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Стаття присвячена вивченню технологій формування англомовної лексичної компетентності у діловому 
письмі майбутніх фахівців з маркетингу. Засобом формування досліджуваної нами компетентності вибрано 
кейс-технологію навчання, цінність якої полягає у можливості запровадження під час навчального процесу тре-
нувальних комунікативних ситуацій професійного характеру. Висвітлено поняття кейс-технології формування 
англомовної лексичної компетентності в діловому письмі майбутніх маркетологів, а саме: як засіб моделюван-
ня максимально наближених до реальних професійних комунікативних писемних ситуацій з відповідними про-
позиціями щодо їх вирішення та залученням індивідуальних способів вирішення поставлених комунікативних 
завдань, запропонованих студентами. Визначено, що кейс-технологія навчання є креативним засобом формування 
вищезазначеної компетентності, що сприяє розвитку критичного та аналітичного аналізу комунікативних ситу-
ацій, зокрема ділового письма. Окреслено, що під час застосування кейс-технології допускається максимальна 
автономність виконання студентами певних завдань. Тому запропоновано розглядати таку технологію у контексті 
самостійної роботи студентів, а саме в межах гнучкого та жорсткого типів управління викладачем навчальною 
діяльністю студентів. Під час дослідження нами були розроблені алгоритми реалізації кейс-технології в умовах 
жорсткого та гнучкого управління викладачем навчальною діяльністю студентів. Гнучке управління викладачем 
застосовується у разі максимально індивідуальної роботи студентів із запропонованими кейсами певної тематики. 
Викладач проводить загальний інструктаж, забезпечує підказки (за проханням), м’яко контролює (за потреби) 
процес виконання поставленого перед студентами завдання. Жорстке управління викладачем передбачає покроко-
ве контрольоване виконання студентами завдання та безперервну «присутність» викладача під час процесу вико-
нання завдання.  
Ключові слова: лексична компетентність, майбутні маркетологи, кейс-технологія, жорстке та гнучке управління, 
алгоритми реалізації.

Актуальність роботи. Зважаючи на виму-
шену форму дистанційної освіти, педагогічному 
колективу доводиться застосовувати не лише тех-
нічну підтримку, а й максимальну кількість допо-
міжних методів, засобів та технологій навчання. 
Такі технології повинні передавати інформацію 
від викладача, сприяти індивідуальній роботі 
та самостійному засвоєнню навчальних матеріа-
лів студентами. А отже, дослідження ефективних 
технологій навчання для самостійної роботи сту-
дентів за межами їхніх «віртуальних аудиторій» 
набуває ще більшої актуальності. Першочергово 
під час вивчення іноземної мови постає потреба 
у формуванні іншомовної комунікативної компе-
тентності студентів таким чином, щоб їхні зна-
ння, навички та вміння дозволяли їм комуніка-
тивно вирішувати завдання. 

Глобальному вивченню проблематики фор-
мування іншомовної комунікативної компетент-

ності присвячені роботи О. Бігич, С. Ніколаєвої 
[7] та ін. Зокрема, для нелінгвістичних спеці-
альностей такі дослідження здійснені Н. Мики-
тенко [8], у тому числі наукові розвідки І. Чор-
ної представляють окреслення кейс-технології 
як засобу формування лексичної компетентності 
ділового писемного спілкування майбутніх мар-
кетологів [14]; [15]. Г. Бурденюк [1], Л. Камен-
ська [5], Т. Тамбовкіна [13] присвятили свої праці 
вивченню типів управління викладачем навчаль-
ною діяльністю студентів. Дослідженнями питань 
щодо кейс-технології та зокрема особливостей 
кейсів займались О. Долгоруков [2], Л. Желізняк 
[3], Є. Михайлова [9], А. Смолкін [12], Ю. Сур-
мін [13]. Визначення активних методів навчання 
висвітлені у працях Г. Ковальчук [6], Я. Омель-
ченко [10], І. Рябець [11]. Попри значний доробок 
учених-методистів, питання щодо застосування 
кейс-технології як засобу формування англомов-
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ної лексичної компетентності в діловому письмі 
майбутніх фахівців з маркетингу в межах пев-
них типів управління викладачем навчальною 
діяльністю студентів досі не було чітко сформу-
льовано. Тому вважаємо актуальним висвітлення 
запропонованої нами реалізації кейс-технології.

Метою статті є висвітлення розроблених 
алгоритмів реалізації кейс-технології в межах 
певних типів управління викладачем навчаль-
ною діяльністю студентів. Для виконання мети 
дослідження необхідно виконати такі завдання: 
1) окреслити поняття «кейс-технології» як засобу 
формування досліджуваної компетентності;  
2) здійснити аналіз типів управління викладачем 
самостійною роботою студентів; 3) презентувати 
розроблені алгоритми реалізації кейс-технології.

Матеріал і результати досліджень. Кейс-
технологія навчання є досить гнучким засобом 
формування іншомовної комунікативної компе-
тентності, оскільки її основи можна адаптувати до 
багатьох аспектів вивчення іноземних мов. Щодо 
формування у майбутніх маркетологів англомов-
ної лексичної компетентності в діловому писем-
ному спілкуванні засобом кейс-технології (Чорна, 
2017), пропонуємо розглядати кейс-технологію як 
максимально адаптовані до природних писемні 
комунікативні ситуації професійного спряму-
вання, а тому така технологія масштабно тренує 
у студентів навички та вміння англомовного діло-
вого спілкування, розвиває креативний підхід до 
вирішення конфліктних ситуацій та сприяє під-
вищенню кваліфікації майбутніх маркетологів 
[15]. Основними компонентами кейс-технології 
є сукупність активних методів навчання (ділова 
і рольова гра, метод аналізу ситуацій, вирішення 
проблем та ін.) [16].  За одиницю такої технології 
навчання («кейс») може бути вибрана фактично 
будь-яка комунікативна ситуація. Отже, сту-
денти отримують максимальну користь у процесі 
вивчення тематики фахово орієнтованого ділового 
спілкування засобом кейс-технології [2; 15; 16].   

Спираючись на той факт, що кейс-технологія 
сприяє розвитку аналітичного та критичного 
мислення, креативності рішень, автономної 
роботи із вирішення поставленого завдання, 
пропонуємо розглянути її в межах самостійної 
роботи студентів. Отже, вважаємо необхідним 
здійснити аналіз типів управління викладачем 
навчальною діяльністю студентів [15].  Згідно із 
висновками  Г. Бурденюк, Л. Каменської, Т. Там-
бовкіної, є три основних типи управління само-
стійною роботою студентів, а саме: жорстке, від-
носно жорстке та гнучке [1; 5; 14]. 

Жорстке управління: заздалегідь підго-
товані  навчальні матеріали з кінцевими від-
повідями до вправ чи завдань; поетапність 
затверджених операцій студентів, узгодже-
них з викладачем, в умовах прямого втручання 
(контролю) викладача.

Відносно жорстке управління: затверджені 
навчальні матеріали з ключами, ухвалені викла-
дачем дії студентів та додаткові незарегламен-
товані операції під час самостійної роботи на 
заняттях. 

Гнучке управління: мета і цілі заняття визна-
чені викладачем, навчальні матеріали, способи 
вирішення забезпечені викладачем, вирішення 
певного завдання покладається виключно на 
студентів за умов максимального невтручання 
викладача [1, с. 19; 4; 5; 14, с. 84–85]. 

Отже, спираючись на проаналізовані джерела, 
очевидно, що суттєво відрізняється жорсткий 
та гнучкий типи управління викладачем навчаль-
ною діяльністю студентів. Тому пропонуємо роз-
глянути алгоритми реалізації кейс-технології 
у контексті вищезазначених типів управління: 

1. Алгоритм реалізації кейс-технології в умо-
вах жорсткого управління викладачем навчаль-
ною діяльністю студентів застосовується таким 
чином, що тематика кейсу визначається виклада-
чем, спираючись на жанр ділового письма, відпо-
відний активний метод навчання (ділова/рольова 
гра), певний розмір кейсу (стислого чи міні-
кейсу). Як результат, створення кейсу із додатко-
вим завданням на підготовчому етапі, де викладач 
залучається до процесу обговорення кейсу, вико-
нання завдань, для додаткового інформування на 
ознайомлювальному етапі та контролю над про-
цесом вибору найбільш доцільного способу вирі-
шення кейсу однією з визначених форм ділового 
письма із застосуванням відповідних лексичних 
одиниць на основному етапі роботи з кейсом [1; 
2; 4; 5; 14; 15; 16].

2. Алгоритм реалізації кейс-технології в умо-
вах гнучкого управління викладачем навчальною 
діяльністю студентів втілюється шляхом вибору 
викладачем тематики кейсу відповідно до типу 
ділового письма, методу випадків/аналізу ситу-
ацій/методу інциденту, орієнтуючись на відпо-
відний розмір (стислий чи мінікейс). Результат: 
на підготовчому етапі – створення кейсу та фор-
мування додаткових завдань, на ознайомлю-
вальному – презентація розробленого виклада-
чем кейсу студентам для самостійної роботи із 
попереднім поясненням завдання (за потреби). 
Контрольна перевірка викладачем на основному 
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етапі індивідуально виконаного студентами 
кейсу певною формою ділового письма із вжи-
ванням коректних лексичних одиниць [1; 2; 4; 5; 
14; 15; 16].

Лаконічно окреслимо, що основні відмінності 
вищезазначених алгоритмів в межах таких типів 
управлінь викладачем самостійною роботою 
студентів полягають у тому, що робота над кей-
сом в умовах жорсткого контролю відбувається 
в упорядкованих викладачем умовах навчального 
заняття (чітке виконання інструкцій, покрокове 
виконання тематичних завдань тощо). У процесі 
опрацювання кейсу в умовах гнучкого управ-
ління викладач зазначає мету та відповідні тема-
тичні завдання (щодо розв’язання кейсу) та дає 
необмеженість дій студентів під час виконання 
завдання.

Отже, на основі здійсненого аналізу наукової 
літератури з проблематики дослідження нами 
була запропонована структура поетапної реаліза-
ції кейс-технології у процесі формування нашої 
компетентності, а саме: 

– застосування компонентів кейс-технології 
(метод аналізу ситуацій, інциденту, рольової гри 
тощо);

– вибір кейсу за структурою (структурований, 
«першовідкривач» тощо) та розміром (стислий 
чи мінікейс);

– поетапна робота викладача і студентів з кей-
сом (підготовчий, ознайомчий, основний);

– вибір типу (жорсткого чи гнучкого) управ-
ління викладачем навчальною діяльністю студен-
тів [15; 16]. 

Детальніше з алгоритмами реалізації кейс-
технології в умовах жорсткого та гнучкого управ-
ління викладачем навчальною діяльністю студентів 
під час формування досліджуваної нами компе-
тентності пропонуємо ознайомитись у запропоно-
ваних нижче таблицях (табл. 1, табл. 2). 

Висновки. Відповідно до поставленої мети 
та супровідних завдань у статті розглянуто кейс-
технологію навчання як ефективний засіб фор-
мування досліджуваної компетентності в межах 
самостійної роботи студентів. Розглянуто та вио-
кремлено ключові типи управління навчальною 
діяльністю студентів та зазначено, що у контексті 
дослідження доцільно використовувати жорсткий 
та гнучкий типи управління викладачем навчаль-
ною діяльністю студентів. На основі сформованого 
співвідношення етапів реалізації кейс-технології 
та завдань викладача і студентів в умовах жор-
сткого та гнучкого управління викладачем само-
стійною роботою студентів запропоновано відпо-
відні алгоритми реалізації кейс-технології під час 
формування у майбутніх маркетологів англомов-
ної лексичної компетентності в діловому письмі. 
Подальші перспективи наукових розвідок вбачаємо 
у детальному дослідженні кейсової технології як 
засобу підвищення рівня вмотивованості студентів 
під час їхньої самостійної роботи.

Таблиця 1
Алгоритм реалізації кейс-технології в умовах жорсткого управління викладачем

Етапи реалізації 
кейс-технології Викладач Студенти

Підготовчий етап 1) вибирає тематику кейсу відповідно 
до жанру ділового письма;
2) вибирає метод (аналіз ситуацій, 
вирішення проблеми, ділова/рольова 
гра) та розмір кейсу (стислий або 
мінікейс);
3) розробляє кейс та додаткові завдання 
для вирішення кейсу.

1) отримують інструкції від викладача щодо 
тематики кейсу;
2) отримують вказівки щодо застосування 
методу активного навчання (аналіз ситуацій, 
вирішення проблем, ділова/рольова гра, метод 
аналізу ситуацій, вирішення проблем);
3) обговорюють додаткові завдання 
з викладачем.

Озна-
йомлювальний етап

1) обговорює кейс зі студентами; 
2) забезпечує студентів підказками;
3) надає студентам роз’яснення щодо 
додаткових завдань.

1) обговорюють кейс із викладачем;
2) формулюють запитання для отримання 
підказок та додаткової інформації;
3) уточнюють спосіб виконання додаткових 
завдань.

Основний етап 1) здійснює безпосередній контроль 
за аналізом ситуацій, вирішенням 
проблеми, веденням ділової/
рольової гри для забезпечення 
оптимального виконання кейсу із 
вживанням коректних ЛО відповідно 
до комунікативної ситуації та типу 
ділового документа.

1) вибирають тип ділового документа, ЛО 
відповідно до тематики кейсу та продукують 
власний зразок ділового письма.
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Таблиця 2
Алгоритм  реалізації кейс-технології в умовах гнучкого управління викладачем

Етапи реалізації 
кейс-технології Викладач Студенти

Підготовчий етап 1) вибирає тематику кейсу відповідно до 
жанру ДП;
2) вибирає метод (аналіз ситуацій/
вирішення проблем) і розмір кейсу 
(стислий, мінікейс);
в) створює кейс та додаткові завдання.

–

Ознайо-
млювальний етап

1) роз’яснює студентам виконання завдань 
та можливі способи вирішення кейсу;
2) подає розроблений кейс студентам для 
самостійного вирішення його проблем.

1) ознайомлюються з проблематикою кейсу;
2) за необхідності ставлять викладачеві 
додаткові запитання щодо способів 
вирішення кейсу.

Основний етап 1) здійснює контроль за виконанням 
студентами кейсу (використання ЛО 
у певному зразку ДП).

1) самостійно вибирають тип ділового 
документа, добирають  відповідні ЛО 
та продукують власний зразок ділового 
письма.
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ALGORITHMS OF CASE-TECHNOLOGY REALIZATION WHILE FORMING  
OF ENGLISH LEXICAL COMPETENCE IN BUSINESS WRITTEN 

COMMUNICATION OF PROSPECTIVE MARKETERS
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The article is devoted to the research of technologies for the formation of English lexical competence in business 
writing cоmmunication of prospective marketing specialists. As a means for the formation of investigated competence 
has been chosen case-technology. The significance of that technology lies in the possibility of introducing of training 
communicative situations of a professional nature during the educational process. The concept of case technology for 
the formation of English lexical competence in business writing of prospective marketers has been highlighted, namely: 
as a means of modeling as close as possible to real professional written communicative situations with appropriate 
options for their solution and the involvement of individual ways of solving the communicative tasks proposed by 
students. It was determined that the case-technology of studying  is a creative means of forming the above-mentioned 
competence, which contributes to the development of critical and analytical analysis of communicative situations, in 
particular of business writing. It is outlined that during the application of the case technology, the maximum autonomy 
of the students in the performance of certain tasks is allowed. Therefore, it is proposed to consider such technology in 
the context of independent work of students, namely within the limits of direct and indirect teacher’s intervention into 
students’ educational activities. During the research, we developed algorithms for the implementation of case-technology 
while teachers’ direct and indirect intervention into the studens’ educational activities with cases solving. The teacher’s 
flexible management (indirect teachers’ intervention) is used in measures of maximally individual work of students with 
the  provided cases of a certain topic. The teacher conducts general instruction, provides hints (upon request), gently 
monitors (if necessary) the process of completing the task assigned to the students. The strict management (direct teacher’s 
intervention) of the teacher involves the step-by-step controlled performance of the task by the students and the continuous 
“presence” of the teacher during the working process with tasks and assignment.
Key words: lexical competence, prospective marketers, case-technology, direct and indirect intervention of teacher, 
algorithms implementation.
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