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ДЕБАТИ 



Дебати 

Класичні 

Експрес-дебати 

Модифіковані 

Дебати  

Проблемні  

Як форма роботи з 
документами 

Як форма  підведення 
підсумків самостійної роботи 

Як засіб формалізації дискусії 



Формати дебатів 
Д

еб
а

т
и

 

Всесвітній формат 
шкільних дебатів 

Формат Лінкольна-
Дугласа  

Командні політичні 
дебати 

Формат Карла Поппера  

Парламентські дебати 

Британські 
парламентські дебати 

Колективні 
парламентські дебати  

Судові дебати 



Формат Лінкольна-Дугласа  
Кількість 
учасників 

Кількість 
команд 

Предмет  Час і 
послідовність 

виступів  

Суддівство  

2 2 Кейс 
Тема  

Без строгої 
лімітації 

Всіма 
глядачами 
Критерії 

строго не 
визначені 



Командні політичні дебати 

Кількість 
учасників 

Кількість 
команд 

Предмет  Час і 
послідовність 

виступів  

Суддівство  

4 2 Кейс 

Тема  
Проблема  

Строго 
лімітовані 

Критерії 
заздалегідь 

відомі  
Зазвичай – 3 

підготовлених 
суддів 



Формат Карла Поппера  

Кількість 
учасників 

Кількість 
команд 

Предмет  Час і 
послідовність 

виступів  

Суддівство  

6 2 Тема  
Проблема 

Строго 
лімітовані 

Критерії 
заздалегідь 

відомі  
Зазвичай – 3 

підготовлених 
суддів 





Британські парламентські дебати 

Кількість 
учасників 

Кількість 
команд 

Предмет  Час і 
послідовність 

виступів  

Суддівство  

8 4 Проблема Строго 
лімітовані 

Критерії 
заздалегідь 

відомі  
Зазвичай – 1 

підготовлений 
суддя 



Колективні парламентські дебати  

Кількість 
учасників 

Кількість 
команд 

Предмет  Час і 
послідовність 

виступів  

Суддівство  

Не обмежена Не обмежена Проблема Без строгої 
лімітації 

Визначається 
спікером 
палати 

Всіма 
учасниками 

Критерії 
строго не 
визначені 



Судові дебати 

Кількість 
учасників 

Кількість 
команд 

Предмет  Час і 
послідовність 

виступів  

Суддівство  

Строго не 
лімітована 

Строго не 
лімітована, 
але мають 

бути 
представлені 

основні 
учасники 

Кейс Без строгої 
лімітації 

Критерії 
відомі 

заздалегідь 
Зазвичай – 

підготовлені 
судді 



Дебати 
(формат – судові дебати)  



Алгоритм роботи над дебатами 

Визначення 
мети дебатів 

Вибір формату 
дебатів 

Підготовка 
теми /проблеми 

/ кейсу 

Визначення 
позицій учасників 

Модерування 
дискусії 

Підбиття 
підсумків 



Результати дебатів 

нестандартні способи 
розв’язання проблеми 

аналіз і синтез інформації, 
пошук закономірностей, 

причинно-наслідкових 
зв’язків 

індивідуальна і колективна 
робота 

співпереживання, емпатія, 
толерантність 

розвиток впевненості в 
собі, ораторські навички 



Дебати  



Дебати  



КЕЙСИ 



Метод кейсів 

Метод case-study або метод конкретних 
ситуацій (від англійського case - випадок, 
ситуація) - метод активного проблемно-
ситуаційного аналізу, заснований на навчанні 
шляхом вирішення конкретних завдань - 
ситуацій (кейсів). 

 

Сase-study - неігровий імітаційний активний 
метод навчання. 



Через роботу з кейсом навчаємо: 

виявленню, відбору та вирішенню проблем; 

роботі з інформацією, осмисленню значення 
деталей, описаних в ситуації; 

аналізу і синтезу інформації та аргументів; 

роботі з гіпотезами і висновками; 

вмінню  оцінити альтернативи;  

прийняттю рішень; 

навичкам групової роботи. 



Класичні школи case-study 
Гарвардська 
(американська) 

Приклад проблеми: 

Чи має працівник право 
відмовлятися від виходу 
на роботу в певні дні 
через  релігійні 
переконання? 

 

Манчестерська 
(європейська) 

Приклад проблеми:  

Як створити робочі 
місця для вразливих 
груп? 



Принципи і стадії побудови кейса 

Формування дидактичних 
цілей кейса 

Визначення проблемної 
ситуації 

Побудова або вибір моделі 
ситуації, перевірка її 
відповідності реальності 

Вибір виду кейса 
(особистісний,  
організаційний, прикладний,  
науково-дослідний тощо) 

Визначення основних тез, 
які необхідно виділити в 
тексті кейсу (побудова 
програмної карти кейса) 

Написання  тексту кейса 

Діагностика правильності і 
ефективності кейса; 
проведення методичного 
навчального експерименту, 
внесення коректив 

Підготовка методичних 
рекомендацій з 
використання кейса 

Впровадження кейса в 
практику навчання 



ІНВЕРСІЯ 



Метод інверсії  - один з евристичних 
методів творчої діяльності, орієнтований 
на пошук ідей вирішення творчого завдання 
в нових, несподіваних напрямках, 
найчастіше протилежних традиційним 
поглядам і переконанням, які диктуються 
формальною логікою і здоровим глуздом. 



Метод інверсії 

  

• Аналіз 

• Логічне 

• Динамічні  характеристики 

• Збільшення  розмірів 

• Конкретне 

• Реальне 

• Роз'єднання 

• Конвергенція  

 

• Синтез 

• Інтуїтивне 

• Статичні характеристики 

• Зменшення розмірів 

• Абстрактне 

• Фантастичне  

• Об'єднання 

• Дивергенція  



КВЕСТ ТА КОМАНДНИЙ КВЕСТ 



Принципи організації командного квесту 

Належне формування та 
керованість груп. 

Відповідальність студента за 
його самостійну та командну 

роботу.  

Сприяння розвитку практичних 
навичок та командної роботи.  

Часті та своєчасні відгуки 
щодо продуктивності 

студентів. 







Проходження командного квесту дозволяє: 

Покращити підготовку 
кожного окремого студента 
до аудиторного заняття; 

Залучити максимальну 
кількість студентів до 
роботи на занятті; 

Покращити навички роботи з 
базами даних на сайтах ООН, 
ЄСПЛ, Верховної ради України 
тощо. 

Покращити soft skills 
студентів – креативність, 
вміння планувати роботу і 
працювати в команді, 
комунікативні навички та 
вміння аргументувати і 
відстоювати свою позицію.  



ЮРИДИЧНИЙ КІНОКЛУБ 



Правила кіноклубу 

свобода висловлення 
власної думки і вибору 
фільмів для перегляду;  

толерантність до 
опонентів; 

зваженість у 
характеристиці 
художніх засобів 

використаних у творах 
кіномистецтва; 

можливість 
висловлення власної 

думки в будь-якій 
зручній формі 

(письмово чи усно). 
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