(польові); відеокейс; кейс на основі творів

мистецтва).

Відповідно до представлених класи

фікацій видів кейсів та з урахуванням

завдань кейсових практик, спрямованих на

формування індивідулаьного стилю профе

-
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-

-
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базові класифікації кейсів

сійної діяльності майбутніх учителів,

визначено таку номенклатуру педагогічних

кейсів:

–

невеликий за обсягом кейс, що містить опис

фрагмента педагогічної реальності та

використовується на початку вивчення

відповідного модуля або навчальної теми;

– кейс, матеріал для

якого визначається на підставі особистісних

наративних описів студентів (автонаративів)

та слугує джерелом для індивідуального та

групового аналізу;

– кейс, що містить

інформаційну частину згідно з темою, та

комплекс діагностичних матеріалів для

проведення самодіагностики та самооцінки

певних умінь та навичок;

– невеликий за

обсягом кейс, призначений для формування

конкретних педагогічних здібностей;

– невеликий за обся

гом кейс, що містить опис педагогічної

ситуації, у якій окреслено проблему;

– кейс, у якому представлено опис

певної педагогічної ситуації та який не

містить формулювання проблеми. Завдан

ням студентів є визначення проблеми та

шляхів її вирішення;

– кейс, що містить

фрагмент твору художньої літератури, який

репрезентує певний фрагмент педагогічної

дійсності. Завданням студентів є визначення

проблеми та шляхів її вирішення;

– кейс обсягом 20 – 35

сторінок із описом ситуацій з певними

героями, сюжетної ліній. Не містить

формулювання проблеми;

вступний ілюстративний міні-кейс

кейс-автонаратив

діагностичний кейс

функційний міні -кейс на основі

педагогічної ситуації

пробл емний міні -кейс на основі

педагогічної ситуації

відкритий кейс на основі педагогічної

ситуації

відкритий кейс на основі творів

художньої літератури

сюжетний відкритий великий неструк

турований кейс

-

-
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кейс-прикладна вправа на основі педаго

гічної ситуації

кейс-айсберг на основі веб-квесту

відкритий відеокейс

лонгрид-кейс

кейс-тест

вимоги

 

– закріплює, тренує певні

педагогічні вміння та навички на прикладі

реальної або вигаданої педагогічної ситу

ації;

– не

містить достатньої інформації. На основі

веб-квесту студенти мають знайти інформа

цію та виконати завдання кейсу;

– кейс на основі

відеоролику, відеофрагмента, що відобра

жає певну педагогічну ситуацію та створює

підґрунтя для аналізу;

– мультимедійний кейс на

основі поєднання текстової інформації,

аудіо- та відеоматеріалів, створений за

допомогою спеціальних інтернет-сервісів;

– завдання у вигляді міні-

кейсів різного типу (педагогічна ситуація,

фрагмент наукового, художнього тексту та

ін.) для оцінки знань та навичок (компе

тенцій)

При доборі конкретних кейсів для

організації кейсової практики реалізо

вувалися такі : відповідність

загальноприйнятим вимогам до кейсів [2,

с. 24]; актуальність матеріалу кейсу;

відповідність темі навчального заняття,

змісту модуля навчальної дисципліни;

відповідність типу кейсу цілям та завданням

навчального заняття, ресурсному забезпе

ченню навчального процесу; доступність

додаткової інформації, яка необхідна для

роботи з кейсом; наявність теоретичних

знань згідно з темою, модулем навчального

курсу; урахування рівня загально педаго

гічної та загальнокультурної підготовки

майбутніх учителів, можливих бар'єрів у

розумінні соціокультурного контексту

конкретного педагогічного кейсу (кейсового

завдання); урахування рівня сформованості

аналітичних умінь, навичок аргументації,

способів ведення дискусії і т.п.; позитивна

емоційна атмосфера в студентському

-

-

-

-

-

-

- -

.

середовищі, що сприяє відкритості, ініціа

тивності в діалозі, міжособистісній толеран

тності; місце кейсу в кейсовій практиці (на

початковому етапі доцільно використо

вувати міні-кейси, у подальшій роботі

студентів – розгорнуті кейси зі складним

інформаційним контентом); наявність

міжпредметних зв'язків, орієнтація на

трансдисциплінарний підхід у педагогічній

освіті.

Кейсова практика у процесі формування

індивідуального стилю професійної діяль

ності майбутніх учителів передбачає

залучення студентів до аналізу педагогічних

кейсів різного типу в процесі вивчення таких

дисциплін педагогічного блоку, як „Пропе

девтика та інформаційні технології” (1 курс),

„Педагогіка” (модулі „Загальна педагогіка”,

„Історія педагогіки”, „Основи педагогічної

майстерності” (2 – 3 курси), дисциплін за

вибором. Так, наприклад, проведення

практичного заняття з теми „Соціальна і

психолого-педагогічна сутність навчальної

праці студента” (курс „Пропедевтика та

інформаційні технології”) передбачає

ознайомлення майбутніх учителів з особли

востями організації навчального процесу в

університеті, самоусвідомлення нової соці

альної ролі студента, спрямоване на форму

вання мотивації до успішного оволодіння

майбутньою професією і стимулювання

ціннісного ставлення до вчительської праці.

На занятті студентам було запропоновано

пригадати вчителів, які викладали у школі,

написати й презентувати есе з теми

„Найкращий учитель мого життя”. Означені

есе можна розглядати як наративні описи –

автонаративи, які згідно з положеннями

феноменологічного та герменевтичного

підходів у соціогуманітарній практиці

можна використовувати в якості інформа

ційного підґрунтя для групового аналізу та

самоаналізу. Саме автонаративи, підготов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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лені студентами, склали основу для кейсу-

автонаративу, у процесі аналізу якого

студенти готували портрет ідеального

вчителя, визначали перелік ри творчого

вчителя тощо.

Феномен

педагогіки в системі сучасного наукового

знання та соціокультурної практики”

пропонувався відкритий

,

який було побудовано на основі матеріалів

Національної доповіді про стан і перспек

тиви розвитку освіти в України (2016). Серед

питань означеного кейсу особливу увагу

було привернено до питання „Чи впливають,

на вашу думку, умови соціокультурного

розвитку суспільства загалом та сфери

освіти зокрема на становлення та розвиток

індивідуальності майбутнього вчителя?”. На

початку вивчення навчальних тем з

дидактики в якості вступного пропонувався

кейс „Школа очима батьків” на основі

матеріалів з періодичної преси та матеріалів

соціальних мереж.

У межах модулю „Історія педагогіки”

пропонувалися кейси, джерелом яких

обрано художньо-публіцистичні матеріали,

мемуарна література, твори образотворчого

мистецтва. Так, інформаційним підґрунтям

с

слугували

фрагменти з художньо-документальної

повісті С. Смоляницького „Три століття Яна

Амоса Коменського”,

матеріали спогадів учениць Смольного

інституту шляхетних дівчат.

представлено у вигляді

(мультимедійного кейсу) як

У межах модуля „Педагогіка”, який

вивчається на 2 курсі, за темою „

-

кейс „Я обрав

професію вчителя. Чи чекає мене школа…”

южетного відкритого повного неструкту

рованого кейса „Ян Амос Коменський:

дивись, слухай, запам'ятовуй”

кейса „К. Ушинський:

«Mesdemoiselles: ваш новий інспектор»” –

Кейс „Василь

Сухомлинський: учитель вчить жити

власним прикладом”

лонгрид-кейсу

 

сполучення текстового матеріалу, фото- та

відеоматеріалів. Вибір формату лонгрид-

кейсу зумовлено широкими можливостями

сучасних ІКТ в аспекті добору ілюстра

тивного матеріалу та підготовки кейсу в

електронному середовищі, зокрема за

допомогою сервісу Оскільки метою

кейсу було увиразнення саме індивідуальних

особливостей педагогічної діяльності

В. Сухомлинського, то джерелами для підго

товки кейсу слугували: а) фрагменти з творів

В. Сухомлинського, що розкривають вимоги

до вчителя; б) мемуари, присвячені спогадам

про В. Сухомлинського, художньо-публі

цистична література; в) відеофільм

„В. Сухомлинський як особистість”, який

містить кадри хроніки, дозволяє почути

голос В. Сухомлинського); г) фотоматеріали,

присвячені життю В. Сухомлинського, з

різних сервісів Інтернету. За результатами

роботи із кейсом студенти склали „портрет”

В. Сухомлинського як учителя-практика.

Змістовний матеріал кейсу репрезентує

вимоги принципу доповнюваності (компле

ментарності) різних форм педагогічного

знання (наукове, художньо-образне).

Кейси різного типу використовуються й

для оцінки рівня сформованості знань, умінь

та навичок за результатами вивчення на

вчальної дисципліни. М. Варданян відзна

чає, що „останнім часом все більш попу

лярним стає використання кейсів не тільки

на стадії навчання студентів, але й при

перевірці результатів навчання на екзаменах.

Студенти отримують кейси перед екза

меном, вони мають проаналізувати його та

принести екзаменатору звіт” [3, с. 29].

Другий варіант – вирішення кейсу безпо

середньо на екзамені, але в такому випадку

„він має бути достатньо коротким та

простим, для того щоб вкластися в обмежені

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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часові рамки” [Там само]. І, нарешті, третій

варіант – це використання міні-кейсів для

тестування (у форматі очного письмового

тестування або у форматі комп'ютерного

тестування – в аудиторії або дистанційно).

Саме цей – третій варіант – й отримав назву

кейс-тестингу.

(від англ. –

оціночний кейс) – метод оцінки знань та

навичок (компетенцій) за допомогою

спеціалізованих завдань. Означені завдання

можуть бути представлено у вигляді міні-

кейсів різного типу (педагогічна ситуація,

фрагмент наукового, художнього тексту та

ін.). О. Шварева, аналізуючи науково-

методичну літературу з проблем кейс-

тестингу, відзначає позицію Є. Моргунова,

який розглядав кейс-тест як складник

психолого-дидактичного інструментарію,

що дозволяє забезпечити зв'язок тестового

матеріалу та практичних професійних

завдань [10, с. 29]. Так само О. Шварева

аналізує позиції щодо кейс-тестів таких

авторів, як Є. Конопко, М. Шалашова,

В. Звонников та ін., доходить висновку про

те, що в процесі роботи з кейс-тестом

майбут нім фахівцям пропонується „не

просто вирішити кейс-ситуацію, а проана

лізувати запропоновані варіанти та вибрати з

них оптимальний” [10, с. 31]. Відповідно,

використання кейс-тестів, кейс-тестингу

загалом дозволяє актуалізувати наявні

професійні теоретичні та практичні знання,

що „сприяє формуванню навичок успішного

виконання професійної діяльності та

отримання кількісної та якісної оцінки

педагогічної компетентності бакалаврів”

[Там само]. Отже, кейс-тестинг ми розгля

даємо як складник кейсових практик, що

дозволяє в процесі формування індивіду

ального стилю професійної діяльності май

бутніх учителів поєднати контрольно-

діагностичні та розвивальні, мотиваційні

функції кейс-технологій.

Кейс-тестинг case-testing

-

-

-

-

-

Таким чином, упровадження в процес

професійної підготовки майбутніх учителів

кейсих практик дає змогу для формування

мотиваційно-ціннісного, когнітивного і

особистісно-діяльнісного компонентів

індивідуального стилю педагогічної діяль

ності студентів педагогічних спеціаль

ностей. Залучення студентів до аналізу та

вирішення кейсів забезпечує розуміння

стильових ознак діяльності педагога як

взаємозумовленості специфіки самої

педагогічної діяльності та індивідуально-

психологічних особливостей її суб'єктів.

Кейсова практика передбачає використання

педагоігчних кейсів різного типу. Міні-

кейси – невеликі за обсягом, розраховані на

обмежений час індивідуальної роботи –

використовуються на практичних заняттях в

якості ілюстративного матеріалу та як

тренувальні вправи для відпрацювання

конкретних педагогічних умінь та навичок.

Поступово кейси в межах кейсової практики

майбутніх учителів мають ускладнюватися,

особлива увага має приділятися проблемним

кейсам, у яких окреслюється факт (ситуація)

і створюються передумови для проблема

тизації та концептуалізації педагогічного

явища чи процесу.

Перспективи подальших досліджень

пов 'язані із визначенням теоретико-

методичних засад педагогічної підтримки

саморозвитку майбутніми педагогами

індивідуального стилю професійної діяль

ності.
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Розкрито сутнісні ознаки поняття „інди

відуальний стиль професійної діяльності

майбутніх учителів”. Схарактеризовано

доцільність використання практико зорієн

тованих технологій у педагогічній освіті,

потенціал кейс-технологій як виду інтерак

тивних освітніх технологій для вирішення

завдань формування індивідуального стилю

професійної діяльності студентів педаго

гічних спеціальностей.

Представлено сутнісні ознаки поняття

„кейсова практика”, особливості реалізації

кейсових практик у процесі формування

індивідуального стилю професійної діяль

8. Palshkova, I.O.

9. Prystalov M.Y.

10. Shvareva O.V.

Шама І. П. Кейсові практики у процесі

формування індивідуального стилю

професійної діяльності майбутніх учи

телів.
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ності майбутніх учителів. Схарактеризовано

основні види педагогічних кейсів, викорис

тання яких доцільно в процесі професійної

підготовки майбутніх педагогів, зокрема

таких, як вступний ілюстративний міні-кейс,

кейс-автонаратив, діагностичний кейс,

функційний та проблемний міні-кейси на

основі педагогічної ситуації, сюжетний

відкритий великий неструктурований кейс,

кейс-прикладна вправа, лонгрид-кейс, кейс-

тест та ін. Представлено загальну характе

ристику кейс-тестингу як елементу кейсової

практики студентів педагогічних спеціаль

ностей.

: індивідуальний стиль

професійної діяльності, майбутні учителі,

педагогічний кейс, види педагогічних

кейсів, кейсова практика, кейс-тестинг.

Раскрыты сущностные признаки понятия

„индивидуальный стиль профессиональной

деятельности будущих учителей”. Охаракте

ризованы целесообразность использования

практико ориентированных технологий в

педагогическом образовании, потенциал

кейс-технологий, как вида интерактивных

образовательных технологий, для решения

задач формирования индивидуального стиля

профессиональной деятельности студентов

педагогических специальностей.

Представлены сущностные признаки

понятия „кейсовая практика”, особенности

реализации кейсовых практик в процессе

формирования индивидуального стиля

профессиональной деятельности будущих

учителей. Охарактеризованы основные

виды педагогических кейсов, использование

-

-

-

-

Ключові слова

Шама И.П. Кейсовые практики в

процессе формирования индивидуаль

ного стиля профессиональной деятель

ности будущих учителей.

-
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которых целесообразно в процессе профес

сиональной подготовки будущих педагогов,

таких, как вступительный иллюстративный

мини-кейс, кейс-автонарратив, диагности

ческий кейс, функциональный и проблем

ный мини-кейсы на основе педагогической

ситуации, сюжетный открытый большой

неструктурированный кейс, кейс-прик

ладное упражнение, лонгрид-кейс, кейс-

тест и др. Представлена общая характерис

тика кейс-тестинга как элемента кейсовой

практики студентов педагогических специ

альностей.

индивидуальный стиль

профессиональной деятельности, будущие

учителя, педагогический кейс, виды

педагогических кейсов, кейсовая практика,

кейс-тестинг.

Essential features of the concept "individual

style of professional activity of future teachers"

are disclosed. The expediency of using

pract ical ly oriented technologies in

pedagogical education, potential of case

technologies as a kind of interactive

educational technologies for solving the

problems of forming the individual style of

professional activity of students of pedagogical

specialties is characterized.

The essential features of the concept of

“case practice”, peculiarities of case practice

realization in the process of formation of the

individual style of future teachers' professional

activity are presented. The main types of

pedagogical cases are described, the use of

which is useful in the process of training future

teachers, in particular such as introductory

-

-

-

-

-

-

Ключевые слова:

Shama I. P. Case practical trainings in the

process of forming the individual style of

professional activity of future teachers

illustrative mini-case, case-autonarrative,

diagnostic case, functional and problematic

mini-cases based on the pedagogical situation, a

plot open large unstructured case, case-applied

exercise, Long-read case, case-test, etc. The

general characteristic of case-testing as an

element of case practice of students of

pedagogical specialties is presented.

individual style of professional

activity, future teachers, pedagogical case,

types of pedagogical cases, case practice, case-

testing.
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