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Посібник зорієнтований на формування навчально-методичної бази громадських 
непідприємницьких товариств та навчально-виховних закладів для проведення правоп-
росвітньої діяльності з молоддю. 

У ньому подається матеріал для підготовки і проведення комплексу тренінгів на 
допомогу викладачам правоосвітніх програм. Розкриті методики цілеспрямовано 
стосуються сфери «практичного права» – особливої сфери життєво-орієнтованих 
знань про державу і право, права людини, вмінь їх використовувати і навичок захисту 
прав і законних інтересів. 

Концепція цієї книги – у цілеспрямованій тренінговій формі навчити користува-
чів посібника застосовувати інтерактивні методики викладання права, підготувати їх 
таким чином до активної правопросвітньої діяльності. 

Також посібник містить короткий майстер-клас з інтерактивних методик, розра-
хований на вже підготовану аудиторію, ознайомлену з їх сутністю.  

Посібник створено на основі досвіду діяльності Юридичної клініки Навчально-
наукового інституту Київського національного університету внутрішніх справ Украї-
ни. Він розрахований на працівників юридичних клінік, інших організацій громадсь-
кого сектору, юристів, педагогів і соціальних працівників, зацікавлених у якісному 
проведенні заходів правової просвіти. 
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Слово до користувача посібника 

До уваги зацікавлених (юристів, педагогів, соціальних працівників) про-
понується незвичний посібник з інтерактивних методик викладання права. 
Незвичність його полягає у підході, який використано авторським колекти-
вом книги – інформаційний матеріал подано у тренінговій формі. Саме тре-
нінг є оптимальною формою і назвою інтерактивного викладення матеріалу, 
тим більше, що навчальний матеріал стосується використання новаційних 
методик під час проведення занять правничого змісту. 

Інтерактивні методики навчання – це імітація традиційних проявів су- 
спільного життя у навчальних цілях. В їх основі лежить моделювання ситуа-
ції, вироблення і прийняття рішення в умовах, характерних для життєдіяль-
ності і професійної сфери. Ці методики навчання передбачають залучення до 
обговорення всіх учасників заняття. Слухачі спілкуються один з одним, об-
мінюються інформацією, спільно розв’язують проблеми, моделюють ситуації, 
оцінюють дії колег і власну поведінку. Навчальний матеріал за інтерактивної 
форми подачі опановується «через дію» і спрямований на формування нави-
чок використання в подальшому отриманої інформації, моделювання перс-
пективного життєвого досвіду. Для цього максимально заохочуються різно-
манітні способи рольових ігор, імітації реальних форм функціонування право-
вої системи та інших сфер буття. 

Коло інтерактивних навчальних методик не може бути чітко окреслене. 
Для якісного використання потрібно, звісно, уявляти їх систему, чітко  
усвідомлювати особливі риси застосування, що і реалізовано у цьому посіб-
нику. Разом з тим, позиція авторів полягає у тому, що головне – це творчий 
пошук нових методів, адаптація особливих педагогічних методів з інших 
напрямів освіти (наприклад, природничого спрямування, мовної підготов-
ки), апробація видозмін до використовуваних методик. Адже методи –  
не самоціль, а засіб для досягнення навчального результату – формування 
висококваліфікованого фахівця-практика, свідомого будівничого правової 
держави.  

Розроблені і викладені у посібнику методики безпосередньо стосуються 
сфери «практичного права» – особливої сфери життєво-орієнтованих знань про 
державу і право, права людини, вмінь їх використовувати і навичок захисту 
прав і законних інтересів. Ця програма вже заслужено займає місце бренду 
правової просвіти у нашій державі, програми, яка викликає повагу і серед 
іноземних авторів-розробників навчальних праць типу Street law.  

Концепція цієї книги полягає у тому, щоб у цілеспрямованій тренінговій 
формі навчити користувачів посібника застосовувати інтерактивні методики 
викладання права, підготувати їх таким чином до активної правопросвітньої 
діяльності. Сподіваємося, що посібник знадобиться не лише тим, хто займа-
ється правовою просвітою (юристам (у тому числі членам юридичних клінік), 
педагогам і соціальним працівникам державного та недержавного сектора), 
але і тим, кого цікавить право та інноваційні педагогічні методики.  

Поданий у посібнику комплекс тренінгів, складається з чотирьох мето-
дичних тренінгів, які системно розкривають класифіковані авторами інте-
рактивні методики. Структурні елементи кожного тренінгу – традиційні  
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для інтерактивних занять – кожне заняття складається з похвилинного  
й організаційно насиченого плану, сценарію і роздаткових матеріалів  
до заняття. 

Чимало зусиль авторського колективу було спрямовано на розкриття  
змісту словосполучення «Користувач посібника». Така назва вирізняє корис-
тувача посібника від традиційного читача за кількома ознаками: по-перше, 
читач знайомиться з матеріалом книги, а користувач опрацьовує його для 
практики; по-друге, читач робить висновки і окремі з них використовує для 
себе, а користувач реально використовує запропонований зміст; по-третє, 
читач іде за авторським викладом, а користувач може сам організувати спосіб 
ознайомлення з матеріалом, і нарешті, по-четверте, читач використовує дже-
рела для формування власних знань, які з практикою їх вибіркового застосу-
вання можуть перетворитися на не завжди систематизований досвід, а кори-
стувач цілеспрямовано готується до формування власних знань, умінь та 
навичок щодо запропонованої тематики.  

Передбачимо дві основні форми користування посібником: тренінгова  
і навчальна. Перша передбачає проведення за розробленою авторами проце-
дурою комплексу тренінгів для тих фахівців правової просвіти, яким ще не-
достатньо відомі інтерактивні методики. Саме на навчання таких осіб  
і спрямований цей посібник. Автори сподіваються на те, що книга стане  
у нагоді і досвідченим у сфері інтеракції фахівцям, яких передусім цікавити-
муть методологія і нові апробовані педагогічні методики. Для обох цільових 
груп читачів посібника змодельовано спеціальні механізми зручної роботи  
з посібником.  

В посібнику також вміщено майстер-клас "Інтерактивні методики пра-
вопросвітніх занять юридичної клініки". Він розрахований на 3,5 години та 
вже підготовану аудиторію. Тобто, може бути дуже зручним для узагальнен-
ня знань в галузі використання інтерактивних методів або для формування в 
аудиторії їх чіткої системи. Майстер-клас складається з двох занять, перше з 
яких присвячене обслуговуючим, основним, конкретизуючим інтерактивним 
методам та методам дискутування, а друге — комплексним (поєднаним). 
Обидва викладені в такому ж тренінговому форматі. 

Для зручності користувача посібника, який, за авторською концепцією, 
буде неодноразово повертатися до книги, за аналогією з комп’ютерною 
базою даних розроблено ряд інструментів, які полегшать його опрацю- 
вання: 

1) форма викладення матеріалу (тренінг) не лише інформує, а й показує 
спосіб використання інтерактивних методик, надає змогу користувачеві зро-
бити примітки до кожного заняття; 

2) кожна складова тексту пронумерована таким чином, щоб у разі відк-
риття книги у будь-якому місці надати користувачу можливість швидко зо-
рієнтуватись (наприклад, пункт 2.2.3 означає, що це третє питання другого 
заняття другого тренінгу); 

3) на кожному роздатковому матеріалі вказано, до якого заняття він 
належить, надано рекомендацію щодо його використання на тренінгу і по-
будовано його так, щоб користувач зміг використовувати його у власній 
практиці без додаткової текстової обробки (потрібно лише виготовити ксе-
рокопію); 

4) традиційний зміст посібника допоможе швидко знайти потрібне за-
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няття; 
5) на кожній сторінці розміщена форма орієнтування (виділення контраст-

ним кольором на зрізі сторінки), яка, як закладка, допоможе, не розкриваючи 
безпосередньо змісту посібника, зорієнтуватися у тому, який тренінг розкри-
вається на певній сторінці; 

6) в кінці посібника подано додатковий інструмент пошуку згадуваних 
інтерактивних методик із зазначенням заняття, в якому розкрита їх процеду-
ра та сторінку, на якій це розміщено; 

7) у посібнику використано особливий формат1 розкриття матеріалу, кож-
на шрифтова зміна у книзі несе функціональне навантаження2: 

 звичайний шрифт – орієнтовні слова ведучих тренінгу; 
 світлий курсив – опис дій тренерів; 
  к у р с и в  в  р о з р я д к у  – додаткове нагадування-помітка роздат-

кового матеріалу;  
 жирний шрифт – назви етапів заняття (з плановим витраченням часу 

на них) і особливо важливі акценти тренінгів; 
 ВСІ ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ – назви методів по мірі їх згадування; 
 жирний курсив – запитання до аудиторії. 
Для зручності використання матеріалу посібника вирішено розмістити 

його віртуальну версію в мережі Інтернет (www.legalclinics.org.ua), де до 
послуг відвідувачів сайту буде розміщено: 1) повний зміст посібника, 2) роз-
даткові матеріали, виготовлені у режимі презентації, 3) інформаційні матері-
али про організацію-розробника цієї книги, а також передбачено можливість 
віртуального спілкування з представниками колективу, який підготував цей 
посібник (для надання професійної допомоги у застосуванні викладених ін-
терактивних методик і інших форм співпраці). 

Автори вважають, що завдяки такій розгалуженій системі опрацювання 
посібника, його користувачі отримають продукт, готовий до використання  
і застосування у власних напрацюваннях, систематизовану базу даних щодо 
застосування інтерактивних методик викладання права. 

Тренінги, які розкриті у посібнику, були розроблені Навчально-тренінго-
вим центром юридичної клінічної освіти Навчально-наукового інституту Київсь-

кого національного університету внутрішніх справ України, апробовані у ряді ви-
щих навчальних закладів юридичного спрямування і у системі підвищення 
кваліфікації педагогів середньої школи. 

Автори посібника вдячні за участь у підготовці окремих методик і занять 
посібника членам Юридичної клініки і Навчально-тренінговим центру. Ок-
рема подяка спонсорам цього видання, а також іншим партнерам нашої ор-
ганізації. 

Наші контакти для відгуків і пропозицій щодо співпраці: 

–––––––––––––––––––––––––– 
1 Він має бути знайомий читачам книги «Практичне право: протидія на-

сильству». 
2 Яке зумовлено повною готовністю тренінгового комплексу для засто-

сування користувачами посібника. 
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Назва: Навчально-тренінговий центр юридичної клінічної освіти (юридична клі-

ніка) Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та пси-

хологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ. 

Адреса: м. Київ, вул. Колекторна, 4.  

Поштова адреса: а/с 135, м. Київ, 02121.  

Телефон: (044) 561-18-71.  
Електронна адреса: street-lawclinic@ukr.net 

mailto:street-lawclinic@ukr.net


 8 

 
 
 
 
 

День перший 

1. ПЕРШИЙ МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ: 
«ВСТУП ДО ПРАКТИЧНОГО ПРАВА:  
ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ»  
І ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ МЕТОДИКИ» 

1) перше заняття; 
2) друге заняття; 
3) третє заняття; 
4) четверте заняття 

 
 
 
 
з 1010 до 1055, 
з 1105 до 1150,  
з 1200 до 1245,  
з 1255 до 1340 

Перерва між 45-тихвилинними заняттями 10 хвилин 

Перерва на обід 45 хвилин 

2. ДРУГИЙ МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ:  
«КОНКРЕТИЗУЮЧІ ІГРОВІ МЕТОДИ» 

1) перше заняття 
2) друге заняття 

 
 
з 1425 до 1510, 
з 1520 до 1605 

Перерва між 45-тихвилинними заняттями 10 хвилин 

Взаємна презентація організацій-учасників тренінгів з 1615 до 1700 

Робота з особами, які готуватимуть на наступний 
день домашнє завдання1 з 1615 до 1700 

День другий 

1. ТРЕТІЙ МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ:  

«МЕТОДИ ДИСКУТУВАННЯ» 

1) перше заняття 

2) друге заняття 

 

з 1100 до 1145,  

з 1155 до 1240 

Перерва між 45-тихвилинними заняттями 10 хвилин 

2. ЧЕТВЕРТИЙ ТРЕНІНГ:  

«ПОЄДНАНІ (КОМПЛЕКСНІ) МЕТОДИ» 

1) перше заняття 

2) друге заняття 

 

 

з 1250 до 1335, 

з 1345 до 1430 

Перерва між 45-тихвилинними заняттями 10 хвилин 

Перерва на обід 45 хвилин 

Проведення заняття та подальший його аналіз З 1530 до 1630 

–––––––––––––––––––––––––– 
1 Одночасно з презентацією проводиться іншими тренерами. 

План тренінгів 
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Перший методичний тренінг

 

ВСТУП  

ДО «ПРАКТИЧНОГО ПРАВА: 

ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ» 

І ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ МЕТОДИКИ» 
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і основні навчальні методики» 

Час проведення:  чотири 45-тихвилинні заняття з перервами по 10 хвилин. 

Аудиторія:  15–25 чоловік, яким відома специфіка роботи у соціально-
юридичних проектах. 

Обладнання:  коло стільців, дошка (екран) для записів, скотч, маркери 
для записів, ножиці, Кримінальний кодекс України (при-
наймні 6 примірників). 

Перше заняття 

План:  
1.1.1. МОТИВАЦІЯ (6 хвилин).  
1.1.2. План тренінгів, презентація організації, яка проводить тренінги, і її на-

працювань (6 хвилин).  
1.1.3. Вступ до практичного права (7 хвилин). 
1.1.4. Уявлення про методики практичного права (11 хвилин).  
1.1.5. ЗНАЙОМСТВО (15 хвилин). 

Роздаткові матеріали: 1) план роботи на тренінгах (виготовити і роздати 
один на двох); 2) перелік інтерактивних методів (виготовити і роздати один на 
двох); 3) перелік літератури до інтерактивних методик (виготовити і роздати 
один на двох); 4) способи проведення методу ЗНАЙОМСТВО (виготовити і роз-
дати один на двох).  

Додаткові нотатки тренера: 
  
  
  

Друге заняття 

План:  
1.2.1. Конституція (ПРАВИЛА) практичного права (14 хвилин).  
1.2.2. Обслуговуючі (допоміжні) методи. Метод РЕФЛЕКСІЯ (7 хвилин). 
1.2.3. Метод ОЦІНЮВАННЯ (10 хвилин).  
1.2.4. РУХЛИВІ ВПРАВИ (Криголами) (14 хвилин).  

Роздаткові матеріали: 1) метод ОЦІНЮВАННЯ (виготовити і роздати один 
на двох); 2) РУХЛИВІ ВПРАВИ (криголами) (виготовити і роздати один на двох).  

Додаткові нотатки тренера: 
  
  
 

ПЕРШИЙ МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ:  
«Вступ  
до «Практичного права: протидії насильству» 
і основні навчальні методики» 

ДЕНЬ ПЕРШИЙ 
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Третє заняття 

План:  
1.3.1. КРИГОЛАМ «Окремі завдання» (12 хвилин).  
1.3.2. Презентація найпопулярніших методів практичного права. Рольова 

гра (6 хвилин).  
1.3.3. Основний навчальний метод МОЗКОВИЙ ШТУРМ (5 хвилин). 
1.3.4. Основний навчальний метод РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ 

(22 хвилини). 

Роздаткові матеріали: 1) завдання до п. 1.3.1 (варіанти вибору роз-
дати кожній групі, а окремі завдання – кожному учаснику: 3 та 30 примір-
ників відповідно); 2) метод РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ (виготовити  
і роздати один на двох); 3) ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «Загибель нападника» 
(виготовити і роздати один на групу). 

Додаткові нотатки тренера: 
  
  
  

Четверте заняття 

План:  
1.4.1. ПРАВОВА СИТУАЦІЯ і її використання у курсі «Практичне 

право: протидія насильству» (6 хвилин).  
1.4.2. Створення ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ (16 хвилин).  
1.4.3. Структура уроку практичного права (7 хвилин).  
1.4.4. Моделювання різних елементів інтерактивного заняття (16 хвилин).  

Роздаткові матеріали: 1) орієнтовна структура уроку з практичного 
права (виготовити і роздати один на двох); 2) завдання до п. 1.4.3 (вигото-
вити один на групу). 

Додаткові нотатки тренера: 
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Перше заняття  
першого методичного тренінгу 

1.1.1. МОТИВАЦІЯ (6 хвилин).  
Ми починаємо дводенні орієнтуючі тренінгові заняття щодо 

інтерактивних методик у навчанні праву. Інтерактивні методи-
ки – це методики, коли активність не однобока – викладача чи 
викладача і студента. Це способи подачі навчального матеріалу 
у, так би мовити, «гіперактивній» формі, коли учасники занять 
спілкуються одне з одним, обмінюються досвідом, сприймають 
інформацію, розв’язують проблемні ситуації. Щоб у такій ситуа-
ції не виникло безладу, викладач керує заняттям, спрямовує 
його хід у потрібне русло.  

 Отож, почнемо: чого ви чекаєте від цієї дводенної, майже 
безперервної пізнавальної роботи? Висловлюються всі, перший 
за бажанням, потім по колу, записуємо на дошці всі варіанти. 
Обговорюємо, що вийшло – отже, всі, як мінімум, хочуть пізнати 
нове, навчитися сучасних методик, цікаво провести час. Моти- 
вація – важливий елемент, він застосовується для визначення 
очікування учасників занять, налаштування на отримання знань 
та спільну роботу. Може проводитись у різних формах, це може 
бути цікава ситуація щодо теми заняття, запитання до аудиторії 
чи доречний анекдот.  

1.1.2. План тренінгів, презентація організації, яка прово-
дить тренінги, і її напрацювань (6 хвилин).  

План надрукований та розданий вам (р о з д а т к о в и й  
м а т е р і а л  –  Д о д а т о к  1). Ми намагатимемось вико-
нати цей план і реалізувати ваші очікування. Для цього наша 
праця має бути динамічною і цілеспрямованою, а це значною 
мірою залежить від вас, тому сподіваємось на вашу підтримку. 
Завдання на ці дні – підготувати вас для вмілого застосування на 
практиці інтерактивних методик. Наші заходи включають чотири 
блоки методичних тренінгів (усього десять 45-ти хвилинних за-
нять). Завтра ми спробуємо подивитись на проведення заняття 
вами з тим, щоб його проаналізувати та щось, можливо, підказа-
ти на подальше. Особливе прохання: протягом тренінгів по-
міркувати, які сторони програми, методик вам ще цікаві, які 
запитання ми можемо додатково прояснити. В кінці роботи,  
у четвертому тренінгу у нас буде невеликий проміжок часу 
для відповіді на поставлені запитання.  

Для розумного витрачання часу заняття потрібно передба- 
чати усі його складові. Тому, щоб виключити запитання, ми  
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відрекомендуємось і коротко вкажемо, яку організацію ми 
представляємо.  

Кілька хвилин відбувається коротка презентація організа-
ції, що проводить тренінги, а також її напрацювань (друко-
ваних праць тощо).  

1.1.3. Вступ до практичного права (7 хвилин).  

Останнім часом інтерактивна правопросвітня робота з мо-
лоддю асоціюється з словосполученням «Практичне право». 
Що це таке? Це не новий предмет і, водночас, не традиційне 
правознавство – це одночасно навчальні та соціально орієнтуючі 
заняття з молоддю учнівського віку, спрямовані на оволодіння 
знаннями, вміннями та навичками з правової тематики та фор-
мування правильної активної життєвої позиції – вільної, освіче-
ної людини, громадянина України.  

«Практичне право» називається так в Україні завдяки віль-
ному перекладові професійних педагогів. Перекладали словос-
получення street law і добре, що не переклали його буквально – 
«вуличне право». Проте існують і інші варіанти назви – «право 
на кожен день», «право рівних можливостей» та інші, напри-
клад російське «живе право».  

Street law виникло у 1971 році з ініціативи юридичного фа-
культету університету в Джорджтауні (США). Тоді студенти юри-
дичного факультету під керівництвом викладачів вирішили да-
вати уроки права учням в одному з районів міста. Протягом на-
ступних тридцяти п’яти років, програма була поширена в усіх 
штатах та була сприйнята більше ніж тридцятьма країнами світу.  

Кожна національна програма розроблялася за участю провід-
них педагогів, юристів та громадських діячів у сфері захисту 
прав людини і базувалася на законах та культурі країни, де вона 
створювалась. Перші українські кроки в напрямку практичного 
права були проведені наприкінці 90-х років минулого століття. 
До його адаптації долучалися відомі юристи й педагоги, такі  
як Олена Пометун, Ростислав Калюжний та інші. Сьогодні  
в Україні є команди, які профілюються на практичному праві, 
видано понад десять посібників і підручників. Це великий про-
грес. Цікаво, що в деяких публікаціях російські автори «живого 
права» стали називати його по-українськи – «практичним». 

Отже, практичне право є одним із основних напрямів право-
просвітньої роботи юридичної клініки, в його межах здійсню-
ються такі заходи: 

1) наукове обґрунтування принципів правової просвіти; 
2) розробка підручників та методичних матеріалів; 
3) консультування з правових питань; 
4) організація спеціальних семінарів та тренінгів; 
5) і, звичайно, проведення навчальних занять. 
Запитання: Навіщо потрібно практичне право? Яка ціль 

практичного права, не пов’язана з набуттям знань? 
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1.1.4. Уявлення про методики практичного права (11 хви-
лин).  

Одна з принципових відмінностей Street law від традицій-
них шкільних уроків (та й вузівських, правда),– це інтеракти-
вні методики, на яких воно повністю побудоване. У найбільш 
загальному вигляді інтерактивні методики навчання передба-
чають залучення до обговорення всіх учасників заняття. За-
няття з практичного права засновані на вивченні «через дію», 
тобто на практичному спрямуванні знань, використанні реаль-
них життєвих ситуацій, що орієнтують на бажання знати та 
розуміти право.  

Інтерактивні підходи до навчання не є новими для українсь-
кої школи. Частково вони використовувалися ще в перші деся-
тиріччя минулого століття й були поширені в педагогіці та прак-
тиці у 20-ті роки – за часів масштабного реформування шкіль-
ної освіти. За часів тоталітаризму ці методи навчання виявились 
непотрібними. Подальшу розробку елементів інтерактивного 
навчання можна знайти у працях Василя Сухомлинського,  
у творчості вчителів-новаторів 70–80-х років, у теорії розви- 
ваючого навчання. У наш час інтерактивні технології набувають 
широкої популярності, вони є синонімом інноваційних педаго-
гічних методик, чим і зумовлюється актуальність проведення 
наших тренінгів.  

Для постійного застосування інтерактивних методів доціль-
но мати уявлення про їх систему. Чіткої класифікації інтерактив-
них методик ще не розроблено, пропонуємо вам робочу кла- 
сифікацію, розроблену нами для комплексного їх опрацювання 
на тренінгах. Видаємо п е р е л і к  і н т е р а к т и в н и х  
м е т о д і в  (д о д а т о к  2 ),  акцентуємо увагу на потребі 
його зберігання для подальшої роботи. Задання-побажання: ос-
новні пояснення до методів треба розробити у юридичній кліні-
ці, взяти їх можна з пропонованої літератури (в и д а є м о  
д о д а т о к  3). 

Методи, які можна віднести до числа інтерактивних ме-
тодів, складаються з таких груп: обслуговуючі (допоміжні) 
методи (наприклад, знайомство, методики налагодження 
контакту тощо), основні навчальні методи (розгляд право-
вих ситуацій, рольові ігри, робота в групах), конкретизуючі 
ігрові методи (які дають змогу зосередитись на розгляді нав-
чального матеріалу), методи дискутування, поєднані (ком-
плексні) методи (які включають поєднання прийомів з різ-
них груп методів). 

Інтерактивні технології мають застосовуватись комплексно, 
різноманітно, бажано не допускати їх частого повторення, дуб-
лювання. Винятком є застосування основних навчальних мето-
дів, які покладені в основу майже кожного заняття, адже на їх  
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механізмі базуються інші групи методів. Усієї сукупності інте-
рактивних методів описати неможливо, адже їх перелік можна 
розширювати до безкінечності. Навіть ті методи, які ми вам 
пропонуємо, можуть мати багато модифікацій. 

Саме інтерактивні методики з великою кількістю ігрових 
моментів найкраще сприймаються дітьми і найкраще за-
пам’ятовуються. Інтерактивні методики навчання – це імітація 
традиційних проявів суспільного життя з навчальними цілями. 
В їх основі лежить моделювання ситуації, вироблення і прий-
няття рішення в умовах, характерних для правової системи. 
Запитання: Навіщо систематизувати інтерактивні ме- 
тоди? Чи треба застосовувати увесь комплекс інтерактив-
них методик? Чому? 

Ще одна особливість практичного права – це «ненудність» 
уроків. Будуть нецікаві уроки– не буде практичного права. Крім 
методів для цікавості у «Практичному праві» є правило: макси-
мально уникати лекцій, намагатись якомога частіше застосову-
вати методики РУХЛИВИХ ВПРАВ. Одна з таких методик– це 
наступний елемент тренінгу.  

1.1.5. ЗНАЙОМСТВО (15 хвилин).  

Які можна обрати форми інтерактивних ЗНАЙОМСТВ? Ви-
даємо і ознайомлюємось із р о з д а т к о в и м  м а т е р і а -
л о м  (Д о д а т о к  4). Одну із форм інтерактивних знайомств 
провести з використанням методу МІКРОФОН (на вибір – 
професійні уподобання, географічні назви або інші форми). Як  
і всі методи практичного права, ЗНАЙОМСТВО це не догма, 
сміливо моделюйте і вигадуйте нові.  

Запитання: навіщо потрібне ЗНАЙОМСТВО? Чи мож-
на/треба його уникати? Як придумати нові форми зна-
йомств та методів? Як стимулювати до творчої роботи 
над «Практичним правом»? 

Пропонуємо вам на завтрашні заняття виконати таке добро-
вільне домашнє завдання – виготовити таблички з паперу фор-
мату А4, на яких яскраво і помітно зобразити своє ім’я. 

Перерва 10 хвилин. 
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Додаток 1 до першого заняття  

першого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

ПЛАН РОБОТИ НА ТРЕНІНГАХ 

День перший 

1. Перший методичний тренінг: 
«Вступ до «Практичного права: протидія 
насильству» і основні навчальні методики» 

1) перше заняття: 
2) друге заняття; 
3) третє заняття; 
4) четверте заняття 

 

з 1010 до 1055, 
з 1105 до 1150,  
з 1200 до 1245,  
з 1255 до 1340 

Перерва між 45-тихвилинними заняттями 10 хвилин 

Перерва на обід 45 хвилин 

2. Другий методичний тренінг:  
«Конкретизуючі ігрові методи» 

1) перше заняття 
2) друге заняття 

 

з 1425 до 1510, 
з 1520 до 1605 

Перерва між 45-тихвилинними заняттями 10 хвилин 

Взаємна презентація організацій-учасників 
тренінгів з 1615 до 1700 

Робота з особами, які готуватимуть на на-
ступний день домашнє завдання1 з 1615 до 1700 

 
День другий 

1. Третій методичний тренінг:  
«Методи дискутування» 

1) перше заняття 
2) друге заняття 

 

з 1100 до 1145,  
з 1155 до 1240 

Перерва між 45-тихвилинними заняттями 10 хвилин 

2. Четвертий тренінг:  
«Поєднані (комплексні) методи» 

1) перше заняття 
2) друге заняття 

 

з 1250 до 1335, 
з 1345 до 1430 

Перерва між 45-тихвилинними заняттями 10 хвилин 

Перерва на обід 45 хвилин 

Проведення заняття та подальший його аналіз з 1530 до 1630 

 
–––––––––––––––––––––––––– 

1 Одночасно з презентацією проводиться іншими тренерами. 
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 Додаток 2 до першого заняття  
першого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

ПЕРЕЛІК ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 

1. Обслуговуючі (допоміжні) методи: 
▪ правила; 
▪ знайомство; 
▪ мотивація; 
▪ рухливі вправи; 
▪ рефлексія; 
▪ оцінювання; 
▪ інші методи. 

2. Основні навчальні методи: 
▪ мозковий штурм; 
▪ робота в малих групах; 
▪ аналіз правових ситуацій; 
▪ рольова гра. 

3. Конкретизуючі ігрові методи: 
▪ дерево рішень;  
▪ парафразування; 
▪ навчаючи вчуся; 
▪ шкала оцінки; 
▪ я-висловлювання; 
▪ послідовне обґрунтування(«ПРЕС»); 
▪ коло ідей; 
▪ «сократовий» метод; 
▪ правнича промова; 
▪ заповніть пропущене; 
▪ поєднання слів; 
▪ незакінчене речення; 
▪ стоп-кадр; 
▪ інші методи. 

4. Методи дискутування: 
▪ займи позицію; 
▪ повернений аргумент; 
▪ дебати; 
▪ ток-шоу; 
▪ прес-конференція; 
▪ карусель; 
▪ інші методи. 

5. Поєднані (комплексні) методи: 
▪ калейдоскоп («ажурна пилка»); 
▪ акваріум; 
▪ постановка запитань; 
▪ імітація спрощеного судового слухання; 
▪ сюрприз; 
▪ колегіальна нарада; 
▪ законотворчий процес; 
▪ переговори; 
▪ медіація; 
▪ інші методи. 
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Додаток 3 до першого заняття  
першого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ  
ДО ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК  

1. Абросимов В. Н. Методическое руководство по организации лек-
ций и практикумов в системе личностно-ориентированного обучения сту-
дентов: Науч.-метод. пособие / Хакасский ин-т бизнеса.– Абакан: Изда-
тельство Хакасского ин-та бизнеса, 2000.– 37 с. 

2. Антюхов Ю.В. Интерактивные методы обучения как часть граж-
данского образования // материалы конференции «Гражданское образова-

ние: активные методы обучения». — Санкт-Петербург, 21-24 января, 
1999.  

3. Барко В. І. Використання активних форм навчання при підготов-
ці персоналу органів внутрішніх справ // Проблеми пенітенціарної теорії 
та практики. Бюлетень КІВС.– 2003.– № 8.– С. 447–454. 

4. Басай В. Д., Король В. В. Курс практичного права: навчально-
методичний посібник.– Івано-Франківськ: ТзОВ «Галицька друкарня», 
2003.– 164 с. 

5. Брінклі А., Десантс Б., Флемм М., Флемінт С., Форсі Ч. Мистец-
тво бути викладачем: Практ. посібник / Консорціум із удосконалення мене-
джмент-освіти в Україні; Академія викладацької майстерності / Олександр 
Іванович Сидоренко (ред.) – К.: Навчально-методичний центр «Консорці-
ум із удосконалення менеджмент- освіти в Україні», 2003.– 144 с. 

6. Гражданское образование: формирование активной жизненной 
позиции гражданина: Сб. ст. для методистов и преп. общественных дис-
циплин.– М.: Издательско-образовательный центр «Веди-принт», 2001.– 
283 с. 

7. Гутников А., Пронькин В. Живое право. Занимательная энцикло-
педия практического права: Учеб.-методич. пособие // Методические ма-
териалы для преподавателя. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 

института права им. Принца П.Г. Ольденбургского,  2001. 
8. Дебати: Навчальний посібник: Методичні рекомендації щодо ве-

дення дебатів.– К.: А. П. Н., 2001.– 102 с. 
9.   Дрибан В. М. Активизация обучения в высшей школе: аспект 

проблемного обучения: Учеб. пособие для студ. вузов / Донецкий ун-т 
экономики и торговли им. М. Туган- Барановского.– 2. изд., доп.– Донецк: 
ДонГУЭТ, 2002.– 145с. 

10. Інноваційні методики юридичної освіти: поняття, зміст та прак-
тика застосування / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конфе-
ренції, 29 листопада 2003 року.– К.: Національний університет «Києво-
Могилянська академія», 2003. 

11. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. 
посіб. / Авт.-укл.: О. Пометун, Л. Пироженко.– К.: А. П. Н., 2002.– 136 с.  

12. Ламах Е. Б., Марданенко В. В., Міненко Т. О., Чесноков А. В. 
Мистецтво публічних дебатів: Навчальний посібник.– К.: Центр «Дебати», 
2002.– 84 с. 

13. Матеріали семінару-тренінгу «Правопросвітня діяльність юриди-
чних клінік: питання організації» для керівників (координаторів) напряму 
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правової просвіти у юридичних клініках України. — Київ, 1-3 грудня, 

2005.— 147с. 
14. Методическое пособие для тренера: Программа Street Law,– Ал-

маты: Фонд «XXI век», 2001.– 153 с. 
15. Михальчук Н. О. Психологічні умови ефективності дискусії як 

форми навчальної роботи (на матеріалі курсу «Світова література»): Авто-
реф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / АПН України; Інститут психо-
логії ім. Г. С. Костюка.– К., 2001.– 16с. 

16. Молдован В. В., Михеєнко М. М. Юридичний практикум: навча-
льні ігри: Навч. посібник.– К.: Либідь, 1994.– 288 с.  

17. Навчання в дії: Метод. рек. для тренерів. Як підготувати та про-
вести семінар для вчителів з інтеракт. технологій навчання / Авт.-уклад.: 
А. Панченков, Т. Ремех; за ред. О. Пометун.– К.: А. П. Н., 2003.– 72 с.  

18. О. Пометун, Т. Ремех, І. Гейко. Практичне право: Методичний 
посібник / за ред. О. І. Пометун / Інститут громадянського суспільства.– 
К.: КВІЦ, 2001. –136 с. 

19. Пометун О. І., Ремех Т., Ламах Е. Кроки до демократії: уроки 
громадянської освіти: Метод. посібник для позакласних занять.– К.: А. П. Н., 
2001.– 127 с. 

20. Практичне право: Навчальний посібник / О. І. Пометун, Т. О. Ре-
мех, І. М. Гейко; за ред. О. І. Пометун.– 2-ге видання, допов. і переробл.– 
К.: А. С. К., 2002. –208 с. 

21. Практичне право: Навчальний посібник для студентів юридичних 
вищих навчальних закладів. / за ред. М.В. Удода.  — Варшава: Польська  

Асоціація Правової просвіти, Інститут конституційної і правової політики, 
2003. — 244с. 

22.  Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний 
посібник / О.Ф.Штанько, А.О. Галай, В.В.Стаднік та ін. / За заг. ред.. О.Ф. 

Шанька. — К.: Атіка, 2004.— 272с.  
23. Пронькин В. Н. Живое право. Курс практического права. Том 2: 

Учебное пособие для 10−11 кл.– СПб., 2004.– 304 с. 
24. Пронькин В. Н., Гутников А. Б. Живое право. Книга для препода-

вателя к тому 2.– СПб., 2004 – 160 с. 
25. Пронькин В. Н., Гутников А. Б. Живое право. Рабочая тетрадь к 

тому 2.– СПб., 2004.– 32 с. 
26. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обуче-

ния.– М.: Деле, 2001.– 416 с. 
27. П’ятакова Г. П., Глотов О. Л. Інтерактивні методики та специфі-

ка їх застосування у вищій школі: Метод. посіб. для студ. та магістрантів 
гуманітарних спец. / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володи-
мира Гнатюка. Лабораторія славістичних та методологічних студій.– Тер-
нопіль, 2002.– 21 с. 

28. Рузавин Г. И. Логика и основы аргументации: Учебник.– М.: 
Проект, 2003.– 301 с. 

29. Скуратівська Т. А. Аргументація в американському судовому 
дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних): Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шев-
ченка.– К., 2002.– 19 с. 

30. Суслова О., Семіколенова О., Пометун О. Кроки до права.– К.:  
А. П. Н., 2001.– 178 с. 

31. Сущенко В. Програма «Право у повсякденному житті» (Street law) 
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як одне з рішень життєво важливих соціальних проблем столиці / Матері-
али науково-практичної конференції «Вищі навчальні заклади – Києву» 
(12.03.2004 р.).– К., 2004.– С. 26–27.  

32. Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практич-
ній психології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції, м. Київ, 22 листопада 2003 р. / за наук. ред. Л. І. Мороз.– К.: КІВС, 
2003.– 260 с. 

33. Технології превентивного виховання школярів / Ситник Г.– Рівне: 
ТОВ «Юлат», 1999.– 152 с. 

34. Школа Рівних Можливостей: Навчально-методичний посібник / 
Під заг. ред. Т. В. Ковалко, Л. Є. Колос, Г. В. Гулевської-Черниш.– К.: Ук-
раїнські енциклопедичні знання, 2001.– 192 с. 

35. Юридическая клиника: опыт практического обучения юристов: 
Учебно-методическое пособие.– СПб.: Равена, 1999.– 368 с. 

36. Юридичні клініки в Україні: роль, завдання та організаційно-правові 
засади: Посібник / За ред. М. В. Дулеби.– К.: МП «Леся», 2003.– 120 с. 

37. Матеріали інтернет-сайтів: www.lawclinic.ru, 
www.legalclinics.org.ua, www.streetlaw.org. 

http://www.streetlaw.org/
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Додаток 4 до першого заняття  
першого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДУ «ЗНАЙОМСТВО» 

1. «Сніжний ком» – кожен учасник називає своє ім’я та, напри-
клад, рису (якість), яка його характеризує. Наступний (за годинниковою 
стрілкою) повторює за порядком всі названі до цього імена та харак-
теристики учасників, а потім додає свої. 

2. «Футболка» – кожен називає своє ім’я та розповідає яку фут-
болку він хотів би мати, що б на ній було зображено. 

3. «Мрія дитинства» – всі присутні розповідають по черзі свої 
імена та по одній дитячій мріїі.  

4. «Друге ім’я» (українське законодавство дозволяє мати подвій-
не ім’я) – кожна людина називає своє справжнє ім’я та те, яке б вона 
хотіла мати другим, і пояснює чому. 

5. «Мій секрет» – кожна людина називає своє ім’я та відкриває ау-
диторії один свій секрет. 

6. «Улюблена квітка» – кожен з учасників називає своє ім’я та 
квітку, якою він хотів би бути, пояснює свій вибір. 

7. «Я хочу вам представити іншого» – учні об’єднуються у пари 
та протягом кількох хвилин дізнаються один у одного про яку-небудь 
задану інформацію. Після цього доповідають про це вже ширшій ау-
диторії протягом відведеного на знайомство часу. 

8. «Мій улюблений герой» – кожен з учасників заняття по черзі 
називає своє ім’я та героя художнього фільму чи мультфільму, з яким 
він себе асоціює. 

9. «Девіз» – всі учасники по черзі називають своє ім’я та розпові-
дають про те, футболку з яким написом і на якому фоні вони купили б 
собі, якби була така можливість. Напис повинен відображати життєве 
кредо людини, її основні життєві принципи, а колір – відповідати її 
характеру. 

10. «Подарунок» – всі учасники по черзі називають своє ім’я і ви-
словлюються: «Що я хотів би подарувати тому, хто сидить поруч», 
тобто називають те, що могло б, на їх погляд, порадувати людину. 
Той, кому «подарували», дякує, представляється і пояснює, чи справді 
він був би радий такому подарунку. 
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Друге заняття  
першого методичного тренінгу 

  
1.2.1. Конституція (ПРАВИЛА) практичного права (14 хви-

лин).  

Це заняття ми почнемо правильніше, ніж перше. Почнемо з 
ПРАВИЛ – головного з обслуговуючих методів практичного 
права, дисциплінуючого і демократизуючого фактора. Його 
треба застосовувати якомога раніше. Для того, щоб під час за-
няття з аудиторією було встановлено контакт, для досягнення 
взаєморозуміння та поваги метод ПРАВИЛА доцільно прово-
дити на початку заняття, після ЗНАЙОМСТВА.  

Звід правил має пропонуватися як учнями, так і викладачами 
з тим, щоб повністю досягти згоди щодо спірних моментів, які 
можуть виникати на заняттях, передбачити та не допустити 
можливі організаційні протиріччя. «Правила» мають затвердити 
учні, викладач лише пропонує, якщо вони згодні їх прийняти, 
змінює та уточнює, але не відкидає пропоновані варіанти. Ще 
один важливий чинник, це бажання дітей встановити ПРАВИЛА. 
Адже на інших уроках в школі вони, здебільшого, не звикли до 
проявів самоврядування, тому треба створити атмосферу здоро-
вої «неприязні» до відсутності правил. Для цього є своєрідні 
прийоми, наприклад, спробувати пограти в гру, не попередив-
ши завчасно аудиторію про її правила, або грати без звичних 
для цієї гри правил (будь-яку, запропоновану нами чи знайому 
дітям, рухливу вправу: «Маркери», «Міста» тощо). Граємо у 
«Міста» (це традиційна підліткова гра, у якій по черзі назива-
ються назви міст – за правилами міста потрібно називати 
так, щоб співпадала остання буква попереднього і перша – на-
ступного; але це правило не повинно бути дотримано, як у фі-
льмі «Джентльмени удачі»). Які ваші враження? У цю гру ми 
зіграли, не попередивши вас, без дотримання звичних правил.  
У подібних ситуаціях, як результат, учні одразу ж почнуть нев-
доволено критикувати викладачів за відсутність правил у грі. 
Це саме той момент, який нам потрібний. Але при цьому не 
пропустіть момент, щоб ситуація вийшла з-під контролю. Про-
ведіть аналогію відсутності правил у грі, у житті та на заняттях 
і негативних результатів гри без правил. Після цього діти охоче 
будуть пропонувати ПРАВИЛА, а ми, враховуючи їхні пропо-
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зиції, пропонуватимемо свій перелік. Давайте визначимо наші 
ПРАВИЛА на ці тренінги. Учасники висловлюються. 

Пропонуємо такі правила: 
• бути пунктуальним; 
• проявляти активність; 
• керує заняттям викладач; 
• взаємоповага; 
• бути готовим до спільної роботи; 
• говорити по черзі, лаконічно і зрозуміло. 
ПРАВИЛА пишемо на дошці, якщо є пропозиції, обов’язково 

їх враховуємо. Після цього пропонуємо затвердити їх перелік 
усіма учасниками.  

Запитання: Навіщо потрібні ПРАВИЛА практичного права? 
Чому не треба викидати прийняті ПРАВИЛА? Як залучити 
учнів до прийняття ПРАВИЛ? Як ПРАВИЛА сприятимуть 
дотриманню порядку на занятті?  

Щодо останнього запитання ми вам підкажемо: при пору-
шенні будь-ким будь-якого правила на це порушення треба вка-
зати. Або категорично («Не порушуйте правила, ви ж їх самі 
встановили»), або запитально («Яке правило було щойно пору-
шене»), або мовчки (підняти руки долонями до порушника, зав-
часно домовившись про зміст цього жесту). Бажаним є самов-
рядний контроль за дотриманням правил, коли самі учні слід-
кують за дотриманням нашої конституції. Вони ж вказують 
порушнику на неетичність такої поведінки. Для такої функції 
можна створити Самоврядний контрольний комітет, до якого 
обрати двох – трьох члени групи. Обираємо Самоврядний конт-
рольний комітет з трьох «місіонерів», у тому числі одного  
з тренерів. Їх місія – сприяти поширенню правил на тренінгах,  
в разі порушення правил вказувати на необхідність їх дотримання. 

Для дотримання ПРАВИЛ, їх періодично треба повторюва-
ти та постійно мати перед очима. Для цього правильно було б 
одразу по прийнятті ПРАВИЛ, знайти відповідальних за їх 
оформлення у вигляді плакату, який повинен бути розташова-
ний на видному місці в аудиторії, класі.  

1.2.2. Обслуговуючі (допоміжні) методи. Метод 
РЕФЛЕКСІЯ (7 хвилин). 

Після такої визначної події, як прийняття наших Правил, ми 
трохи зупинимось на дещо теоретичному, але неодмінно важ-
ливому етапі першого тренінгу. Цей блок методик ми називає-
мо обслуговуючими (допоміжними). Вони не спрямовані на до-
сягнення цілей заняття, вони не формують правових знань, 
вмінь, навичок, світоглядних уявлень учнівської аудиторії. Ска-
зати чесно, ми не приділяли їм достатньої уваги на перших по-
рах роботи за програмою «Практичне право». Але зараз точно 
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можемо вам сказати, що без обслуговуючих методів неможли- 
ве практичне право. Причина криється у тому, що ці методи або  

зацікавлюють учнів у занятті, створюють невимушену атмос-
феру, або спрямовані на закріплення, підсумкове усвідомлення 
отриманої під час заняття інформації. 

Запитання: З наведеного нами раніше переліку методів, 
які обслуговуючі методи ви пам’ятаєте? Які обслуговуючі 
методи ми вже застосовували? 

Так, деякі з обслуговуючих методів ми вже сьогодні застосува-
ли. Це ЗНАЙОМСТВО, МОТИВАЦІЯ, ПРАВИЛА, РЕФЛЕКСІЯ,  
а такі, як РУХЛИВІ ВПРАВИ і ОЦІНЮВАННЯ розглянемо зараз. 

Ми вже застосовували метод РЕФЛЕКСІЯ. Він потрібний 
для усвідомлення, засвоєння навчального матеріалу, для закар-
бування у пам’яті навчального фрагмента. Метою рефлексії є 
аналіз навчального матеріалу чи набутого досвіду повторення 
або напрацювання позитивної практики: «Тепер я б діяв так»...  

Додаткові «бонуси» РЕФЛЕКСІЇ:  
• багато дітей не насмілюється (комплексує) публічно ви-

ступати, розповідати про себе, тому необхідність по черзі, кож-
ному дати відповідь на питання допомагає долати надмірну со-
ром’язливість, скутість; 

• рефлексія морально поєднує групу, адже навіть антипа-
тично налаштовані учасники заняття схоже або однаково відпо-
відатимуть на питання щодо процедури (як пройшло обгово-
рення, чи всі виступили тощо); 

• рефлексія допомагає оперативно підкоректувати час за-
няття (якщо помітно, що не вкладаємося у час заняття, можна 
обмежитись меншою кількістю запитань, спитати меншу кіль-
кість осіб і навпаки); 

• усім приємно, коли про них позитивно відгукуються. 
При застосуванні означеного методу роль виступаючих має 

зводитися не тільки до того, щоб вказати на неточності, помил-
ки, упущення, а й підказати шляхи їх усунення й виправлення, а 
також необхідно звертати увагу і на вдалі дії учасників. Над-
звичайно важливим є аналіз успішних кроків, оцінка позитив-
них результатів, вказівка на можливість застосування їх в ана-
логічних ситуаціях у реальному житті. 

Запитання: як ми сьогодні застосовували РЕФЛЕКСІЮ?  
У вигляді постановки запитань. Це і є найпоширеніша фор-

ма цього методу. Запитання можуть стосуватися як отриманої 
інформації (наскільки вона запам’яталась, яке до неї ставлення), 
так і отриманого досвіду (чому навчились, як тепер діятимете у 
цій ситуації). 

1.2.3. Метод ОЦІНЮВАННЯ (10 хвилин).  

Наступний обслуговуючий метод: ОЦІНЮВАННЯ. Працю-
ватимемо у режимі запитання-відповідь. На дошці (ватмані) 
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записуються у три колонки три запитання: 
Які критерії оцінювання ви можете назвати? 

Як ви думаєте, навіщо застосовувати оцінювання у за-
няттях з курсу «Практичне право: протидія насильству»?  

Що, чи кого ми оцінюємо на заняттях з Street law?  
Кожний учасник висловлюється на будь-яке питання за ба-

жанням. Асистент або другий тренер на дошці (ватмані) записує 
висловлені позиції у відповідні стовпчики. Після цього акценту-
ється увага на наданих відповідях і робиться загальний висновок. 

Позиція нашої юридичної клініки така: ми не вчителі і нам 
не так важливо виставити оцінку дітям-учням, хоча чому б і не 
оцінити їх, особливо позитивно,– це допоможе їх зацікавити, 
додати мотивації.  

Мета ОЦІНЮВАННЯ занять з практичного права, що 
проводяться юридичною клінікою – передусім оцінка себе, 
своїх занять та досягнення завдань заняття та програми зага-
лом. Тому ми важливішим елементом ОЦІНЮВАННЯ вважаємо 
не оцінку учнів на кожному занятті шляхом виставлення балів, а 
налагодження зворотного зв’язку з аудиторією. Для цього ми 
практикуємо форми поточного та виділеного моніторингу, тобто 
різні види анкет як на кожне заняття, так і для підсумкового оці-
нювання. Наприкінці тренінгів ми проведемо анкетування з вами.  

Давайте зачитаємо, що таке оцінювання за р о з д а т к о -
в и м  м а т е р і а л о м  (Д о д а т о к  1).  

Отже, ОЦІНЮВАННЯ – це елемент ефективного функ-
ціонування, це засіб контролю за ефективністю діяльності і 
тому ми оцінюємо:  

• себе як соціальних організаторів та викладачів; 
• якість планування та проведення своїх занять; 
• результативність своїх занять для учнівської аудиторії. 
А найкращий, на наш погляд, метод ОЦІНЮВАННЯ – 

це спостереження за зацікавленістю дітей у наших заняттях 
та їх відвідуванням. Основні традиційні прийоми оцінювання:  

• тестування – питання з фіксованими варіантами відповіді, 
з-поміж яких необхідно обрати правильне; 

• експрес-опитування – стислі усні або письмові відповіді 
як усієї групи, так і окремих учнів; 

• розширене опитування – пропонується найповніше відпо-
вісти на поставлені запитання – з наведенням аргументів, прик-
ладів та ін.; 

• творчі завдання – контрольною може бути оголошена 
будь-яка вправа. Наприклад, виступ в ігровому судовому засі-
данні, написання доповіді, та інше; 

• спостереження – один із головних методів оцінювання; 
викладач вибирає для себе показники, які він відстежуватиме 
протягом заняття, а також учнів, яких треба оцінити; 
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• самооцінювання – оцінка самими учнями своєї роботи,  
а також заняття в цілому. 

1.2.4. РУХЛИВІ ВПРАВИ («КРИГОЛАМИ») (14 хвилин).  

Дякуємо за напружену роботу. Така робота притаманна усім 
системно розробленим заняттям з курсу «Практичне право: 
протидія насильству». Але Street law – це не лише навчання,  
це також цікава гра. Зараз ми з вами застосуємо ще одну обслу-
говуючу методику. Вона називається «Гаряче місце» і відно-
ситься до числа РУХЛИВИХ ВПРАВ. Всі сидять у колі? Тренер 
встає на середину і виносить свій стілець за межі кола. До речі, 
правила гри. Ви бачите, що всі сидять на стільцях. Одна люди-
на може сидіти лише на одному стільці. Але ж вона може пере-
сідати? Ви зараз будете пересідати на вільні стільці. Їх нема? 
Будуть. Їх звільнять люди, котрі відповідатимуть ознакам, які  
я назву. Обов’язково той, хто відповідає цим ознакам, має під-
вестись і сісти на інший стілець. Починаймо: мені цікаво поба-
чити тих, хто... в синьому одязі. Ведучий сідає на вільне місце і 
каже невдасі, що не сів: «Тепер ти ведучий!» Правила зрозумілі? 
Хто не сів – той веде. Передає повноваження. Гра в кілька кру-
гів закінчується за планом ведучого.  

Запитання: то навіщо «КРИГОЛАМИ» та РУХЛИВІ 
ВПРАВИ? чи можна без них обійтися? звідки взяти криго-
лами?  

Р о з д а є м о  м а т е р і а л  п р о  К Р И Г О Л А М И  
(Д о д а т о к  2). Група ознайомлюється з матеріалом. Запи-
тання: які з криголамів вам кожному сподобались і чому? 
Доцільно попросити відповісти бажаючих.  

РУХЛИВІ ВПРАВИ проводять у будь-якій частині заняття, 
але слід пам’ятати про те, що КРИГОЛАМИ – це обслугову-
ючі методики, вони не несуть, у більшості, інтелектуального 
навантаження і не спрямовані на досягнення результатів 
заняття. Тобто, РУХЛИВИМИ ВПРАВАМИ не треба «зловжи-
вати». Бажано КРИГОЛАМИ пов’язувати з правовою пробле-
матикою. РУХЛИВІ ВПРАВИ можуть бути не обов’язково рух-
ливі «фізично», рухати можна і мозком (☺). Наприклад: «Фан-
тазія» (або інша методика, коли цю вже згадували в обговоренні) – 
учасникам гри пропонують вигадати абсолютно фантастичну 
історію, якомога повніше продемонструвавши свою фантазію, 
яка не обмежується ніякими правилами, крім того, що має сто-
суватися тематики заняття. Чим закрученішим буде сюжет, тим 
краще. Єдина умова – історію вигадують всі учасники тренінгу 
по черзі, регламент часу на одного учасника – 30 секунд. За ча-
сом стежить ведучий, називаючи ім’я того, хто має продов- 
жувати з того моменту, на якому зупинився попередній учасник. 

Отже, РУХЛИВІ ВПРАВИ (КРИГОЛАМИ) потрібні для на-
лагодження розкутої «співпрацюючої» атмосфери на занятті, 
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вони мають не заважати загальній концепції кожного уроку.  
Перерва 10 хвилин. 

 Додаток 1 до другого заняття  
першого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання при використанні інтерактивних методик викладання 
має показати, крім традиційних цілей засвоєння навчального матеріалу, 
рівень володіння студентами навичками мислення і спілкування, ро-
боти в колективі, можливості розв’язання складних проблем, викорис-
тання при цьому юридичних та соціальних інструментів. 

Оцінювання заняття застосовується під час вивчення нового мате-
ріалу і виконання тренувальних вправ. Часто для оцінювання можуть 
обиратися вправи, подібні до навчальних. Наприклад, навчальний 
спрощений суд або дискусії, дебати або складання документів тощо. 
При оцінюванні викладач може застосовувати спеціальні опитування  
і контрольні роботи.  

  

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання при використанні інтерактивних методик викладання 
має показати, крім традиційних цілей засвоєння навчального матеріалу, 
рівень володіння студентами навичками мислення і спілкування, ро-
боти в колективі, можливості розв’язання складних проблем, викорис-
тання при цьому юридичних та соціальних інструментів. 

Оцінювання заняття застосовується під час вивчення нового мате-
ріалу і виконання тренувальних вправ. Часто для оцінювання можуть 
обиратися вправи, подібні до навчальних. Наприклад, навчальний 
спрощений суд або дискусії, дебати або складання документів тощо. 
При оцінюванні викладач може застосовувати спеціальні опитування  
і контрольні роботи.  

  

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання при використанні інтерактивних методик викладання 
має показати, крім традиційних цілей засвоєння навчального матеріалу, 
рівень володіння студентами навичками мислення і спілкування, ро-
боти в колективі, можливості розв’язання складних проблем, викорис-
тання при цьому юридичних та соціальних інструментів. 

Оцінювання заняття застосовується під час вивчення нового мате-
ріалу і виконання тренувальних вправ. Часто для оцінювання можуть 
обиратися вправи, подібні до навчальних. Наприклад, навчальний 
спрощений суд або дискусії, дебати або складання документів тощо. 
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При оцінюванні викладач може застосовувати спеціальні опитування  
і контрольні роботи.  

Додаток 2 до другого заняття  
першого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

РУХЛИВІ ВПРАВИ (КРИГОЛАМИ) 

1. «Який я?» – всі сідають у коло. Ведучий роздає папір, олівці. 
Кожний член групи пише в верхній частині аркуша своє ім’я, а потім 
зазначає: « Я – …» і дає характеристику, яка йому відповідає (і так  
10 разів). Потім ведучий несподівано для учасників повідомляє, що ці 
аркуші потрібно прикріпити до одягу скріпками, всім походити і по-
читати один в одного, що написано на аркушах. 

2. «Асоціації» – кожен з членів групи говорить, з чим у нього асо-
ціюється кожен член групи (по черзі) і чому. Умова – асоціації мають 
мати позитивний характер і не принижувати тих, про кого йде мова. 

3. «Живі руки» – учасники групи об’єднуються у пари, у кожного 
очі заплющені, відстань між людьми у парах близько 60 см. Умова: 
ніхто не знає, з ким перебуває у парі, адже після того, як учасники 
заплющили очі, у пари їх об’єднує ведучий. Потім вони виконують 
вказівки ведучого: мовчки привітайтеся один з одним, поборіться, 
помиріться. Завдання (крім розвантаження) – вгадати, з ким вас звели у 
пару. 

4. «Покажи щось» – завчасно обираються «скульптурні групи»  
з трьох – п’яти осіб, які разом мають зобразити якусь річ, явище, прав-
ничий термін тощо. Інші групи вгадують, що їм показано.  

5. «Копійка» – учасники об’єднуються у пари. Одні тримають  
в долоні копійки, інші намагаються їх вихопити, перші стискають руку 
в кулак, щоб перешкодити цьому. 

6. «Гаряче місце» – всі учасники сидять на стільцях, розташова-
них колом, тільки один стоїть (ведучий). Він говорить, щоб учасники, 
які відповідають певній характеристиці, мінялися місцями, сам при 
цьому намагається сісти на чийсь стілець. Хто залишився без місця – 
той стає ведучим і продовжує гру. 

7. «Загадка» – один учасник виходить на хвилинку за двері, а група 
тим часом домовляється про те, кого (що) він буде відгадувати. Зага-
дують: когось із членів групи або самого ведучого, будь-який пред-
мет, явище, юридичний термін. Повернувшись, той, хто відгадує, ста-
вить запитання, які передбачають чітку однослівну відповідь (закриті 
питання). Йому відповідають, доки він не відгадає «загадку». 

8. «Зіпсований магнітофон-DVD» – учасники гри сидять в колі,  
а ведучий показує мімікою та жестами певну емоцію чи почуття сусі-
дові (за аналогією «зіпсованого телефону», але не словами, а візуаль-
но), останній повинен здогадатися, що йому показують і передати по 
колу далі таким же способом отриману інформацію. В кінці відбува-
ється колективне обговорення того, хто що побачив і що йому на-
справді передавали. 
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9. «Фантазія» – учасникам гри пропонують вигадати абсолютно 
фантастичну історію, якомога повніше продемонструвавши свою фан-
тазію, яка не обмежується ніякими правилами. Чим закрученішим 
буде сюжет, тим краще. Єдина умова – історію вигадують всі учас-
ники  

тренінгу по черзі. Регламент часу на одного учасника – 30 секунд.  
За часом стежить ведучий, називаючи ім’я того, хто має продовжувати 
з того моменту, на якому зупинився попередній учасник.  

10. «Опис картини» – викладач просить вийти за двері аудиторії 
чотирьох – п’ятьох бажаючих учнів. Після цього ще одному учневі 
показують зображення картини, він уважно розглядає її і запам’ятовує 
якомога більше інформації. Потім картину забирають. Запрошують 
одного учня, котрий перебував за межами аудиторії, і той учень, який 
розглядав картину, розповідає йому про побачене. Далі у порядку черги 
всі учні, які виходили, розповідають один одному про почуте. Аналі-
зується кінцевий результат.  

11. «Кажи швидко» – кожен учасник виставляє свій кулак у коло. 
Ведучий, проводячи над кулаками рукою, подає якийсь перелік, ба-
жано з юриспруденції: «галузь права, норма права, закон, кодекс...» 
потім вдаряє когось одного по кулаку і говорить: «закон», учасник 
повинен швидко відповісти назву будь-якого закону. Хто завагався і 
не зміг відповісти вчасно, вибуває з гри. Текст, що його промовляє 
ведучий, можна змінювати залежно від теми конкретного заняття. 

12. «Групи з...» – ведучий каже: «Групи з двох (трьох, чотирьох – 
довільно)». Всі учасники, швидко починають шукати партнерів для 
утворення потрібних груп. Якщо хтось не знайде потрібної кількості 
учасників для створення повноцінної групи, ці учасники виходять з гри 
(навіть якщо запропонована група шість осіб, а зібралося п’ять і т. п.). 

13. «Тварини» – застосовується як в якості «криголаму», так і для 
поділу групи на менші для подальшої роботи у менших групах. На клап-
тиках паперу пишуться чотири види тварин. Попередньо обумовлено, 
які звуки видає та чи інша тварина (наприклад, коза, корова, курка, сова 
і т. п.). Усі учасники беруть по черзі клаптики паперу і читають. Потім 
із закритими очима кожен повинен видавати звук саме тієї тварини, яка 
була написана на обраному папірці. За звуком, із закритими очима, 
учасники повинні знайти «своїх» і об’єднатися у групи. 

14. «Потяг» – один з учасників пропонує утворити «живу» маши-
ну. Він же починає видавати якийсь звук та показувати певні рухи, що 
відповідають названому приладу. Інші повинні придумати свій звук  
і рухи та стати біля першого учасника. Мета – залучення усіх і ство-
рення атмосфери єдності. Коли всі приєдналися, гра закінчується. 

15. «Десять секунд» – учні вибирають певний колір (форму, роз-
міри тощо). Потім сідають у коло і кожен по черзі за десять секунд 
знаходить два предмети з цим параметром. Коли всі у колі назвуть по 
два предмети, вибираються нові умови і новий час. Тепер кожен по-
винен назвати предмети за сім секунд. Ті гравці, які не встигають, за-
лишають коло. 
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17 . «Букви і ноги» – Для гри потрібен плакат де написані літери ал-

фавіту. Під кожною буквою пишеться буква “л” (ліва нога) або “п” (права 

нога). Коли ведучій називає букви алфавіту, гравці піднімають ту ногу, 

якій відповідає названа буква алфавіту. 

 

 

 

18. «Вареники» – Ведучій показує і озвучує дії, а інші їх повто-

рюють. Послідовність дій: 1)трусять борошно (махають долонями), 2) 

місять тісто (масажують долоні), зкидують на стіл (плескають доло-
нею по долоні), ріжуть (ребром долоні по іншій долоні), ліплять варе-

ники (масажують кінчики вух). 

 
 

А Б В Г Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я 

Л  Л П Л П  П  Л  П  Л Л  Л П Л  П  Л  П  П Л  П  П  ПЛ  Л  П  Л  Л  П    Л  П  Л   П   
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Третє заняття  
першого методичного тренінгу 

На цьому етапі заняття ми спробуємо навчити вас основним 
навчальним інтерактивним методам і правилам їх застосування. 
Позитивні аспекти основних навчальних інтерактивних методів – 
це стовідсоткова апробованість та, відповідно, успішність для 
застосування у навчальних та інших цілях. Також є і «мінуси» 
цих методів: якщо їх надмірно застосовувати, це може призвес-
ти до нудьгування учнів на заняттях, до втрати інтересу як у 
учнів, так і у викладачів. Почнемо це заняття з гри. 

1.3.1. КРИГОЛАМ «Окремі завдання» (12 хвилин).  

Формування трьох груп (за розрахунком «ранок», «день», 
«вечір»).  

Завдання групам: яке місце займає робота з практичного 
права у звичній діяльності юридичної клініки?  

Варіанти вибору:  
1) повністю вписується у концепцію діяльності юридичної 

клініки і має реалізовуватись; 
2) може розглядатись як особливий напрям діяльності юри-

дичної клініки і впроваджуватись за бажанням її учасників;  
3) суперечить головним цілям юридичної клініки (надання 

юридичної допомоги і навчання студентів-юристів) і може за-
стосовуватись лише в окремих випадках.  

Відповіді мають бути групові, прийняті під час обговорення. 
Робота у групах вимагатиме дотримання тих ролей, які ми вам 
кожному роздамо (р о з д а т к о в и й  м а т е р і а л  –  т а б -
л и ч к и  з  з а в д а н н я м и  (Д о д а т о к  1). Особлива  
увага тренера, який роздаватиме завдання, має бути зосеред-
жена, щоб у кожній малій групі були два учасники з особливими 
завданнями (однаковими у кожній малій групі), тобто три пари 
окремих завдань. Бажано давати окремі завдання неформаль-
ним лідерам групи (до цього моменту їх вже буде помітно). Свої 
ролі нікому розкривати не можна. Проводимо метод: робота  
в групах (4 хвилини), заслуховуємо відповіді (6 хвилин).  

Запитання: Чи вам сподобався цей метод? Навіщо ми 
його застосували? Чим була обґрунтована позиція групи? Чи 
виявили ви якісь особливі завдання у членів вашої групи, які? 
Чому ми назвали цю вправу КРИГОЛАМОМ?  

Робимо загальний висновок про важливість правильно ме-
тодологічно проводити заняття з практичного права. Адже 
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діти  більше  піддаються  впливу,  і   їх  правильні  світоглядні  
уявлення треба правильно формувати. Тобто, думки учнів 
про світ права формуються на основі цих і подібних занять. 
Кожна теза на заняттях з практичного права має бути юри-
дично правильною і морально доцільною. Тому практичне 
право – це дуже відповідальна справа і до неї треба підходити 
серйозно.  

1.3.2. Презентація найпопулярніших методів практичного 
права. РОЛЬОВА ГРА (6 хвилин).  

Найчастіше застосовуються і, за окремими думками, є чи не 
найпростішими – методи МОЗКОВИЙ ШТУРМ, РОБОТА  
В МАЛИХ ГРУПАХ, АНАЛІЗ ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ,  
РОЛЬОВА ГРА (розігрування правових ситуацій в ролях).  

Ці методики є основою заняття з практичного права, на їх 
основі будуються інші методи. Так, група методів, які ми на-
звали «Поєднані», майже цілком заснована на розвитку основ-
них навчальних методик. Подивимось на роздані вам на пер-
шому занятті додатки з переліком методик. Наприклад, метод 
АКВАРІУМ передбачає РОБОТУ В МАЛИХ ГРУПАХ, метод 
ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ використовує технологію МОЗКОВОГО 
ШТУРМУ, часто на заняттях застосовуються різні модифікації 
РОЛЬОВИХ ІГОР.  

Рольові ігри застосовуються для наочності занять, для вклю-
чення учнів у правове життя. Вони застосовуються у різних  
формах. Ролі можуть бути як притаманні для правотворення чи 
правореалізації (депутати, правопорушник і міліціонер, обвину-
вач і захисник, суддя), так і не стосуватись цих ролей, як, на-
приклад, у КРИГОЛАМІ «Окремі завдання».  

1.3.3. Основний навчальний метод МОЗКОВИЙ ШТУРМ 
(5 хвилин). 

 Приклад цього методу ми бачили при виявленні ваших очі-
кувань, аж на самому початку цього тренінгу, при розгляді ме-
тодики ОЦІНЮВАННЯ. 

Як правило, мозковий штурм включає два етапи. Мета пер-
шого етапу – запропонувати якомога більше варіантів відпові-
дей на поставлене питання. Другий етап – аналіз, обговорення, 
вибір перспективних пропозицій. 

Запитання: Які закономірності цього методу ви можете 
виявити, щоб проводити МОЗКОВИЙ ШТУРМ цікаво і ус-
пішно? Відповідають кілька бажаючих.  

Це теж був МОЗКОВИЙ ШТУРМ, лише ущільнений для 
економії часу. 

Основні правила МОЗКОВОГО ШТУРМУ: 
• кожний може вільно висловлювати пропозиції, але не 

критикувати вислови інших; 



 

 33 

• учасники висловлюються по черзі, точно і стисло; 
• будь-які пропозиції приймаються учасниками; 
• ведучий записує всі пропозиції; 
• не можна критикувати і коментувати висловлені пропо-

зиції, але можна їх уточнювати, розвивати, приєднуватись. 
Як бачимо, вони дещо перекликаються з «Конституцією» 

занять з практичного права. 

1.3.4. Основний навчальний метод РОБОТА В МАЛИХ 
ГРУПАХ (22 хвилини). 

 Цей метод надає всім учасникам можливість діяти, практи-
кувати навички співпраці, спілкування. До групової роботи не-
обхідно привчатися поступово і починати з малих груп – із  
двох або тьох учасників. Формування трьох груп (поділ на групи 
так само, як і в криголамі на початку цього заняття). Часто 
практикувати зміну груп недоцільно, як правило, ми викорис-
товуємо один поділ на групи за заняття, хоча бувають винятки.  

 Правила РОБОТИ В ГРУПАХ розглянемо коротко. Р о з -
д а є м о  д о д а т о к  2 .  Тренер одночасно з самостійним 
ознайомленням аудиторії наголошує на головних закономірнос-
тях методики РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ. 

За методом РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ проведемо розг-
ляд ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ «Загибель нападника» (р о з д а т -
к о в и й  м а т е р і а л  –  Д о д а т о к  3, 4).  

У груповій роботі мають бути використані Кримінальні ко-
декси України. Завдання: працюючи в групах сім хвилин, з роз-
поділом ролей, знайти шляхи вирішення ситуації і представити 
їх, кожна група по черзі. Відповідь має бути обґрунтована.  

Відбувається робота В МАЛИХ ГРУПАХ з подальшим об-
говоренням усіма загалом. Тренери опікуються цілеспрямова-
ним опрацюванням кодексів у кожній групі, аналізом кількох 
варіантів вирішення ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ. 

 Запитання: Які ваші враження від роботи в групах? Чи 
насправді треба застосовувати ролі? Чи комфортно ви по-
чувалися за групової роботи? Чи всі думки і позиції були вра-
ховані? Чи можна використовувати на заняттях з практич-
ного права кодекси, підручники, чому?  

Перерва 10 хв. 
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Додаток 1 до третього заняття першого тренінгу  
(варіанти вибору роздати кожній групі, а окремі завдання –  

кожному учаснику: 3 та 30 примірників відповідно) 

ЗАВДАННЯ до п. 1.3.1 

Завдання групам: яке місце займає робота з практичного права у 
звичній діяльності юридичної клініки?  

Варіанти вибору: 1) повністю вписується у концепцію діяльності 
юридичної клініки і має реалізовуватись; 2) може розглядатись як 
особливий напрямок діяльності юридичної клініки і впроваджуватись 
за бажанням її членів; 3) суперечить головним цілям юридичної кліні-
ки (надання юридичної допомоги і навчання студентів-юристів) і мо-
же застосовуватись лише в окремих випадках.  

Відповіді мають бути групові, прийняті під час обговорення. Ро-
бота у групах вимагатиме дотримання тих ролей, які ми вам кожному 
роздамо. Але свої ролі нікому розкривати не можна. 

  

ЗАВДАННЯ до п. 1.3.1 

Завдання групам: яке місце займає робота з практичного права у 
звичній діяльності юридичної клініки?  

Варіанти вибору: 1) повністю вписується у концепцію діяльності 
юридичної клініки і має реалізовуватись; 2) може розглядатись як 
особливий напрямок діяльності юридичної клініки і впроваджуватись 
за бажанням її членів; 3) суперечить головним цілям юридичної кліні-
ки (надання юридичної допомоги і навчання студентів-юристів) і мо-
же застосовуватись лише в окремих випадках.  

Відповіді мають бути групові, прийняті під час обговорення. Ро-
бота у групах вимагатиме дотримання тих ролей, які ми вам кожному 
роздамо. Але свої ролі нікому розкривати не можна. 

  

ЗАВДАННЯ до п. 1.3.1 

Завдання групам: яке місце займає робота з практичного права у 
звичній діяльності юридичної клініки?  

Варіанти вибору: 1) повністю вписується у концепцію діяльності 
юридичної клініки і має реалізовуватись; 2) може розглядатись як 
особливий напрямок діяльності юридичної клініки і впроваджуватись 
за бажанням її членів; 3) суперечить головним цілям юридичної кліні-
ки (надання юридичної допомоги і навчання студентів-юристів) і мо-
же застосовуватись лише в окремих випадках.  

Відповіді мають бути групові, прийняті під час обговорення. Ро-
бота у групах вимагатиме дотримання тих ролей, які ми вам кожному 
роздамо. Але свої ролі нікому розкривати не можна. 
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Продовження додатку 1  
до третього заняття першого тренінгу 

 
Увага: кожну позицію потрібно вирізати, таблиця розрахована 

на 32 осіб, коли менше присутніх, деякі нейтральні позиції не треба 
використовувати. 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів  
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів  
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте активно, 
намагайтесь  

переконати групу 
зайняти позицію «1» 

Працюйте активно, 
намагайтесь  

переконати групу 
зайняти позицію «1» 

Працюйте активно, 
намагайтесь  

переконати групу 
зайняти позицію «2» 

Працюйте активно, 
намагайтесь  

переконати групу 
зайняти позицію «2» 

Працюйте активно, 
намагайтесь  

переконати групу 
зайняти позицію «3» 

Працюйте активно, 
намагайтесь  

переконати групу 
зайняти позицію «3» 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 

Працюйте  
за власним  

переконанням,  
дотримуйтесь  

особистих поглядів 
на проблему 
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Додаток 2 до третього заняття  
першого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

МЕТОД «РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ» 

Роботу в групах потрібно використати, коли необхідно розв’язати 
проблему, з якою важко справитися індивідуально, коли є інформація, 
досвід, ресурси для взаємного обміну, коли одним з очікуваних нав-
чальних результатів є надбання навичок роботи в команді. Цей метод 
надає всім учасникам можливість діяти, практикувати навички спів-
праці, спілкування (зокрема, володіння прийомами активного слухання, 
вироблення загального рішення, подолання розбіжностей).  

До групової роботи необхідно привчатися поступово і починати з 
малих груп – з двох – трьох учасників. У міру освоєння правил роботи 
можна збільшувати склад груп до п’яти – семи чоловік, розширюючи 
діапазон можливостей, досвіду і навичок її учасників. Але також під-
вищується імовірність неконструктивної поведінки, дезорганізації, 
конфлікту. Чим численніша група, тим більше вміння потрібне від 
учасників, щоб кожному була дана можливість висловитися. І чим 
менше часу відпущено на роботу в групі, тим меншим повинен бути 
склад групи. Водночас: чим більше утворено груп, тим більше часу 
буде потрібно на представлення результатів групової роботи. 

Взагалі в групах з парною кількістю членів розбіжності залагодити 
важче, ніж у групах з непарною кількістю. При непарному складі групи 
можна вийти з глухого кута шляхом голосування.  

При роботі в малих групах учасники можуть виконувати такі ролі: 
▪ ведучого (посередник-організатор роботи групи); 
▪ писаря (записує результати роботи); 
▪ доповідача (представляє результати роботи групи іншим групам); 
▪ спостерігача (учасники поступово будуть усвідомлювати, які 

уміння необхідні для роботи в невеликій групі. Спостерігач допомагає 
виробити ці навички, аналізує індивідуальну поведінку учасників групи); 

▪ хронометриста (стежить за часом, відпущеним на групову роботу). 
Можливі й інші ролі. Розподіл ролей дозволяє кожному учаснико-

ві групи активно включитися в роботу. Якщо група працює протягом 
тривалого часу в одному складі, бажано міняти ролі. 

Рекомендується об’єднувати в одній групі учасників з різним рів-
нем підготовки, це додатково стимулює творче мислення і інтенсив-
ний обмін ідеями. 

Правила роботи у групі: 
▪ кожний учасник має можливість висловитися, якщо захоче; 
▪ всі учасники групи поважають цінності і погляди кожного, навіть 

якщо незгодні з ними; 
▪ обговорюються ідеї, пропозиції, а не люди, які їх висловили; 
▪ всі учасники висловлюються коротко і по суті; 
▪ кожний учасник, навіть захищаючи свою точку зору, відкритий 

для сприйняття інших ідей, думок і інтересів; 
▪ всі розбіжності, конфлікти, що виникають, вирішуються мир-

ним шляхом з урахуванням інтересів учасників і правил роботи; 
▪ всі учасники прагнуть створити відкриту, ділову, дружню атмосферу. 
Відстань між групами має бути достатньою для того, щоб вони 

працювали відокремлено. 
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Додаток 3 до третього заняття  
першого тренінгу (виготовити і роздати один на групу) 

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ЗАГИБЕЛЬ НАПАДНИКА»
1
 

Василь, 16-тирічний учень 11-го класу в суботу о 2300 повертався 
додому з вечірки. Він ніс у руці дорогу стереосистему, закутавши її  
у куртку. Йшов швидко, боязко оглядаючись. На пустирі за 200 метрів 
від свого багатоповерхового будинку його перестрів 19-тирічний Ми-
кола, студент ПТУ, який напідпитку прямував містом у напрямку ніч-
ного бару. «Стій, що несеш, ану віддай!»,– сказав Микола. Василь  
почав тікати. Микола вихопив ножа і побіг за ним. Збагнув, що його 
наздоганяють, Василь побачив під ногами велику ломаку, і, схопивши її, 
навмання вдарив нападника. Після цього побіг додому. Через тридцять 
хвилин, допитавши сина про причину його схвильованості, батьки 
Василя викликали «Швидку допомогу». Ще через 20 хвилин, у автомо-
білі «Швидкої» Микола помер.  

Суд визнав Василя винним у скоєнні вбивства. Його адвокат оскар-
жив вирок.  

Завдання: використовуючи Кримінальний кодекс України та знання 
з кримінального процесу, розгляньте справу і прийміть рішення  
щодо неї. 

  

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ЗАГИБЕЛЬ НАПАДНИКА»
1
 

Василь, 16-тирічний учень 11-го класу в суботу о 2300 повертався 
додому з вечірки. Він ніс у руці дорогу стереосистему, закутавши її  
у куртку. Йшов швидко, боязко оглядаючись. На пустирі за 200 метрів 
від свого багатоповерхового будинку його перестрів 19-тирічний Ми-
кола, студент ПТУ, який напідпитку прямував містом у напрямку ніч-
ного бару. «Стій, що несеш, ану віддай!»,– сказав Микола. Василь  
почав тікати. Микола вихопив ножа і побіг за ним. Збагнув, що його 
наздоганяють, Василь побачив під ногами велику ломаку, і, схопивши її, 
навмання вдарив нападника. Після цього побіг додому. Через тридцять 
хвилин, допитавши сина про причину його схвильованості, батьки 
Василя викликали «Швидку допомогу». Ще через 20 хвилин, у автомо-
білі «Швидкої» Микола помер.  

Суд визнав Василя винним у скоєнні вбивства. Його адвокат оскар-
жив вирок.  

Завдання: використовуючи Кримінальний кодекс України та знання 
з кримінального процесу, розгляньте справу і прийміть рішення  

–––––––––––––––––––––––––– 
1 Перероблена з джерела Практичне право: Навчальний посібник /  

О. І. Пометун, Т. О. Ремех, І. М. Гейко; за ред. О. І. Пометун.– 2-ге видання, 
допов. і переробл.– К.: А. С. К., 2002.– 208 с. 
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щодо неї. 
Додаток 4 до третього заняття  

першого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 
 

Витяг з Кримінального кодексу 

Стаття 36. Необхідна оборона 

1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту 
охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої 

особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно 
небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, 

необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи 
припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж 

необхідної оборони. 

2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від 
можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за 

допомогою до інших осіб чи органів влади. 

3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння 

тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності 
посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне 

кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у 

статтях 118 та 124 цього Кодексу. 

4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне 

душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не 
могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи 

обстановці захисту. 

5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком 

кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів 
чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а 

також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи 
інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто 

посягає. 

Стаття 37. Уявна оборона 

1. Уявною обороною визнаються дії, пов’язані із заподіянням шкоди за 

таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і 
особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала 

наявність такого посягання. 

2. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну 
шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні 

підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала і 

не могла усвідомлювати помилковості свого припущення. 

3. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості 
свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяються в 

умовах відповідного реального посягання, вона підлягає кримінальній 

відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони. 
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4. Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла 

усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона 
підлягає кримінальній відповідальності за заподіяння шкоди через 

необережність. 

Стаття 115. Умисне вбивство 

 1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. 
Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилю-

вання 

 Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що рапто-

во виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання 

або тяжкої образи з боку потерпілого. 
Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або 

у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця 

  Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також 

у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. 
Стаття 119. Вбивство через необережність 

 1. Вбивство, вчинене через необережність. 
Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження 

 2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер 
особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування 

потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть 
потерпілого. 

Стаття 111. Залишення в небезпеці 

1. Завідоме залишення без допомоги особи, що перебуває в 
небезпечному для життя становищі і позбавлена можливості вжити заходів до 

самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого 
безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був 

піклуватися про цю особу і мав можливість подати їй допомогу, а так само, 

якщо він сам поставив потерпілого в небезпечне для життя становище. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть особи, залишеної без 

допомоги, або інші тяжкі наслідки. 
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Четверте заняття  
першого методичного тренінгу 

1.4.1. ПРАВОВА СИТУАЦІЯ і її використання у курсі 
«Практичне право: протидія насильству» (6 хвилин).  

На попередньому занятті ми розглянули ПРАВОВУ 
СИТУАЦІЮ. Наше наступне завдання – спробувати визначити 
вимоги до ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ у курсі «Практичне право: 
протидія насильству». Згадуємо правила МОЗКОВОГО 
ШТУРМУ  
і слухаємо відповіді за цією методикою.  

Отже, основні вимоги до ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ у курсі 
«Практичне право: протидія насильству» – це доступність, 
життєвість, проблемність, слугування цілям заняття. Зна-
чення ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ у практичному праві – саме 
вони пов’язують заняття з життям, вчать реалістично уяв-
ляти себе учасником суспільного життя та використовувати 
правові знання при цьому. Вміння розв’язувати життєві проб-
леми з застосуванням правових норм – це основа правослух-
няних світоглядних переконань людини, особливо неповно-
літніх дітей, згадаємо їх підпадання під вплив. 

З правовими ситуаціями можна працювати за різноманітними 
методами. ПРАВОВА СИТУАЦІЯ – це особливий метод, це «гли-
на», з якої методами практичного права «ліпляться» результати 
у вигляді знань, умінь, навичок та світоглядних переконань 
щодо законослухняного життя. 

Для розгляду якої-небудь справи слід звертати увагу на ос-
новні моменти: 

1. Факти (Що відбулося? Хто є учасником справи? Що про 
них відомо? Які факти важливі? Які другорядні?). 

2. Проблема і її регулювання (У чому полягає проблема? 
Якими нормативними актами регулюється ситуація? Яке пи-
тання нам треба вирішити розв’язуючи ситуацію?). 

3. Варіанти рішення (Які аргументи можуть бути наведені 
для вирішення ситуації( обов’язкове використання законодавчої 
бази на захист кожної сторони)?). 

4. Остаточне рішення (Яке буде вирішення ситуації? Чому 
саме таке рішення? Наслідки такого рішення?). 

1.4.2. Створення ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ (16 хвилин).  

Пропонуємо далі працювати У МАЛИХ ГРУПАХ з трьох 
осіб (об’єднуємо за місцем розташування). Завдання на групо- 
ву роботу: скласти правову ситуацію з дотриманням спільно  
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створених нами вимог до правових ситуацій. Потрібно обрати  
яку-небудь тему для подальшої роботи. Яку б ви хотіли роз- 
глянути? Увага тренеру: дуже рекомендовано визначити тему, 
яка дійсно зацікавлює аудиторію, для того, щоб на цьому за-
нятті скласти до неї оптимальні ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ та інші 
елементи заняття (моделюючи структуру заняття у п.1.4.4.). 
Це дасть змогу на наступний день випробувати й обговорити 
це заняття – після тренінгів юридична клініка матиме вже 
готове заняття.  

Якщо нема гарних пропозицій щодо теми, пропонуємо таку: 
«Як не стати жертвою злочину».  

Під час групової роботи просимо вас вигадати або згадати  
з власного досвіду ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ до обраної теми. 
Час на групову роботу – 7 хвилин. Після заслуховування кожної 
групи визначаємо позитивні і негативні ознаки названих право-
вих ситуацій, в контексті дотримання вимог до правових си-
туацій (п. 1.4.1), визначаємо найдоречнішу ситуацію для курсу 
«Практичне право: протидія насильству».  

1.4.3. Структура уроку практичного права (7 хвилин).  

Увага тренеру: це питання потрібно розкривати не докладно, 
а акцентуючи увагу на головних аспектах (призначення, час, 
приклади кожного з етапів заняття. Адже спробувати і краще 
засвоїти ці етапи можна буде працюючи над п. 1.4.4). 

Заняття з практичного права бажано проводити за такою 
орієнтовною структурою – розкриваємо найголовніші моменти 
з  р о з д а т к о в о г о  м а т е р і а л у  (Д о д а т о к  1).  

1) МОТИВАЦІЯ, зацікавлення. Застосовується для заці-
кавлення аудиторії проблемою й обговорюваною темою. Привер-
нути увагу учнів можуть питання, цитата, коротка історія, неве-
личке завдання, розминка і т. д. Займає не більш 5% часу заняття. 

2) Оголошення, подача теми та очікуваних навчальних 
результатів. Застосовується для переходу до навчальної части-
ни заняття, для визначення очікувань і їх планування. Займає 
приблизно 5% часу. 

3) Надання необхідної інформації. Для «навчання в дії» 
потрібна наявність обізнаності аудиторії з проблемою. Для 
уникання лекцій у проекті «Практичне право», на цьому етапі 
можна прочитати підготовлений роздатковий матеріал, дати 
групі завчасно домашнє завдання, у крайньому випадку можна 
застосувати міні-лекцію. Займає приблизно 10% часу заняття. 

4) Інтерактивна вправа. Це найважливіша і, відповідно, 
найдовша частина заняття. Застосовується для практичного 
освоєння матеріалу, формування знань, умінь та навичок за те-
мою заняття. На цьому етапі заняття може бути застосовано 
один або кілька методів практичного права, які допоможуть 
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ефективно розібрати правову ситуацію. Правова ситуація має  
бути забезпечена роздатковим матеріалом, що допоможе учням 
її реалістично уявити. Для цікавості заняття треба підбирати як 
основні методи практичного права, так і менш поширені, ще не 
знайомі для дітей. Методи можна поєднувати, вигадувати нові, 
авторські методики. Юридична клініка має бути зацікавлена  
в оновленні та постійному поповненні бази методів, які вико- 
ристовуються на заняттях з практичного права. Цей етап заняття 
займає до 60% часу, відведеного на заняття. 

5) Висновки, РЕФЛЕКСІЯ. Застосовується для підсумко-
вого запам’ятовування інформації, отриманої під час заняття, 
для налагоджування зворотного зв’язку з учнівською аудиторією: 
оцінювання їх активності та своєї роботи на занятті. Підбиття 
підсумків бажано провадити у формі питань: що нового дізна-
лися, яких навичок набули, наскільки це може бути корисним  
у житті. Крім того, можна задати питання і з проведення самого 
уроку: що було найбільш вдале, що ще сподобалося, що слід 
змінити в майбутньому. Наша практика свідчить про правиль-
ність проведення на цьому етапі анкетування учасників заняття 
з постановкою відкритих запитань. Для підбиття результатів 
бажано залишати до 15% часу уроку. 

Домашнє завдання. Цей елемент не є нормою у заняттях з 
практичного права, скоріше винятком. Концепція нашої юри-
дичної клініки щодо домашніх завдань: вони мають бути нечас-
тими, розвиваючими, цікавими, добровільними. Виконання цих 
завдань потрібно стимулювати, хоча б словесно. Виключення: 
деякі завдання є обов’язкові, але ж і розвиваючі разом з тим. 
Наприклад, деякі інтерактивні методи (проведення дискусій, 
конкретизуючі ігрові) передбачають попередню готовність  
учнівської аудиторії.  

Не слід забувати і про КРИГОЛАМИ, які можуть зробити 
розрядку, подолати втому, привернути увагу учнів до теми за-
няття, правової ситуації.  

Запитання: Який елемент заняття з практичного права 
видається вам найважливішим? Чи ця структура обо-
в’язкова для використання на кожному уроці, чому? Чи мож-
на уникати на заняттях якоїсь частини з запропонованої 
структури? 

Відповідають бажаючі, краще отримати суперечливі від-
повіді і їх обговорити.  

До речі, на цих тренінгах ми вирішили застосувати домашнє 
завдання. Сподіваємось на виконання таких завдань на завтра: 

1) таблички з яскраво виконаними власними іменами (про 
які ми вже говорили);  

2) два бажаючі (бажано хлопець-дівчина), які зможуть опе-
ративно підготувати і завтра після обіду показати нам заняття  
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з практичного права для його аналізу. Пропонуємо подумати  
до кінця сьогоднішніх тренінгів, і ми додатково попрацюємо  
з бажаючими, щоб це непросте завдання було виконане на дос-
тойному рівні. А заняття підготувати ми зараз допоможемо. 

1.4.4. Моделювання різних елементів інтерактивного за-
няття (16 хвилин).  

Отже, зараз спробуємо практично пройти всі етапи інтерак-
тивного уроку. Для цього повернемось до малих груп з трьох осіб 
(як і в попередньому завданні). Видаємо р о з д а т к о в и й  
м а т е р і а л  (Д о д а т о к  2). Продовжуємо працювати над 
темою, до якої ми знаходили правові ситуації, щоб протягом 
цих тренінгів разом сформувати завершене заняття, яке ми да-
руємо вашій організації. Завдання на ГРУПОВУ РОБОТУ: кожна 
група має підібрати способи реалізації етапів інтерактивного 
заняття, які ми щойно розглядали. На роботу – 7 хвилин.  

Оптимальна форма роботи над цим завданням, коли при-
сутніх вісімнадцять осіб – шість груп по три особи. Якщо біль-
ше шести груп, ще одна – дві групи отримують завдання 3–4. 
Якщо менше – робота відбувається без завдання 6. Цю роботу 
В МАЛИХ ГРУПАХ важливо контролювати, слідкуючи за пра-
вильним розумінням і виконанням завдань, за дотриманням ча-
су і за тим, щоб перевірка завдань не перевищила часу заняття. 

Після групової роботи – обговорення. Тренер акцентує увагу 
на тому, що змодельовані елементи заняття мають бути від-
творені у занятті практичного права, яке буде презентоване  
в кінці тренінгів і проаналізоване. 

Проведемо РЕФЛЕКСІЮ. Чи не змінилися думки щодо 
найважливішого елемента структури інтерактивного за-
няття? Чому? Хто хоче поділитись враженнями від скла-
дання інтерактивного заняття?  

Тепер обговоримо увесь перший тренінг: Чи справджу-
ються ваші очікування від тренінгів? Який матеріал був для 
вас частково знайомим, який абсолютно новим? Що для кого 
було найцікавішим, найважливішим? 

 Залежно від вільного часу кількість відповідаючих варію-
ється в бік збільшення (всі по черзі), або зменшення (лише ба-
жаючі). 

Перерва на обід 45 хвилин. 
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Додаток 1 до четвертого заняття  
першого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ  

З ПРАКТИЧНОГО ПРАВА 

1. Мотивація, зацікавлення. Застосовується для зацікавлення ауди-
торії проблемою й обговорюваною темою. Привернути увагу учнів 
можуть питання, цитата, коротка історія, невеличке завдання, розминка  
і т. ін. Займає не більш як 5% часу заняття. 

2. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних ре-
зультатів. Застосовується для переходу до навчальної частини заняття, 
для визначення очікувань і їх планування. Займає приблизно 5% часу 
заняття. 

3. Надання необхідної інформації. Для «інтеракції» необхідна по-
передня обізнаність аудиторії з проблемою. Щоб уникнути лекцій та 
традиційного опитування, на цьому етапі можна зачитати підготовле-
ний роздатковий матеріал, завчасно дати групі домашнє завдання,  
у крайньому випадку можна застосувати міні-лекцію. Займає приблиз-
но 10% часу заняття. 

4. Інтерактивна вправа. Це найважливіша і, відповідно, найдовша 
частина заняття. Застосовується для практичного освоєння матеріалу, 
формування знань, умінь та навичок за темою заняття. На цьому етапі 
заняття може бути застосовано один або кілька методів, які допомо-
жуть ефективно розібрати правову ситуацію. Правова ситуація має 
бути забезпечена роздатковим матеріалом, що допоможе учням її реа-
лістично уявити. Для зацікавлення на заняття треба підбирати як ос-
новні методи, так і менш поширені, ще не знайомі аудиторії. Методи 
можна поєднувати, пропонувати нові, авторські методики. Викладач 
має бути заінтересований в оновленні та постійному поповненні бази 
методів, які використовуються у заняттях. Цей етап заняття займає до 
60% часу заняття. 

5. Висновки, рефлексія. Застосовуються для підсумкового засво-
єння інформації, отриманої під час заняття, для налагодження зворот-
ного зв’язку з аудиторією: оцінювання їх активності та своєї роботи 
на занятті. Підбиття підсумків бажано здійснювати у формі запитань: 
що нового дізналися, яких навичок здобули, наскільки це може бути 
корисно в житті і т. ін. Крім того, можна поставити питання і щодо 
проведення самого уроку: що було найбільш вдале, які елементи спо-
добалися, що слід змінити в майбутньому. Практика свідчить про пра-
вильність проведення на цьому етапі анкетування учасників заняття з 
постановкою відкритих запитань. Для підбиття результатів бажано за-
лишати до 15% часу заняття. 
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6. Домашнє завдання. Цей елемент не є нормою у заняттях з курсу 
«Практичне право: протидія насильству», він, скоріше, є винятком. 
Позиція розробників посібника щодо домашніх завдань така: завдання 
мають бути нечастими, цікавими, добровільними, мають сприяти роз-
витку. Виконання цих завдань потрібно стимулювати, хоча б словесно. 
Винятки: деякі завдання є обов’язковими, й такими, що сприяють роз-
витку при цьому. Наприклад, деякі інтерактивні методи (проведення 
дискусій, конкретизуючі ігрові) передбачають попередню готовність 
учнівської аудиторії.  

Не слід забувати і про рухливі вправи, які можуть допомогти по-
долати втому, підвищити інтерес до заняття, створити емоційну право-
ву ситуацію. 
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Додаток 2 до четвертого заняття  
першого тренінгу (виготовити і роздати один на групу) 

ЗАВДАННЯ до п. 1.4.3 

Завдання групі 1: Знайти форму мотивації для обраної теми і ко-
ротко продемонструвати її. 

Завдання групі 2: Підготувати і коротко провести очікування  
і представлення теми заняття. 

Завдання групі 3: Підготувати у загальному вигляді ті питання 
обраної теми, що потребують додаткової інформації, назвати шляхи 
пошуку та доведення цієї інформації. 

Завдання групі 4: Змоделювати і представити шляхи створення 
інтерактивної вправи-методу до обраної теми. 

Завдання групі 5: Назвати кілька запитань, які можна прорефлек-
сувати і провести цей елемент заняття. 

Завдання групі 6: Підібрати і назвати «криголам» до обраної те-
ми, визначитись, чи потрібно давати домашнє завдання для додатко-
вого або попереднього опрацювання матеріалу теми. 

Додатково, при потребі: 

Завдання групі 3.2: Підготувати у загальному вигляді ті питання 
обраної теми, що потребують додаткової інформації, назвати шляхи 
пошуку та доведення цієї інформації. 

Завдання групі 4.2: Змоделювати і представити шляхи створення 
інтерактивної вправи-методу до обраної теми. 
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Другий методичний тренінг

 

КОНКРЕТИЗУЮЧІ ІГРОВІ МЕТОДИ 
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і основні навчальні методики» 

Час проведення:  чотири 45-тихвилинні заняття з перервами по 10 хвилин. 

Аудиторія:  15–25 чоловік, яким відома специфіка роботи у соціально-
юридичних проектах. 

Обладнання:  коло стільців, дошка (екран) для записів, скотч, маркери 
для записів, ножиці, Кримінальний кодекс України (при-
наймні 6 примірників). 

Перше заняття 

План:  
2.1.1. Вступ до конкретизуючих ігрових методів. МОТИВАЦІЯ (4 хвилини). 
2.1.2. Метод ШКАЛА ОЦІНКИ і його застосування (8 хвилин). 
2.1.3. Розгляд конкретизуючих методів ПРАВНИЧА ПРОМОВА, 

СОКРАТОВИЙ МЕТОД, КОЛО ІДЕЙ, СТОП-КАДР (16 хвилин). 
2.1.4. Аналіз опанованих конкретизуючих методик за допомогою ДЕРЕВА 

РІШЕНЬ (17 хвилин). 

Роздаткові матеріали: 1) метод ПРАВНИЧА ПРОМОВА (виготовити і 
роздати один на групу); 2) методика СОКРАТОВИЙ МЕТОД (виготовити і 
роздати одну на групу); 3) метод КОЛО ІДЕЙ (виготовити і роздати один на 
групу), 4) метод СТОП-КАДР (виготовити і роздати один на групу); 5) схема 
для оцінки ефективності інтерактивних методик (виготовити і роздати одну на 
групу). 

Додаткові нотатки тренера: 
   
  
  

Друге заняття 

План:  
2.2.1. Розгляд «мовних» конкретизуючих ігрових методик (8 хвилин). 
2.2.2. Обговорення засвоєних методів за допомогою методики НАВЧАЮЧИ 

ВЧУСЯ (9 хвилин). 
2.2.3. Конкретизуючі ігрові методи, які знадобляться у спорі (20 хвилин). 
2.2.4. Застосування методу ПОСЛІДОВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ (8 хвилин).

ДРУГИЙ МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ:  
«КОНКРЕТИЗУЮЧІ  
ІГРОВІ МЕТОДИ» 
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Роздаткові матеріали: 1) «мовні» конкретизуючі методики вигото-
вити і роздати один метод на групу); 2) метод Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ 
(виготовити і роздати один на двох); 3) ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «Поба-
чення з батьком» (виготовити і роздати один на двох); 4) метод 
ПАРАФРАЗУВАННЯ (виготовити і роздати один на двох); 5) витяги з Сі-
мейного кодексу України щодо ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ «Побачення з ба-
тьком» (виготовити і роздати один на двох); 6) метод ПОСЛІДОВНОГО 
ОБ- 
ҐРУНТУВАННЯ («ПРЕС») (виготовити і роздати один на двох). 

Додаткові нотатки тренера: 
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Перше заняття  
другого методичного тренінгу 

2.1.1. Вступ до конкретизуючих ігрових методів. 
МОТИВАЦІЯ (4 хвилини). 

У багатьох семінарах-тренінгах з інтеракції нам доводилося 
спілкуватися з представниками організацій, сторонніх щодо 
юридичного клінічного руху, але які також проводять правопро-
світню діяльність у межах курсу «Практичного права» або по-
дібних програм. Мова, як правило, стосується кола інтерактивних 
методик, кращих і гірших форм роботи тренерів-викладачів право-
вої просвіти. Висновки часто тотожні – позитив і негатив праців-
ників правової просвіти прямо пов’язані з кількістю методів, які 
вони застосовують на заняттях (чим більше методик – тим вище 
цінується викладач, чим менше (як правило лише основні інтера-
ктивні методики) – тим нижче його професійний рівень.  

Найбільша, за запропонованою нами класифікацією, група 
методів курсу «Практичне право: протидія насильству» назива-
ється «Конкретизуючі ігрові методи і їх призначення» – урізно-
манітнити методичну складову програми, глибше розібрати 
специфіку права у конкретній життєвій ситуації. Тому ці методи 
необхідно застосовувати – буде цікавіше і викладачам і учням. 

Конкретизуючі ігрові методи на заняттях з курсу «Практич-
не право: протидія насильству»: дерево рішень; шкала оцін- 
ки; парафразування; я-висловлювання; послідовне обґрунтування 
(«ПРЕС»); правнича промова; навчаючи вчуся; заповни пропу-
щене; поєднання слів; незакінчене речення; «сократовий» метод; 
коло ідей; стоп-кадр та інші.  

Завдання цього тренінгу – поетапно розкрити специфіку цієї 
групи методів, навчитися їх застосовувати. 

2.1.2. Метод ШКАЛА ОЦІНКИ і його застосування (8 хви-
лин). 

Почнемо розгляд цієї групи методів з нескладного прийому, 
пов’язаного з оцінюванням. Метод називається ШКАЛА 
ОЦІНКИ і застосовується для кількісної оцінки кількох різно-
манітних позицій з або без наведення аргументів щодо причини 
саме такої оцінки. Метод привчає до узагальнення результатів 
творчої роботи, які важко піддаються обліку.  

Наприклад, як оцінити роботу юридичної клініки за якийсь 
проміжок часу? Звичайно, можна узагальнити наявні досягнення 
і недоліки. Якихось із них буде більше і тому попередня оцінка  
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буде позитивна чи негативна. Можна порівняти отримані показ-
ники з такими самими за попередній строк (строки), з показни-
ками інших подібних організацій. Оцінка буде точніша, але  
скільки ж зусиль для цього потрібно докласти! Для учнів-
старшокласників і працівників-початківців корисніше для оці-
нювання (самооцінювання) застосувати саме метод ШКАЛА 
ОЦІНКИ, який дає змогу кількісно опрацювати суб’єктивні 
оцінки і виробити на їх основі більш об’єктивну, як у соціологіч-
них опитуваннях.  

Послідовність застосування методу: 
1. Формулювання можливих позицій для оцінки. 
2. Зображення шкали оцінки можливих позицій. 
 
 
 
3. Почергове розкриття учасниками заняття свого рішення 

та його обґрунтування. 
4. Узагальнення отриманої інформації (через висновок тре-

нера або вирахування середнього арифметичного числа з усіх 
отриманих відповідей). 

Примітка: Правило позитивності – для дотримання прин-
ципу взаємоповаги учасникам заняття пропонується обирати 
варіанти оцінки від 1% (а не від 0%) до 100%. 

Тепер застосуємо методику на практиці. Пропонуємо вам 
оцінити міру охопленості доглядом українських дітей. 

Асистент тренера на дошці малює шкалу. Оцініть їх за 
ШКАЛОЮ ОЦІНКИ без підготовки, самостійно.  

Відбувається оцінювання і узагальнення оцінок. 
Тепер у нас є можливість об’єктивніше оцінити запропоно-

ване питання, адже сукупність суб’єктивних оцінок дає об’єк-
тивну. Також можна увести елемент конкурсності, адже будуть 
ті, хто назве найближчу до підсумку оцінку. 

Запитання: Яка ваша думка про застосування цього ме-
тоду на заняттях з курсу «Практичне право: протидія на-
сильству» і у житті? Наведіть приклади. 

2.1.3. Розгляд конкретизуючих методів ПРАВНИЧА 
ПРОМОВА, «СОКРАТОВИЙ» МЕТОД, КОЛО ІДЕЙ, СТОП-
КАДР (16 хвилин). 

Перед наступним заняттям нам потрібно буде деякий час 
попрацювати з навчальним матеріалом у не дуже цікавій формі. 
Працюватимемо В МАЛИХ ГРУПАХ (відбувається об’єднання 
у групи за таким способом – чотири або більше, залежно від 
можливості – тренер повинен це спрогнозувати завчасно – 
особи (бажано активні) повинні знайти зовні помітні ознаки  
у присутніх з тим, щоб підібрати їх у групу, наприклад, колір, 
зріст чи інші ознаки). 

1%     100% 
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Завдання кожної групи: обговорити і засвоїти чотири конкре-
тизуючі методики практичного права: ПРАВНИЧА ПРОМОВА, 
«СОКРАТОВИЙ» МЕТОД, КОЛО ІДЕЙ, СТОП-КАДР ( р о з -
д а т к о в и й  м а т е р і а л  –  д о д а т к и  1,  2,  3 , 4). 

Проходить РОБОТА В ГРУПАХ (12 хвилин). Тренери конт-
ролюють, щоб всі учасники тренінгу працювали активно і ово-
лоділи матеріалом. Після цього тренер запитує одного з учас-
ників з кожної групи про засвоєні методики (для контролю 
знань і РЕФЛЕКСІЇ). 

2.1.4. Аналіз опанованих конкретизуючих методик за до-
помогою ДЕРЕВА РІШЕНЬ (17 хвилин). 

Зараз додатково узагальнимо щойно набуту інформацію про 
чотири конкретизуючі методики. Для цього застосуємо прийо-
ми методу ДЕРЕВО РІШЕНЬ. 

Побудова «дерева рішень» – простий практичний спосіб 
«зважити» переваги і недоліки різних варіантів вибору, оцінити 
різні позиції. 

«Дерево рішень» для трьох варіантів вибору може виглядати 
таким чином: 

Проблема: 

Варіант 1 «Плюси» – «Мінуси»  
Варіант 2 «Плюси» – «Мінуси»  
Варіант 3 «Плюси» – «Мінуси»  

Згадаємо ШКАЛУ ОЦІНКИ. Ця методика має подібні цілі 
щодо ДЕРЕВА РІШЕНЬ, але якщо раніше ми оцінювали кількіс-
но, то тепер маємо проаналізувати якісні показники. Раніше ми 
оцінювали способи вирішення ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ, зараз 
розглянемо інтерактивні методики. 

Завдання таке: у тих самих МАЛИХ ГРУПАХ розглянути 
«плюси» і «мінуси» у застосуванні методик ПРАВНИЧА 
ПРОМОВА, «СОКРАТОВИЙ» МЕТОД, КОЛО ІДЕЙ, СТОП-
КАДР. Час на оцінювання – 8 хвилин і за цей проміжок потрібно 
знайти не менше трьох позитивних і негативних моментів щодо 
застосування названих методик курсу «Практичне право: протидія 
насильству». В результаті потрібно заповнити таку схему (в и -
д а є м о  д о д а т о к  5). Рекомендуємо приступити до праці 
негайно  
і в групах створити робочі підгрупи для прискорення роботи. 

Відбувається РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ. Тренери її кон-
тролюють і, в разі потреби, допомагають групам. Далі потрі-
бно провести загальне обговорення, можна при цьому застосу-
вати КОЛО ІДЕЙ (про кожен метод кожна група називає по 
черзі лише один «плюс» чи «мінус»). Результати обговорення 
записуються на дошці (ватмані). 

Запитання: Отже, тепер ми маємо знати скільки конк-
ретизуючих методик? Шість. 
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Перерва 10 хвилин. 
Додаток 1 до першого заняття  

другого тренінгу (виготовити і роздати кожній групі) 

МЕТОД ПРАВНИЧА ПРОМОВА 

Одним із обов’язкових умінь вільної освіченої людини є вміння 
виступати перед аудиторією на захист своїх інтересів чи інтересів 
сторонньої людини, обґрунтовано формулювати свою громадянську 
позицію. Набути таких навиків можна при застосуванні методу 
«ПРАВНИЧА ПРОМОВА». 

Для цього потрібно дотримуватися такої послідовності: 
1. Формування правничої теми виступу. 
2. Завчасне її погодження з промовцями та підготовка до їх виступу 

(уміння виступати), а також підготовка аргументної бази щодо теми 
промови. 

3. Проведення промови на занятті. 
Правила методу: 
▪ тема промови актуальна для аудиторії; 
▪ проблематика промови відома аудиторії; 
▪ під час промови група не заважає виступаючому.  

  

МЕТОД ПРАВНИЧА ПРОМОВА 

Одним із обов’язкових умінь вільної освіченої людини є вміння 
виступати перед аудиторією на захист своїх інтересів чи інтересів 
сторонньої людини, обґрунтовано формулювати свою громадянську 
позицію. Набути таких навиків можна при застосуванні методу 
«ПРАВНИЧА ПРОМОВА». 

Для цього потрібно дотримуватися такої послідовності: 
1. Формування правничої теми виступу. 
2. Завчасне її погодження з промовцями та підготовка до їх виступу 

(уміння виступати), а також підготовка аргументної бази щодо теми 
промови. 

3. Проведення промови на занятті. 
Правила методу: 
▪ тема промови актуальна для аудиторії; 
▪ проблематика промови відома аудиторії; 
▪ під час промови група не заважає виступаючому.  
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Додаток 2 до першого заняття  
другого тренінгу (виготовити і роздати кожній групі) 

МЕТОДИКА «СОКРАТОВИЙ» МЕТОД 

Важливою справою для людей є формулювання питань. При цьому 
труднощі, як правило, виникають з приводу: для чого запитувати; що 
та про що запитувати; як запитувати.  

Зміст цього методу полягає в розробці низки питань, які приво-
дять того, хто відповідає, до певного висновку. Одна людина весь час 
ставить запитання, а інша відповідає на них.  

«Сократовий» метод привчає не просто грамотно ставити запи-
тання, а й планувати хід діалогу, складати його алгоритм: передбачати 
можливі варіанти відповідей і наперед передбачати варіанти наступ-
них запитань. 

Цей метод також доречно застосовувати при розгляді правових 
ситуацій. У викладачів повинна бути підготовлена певна ПРАВОВА 
СИТУАЦІЯ з повним поясненням суті проблеми. До відома аудиторії 
вони доводять лише коротку фабулу. Наприклад: «П’ятнадцятирічна 
В. вирішила піти працювати». Учні на основі вже засвоєного матеріалу 
про права людини, про освіту, про право на працю мають ставити всі 
можливі варіанти питань, щоб прояснити ситуацію для себе як найпов-
ніше та дати певну відповідь. З одного боку, це дозволить навчитися 
грамотно ставити запитання, з іншого – дозволить з’ясувати, наскіль-
ки успішно учнями був засвоєний матеріал. 

  

МЕТОДИКА «СОКРАТОВИЙ» МЕТОД 

Важливою справою для людей є формулювання питань. При цьому 
труднощі, як правило, виникають з приводу: для чого запитувати; що 
та про що запитувати; як запитувати.  

Зміст цього методу полягає в розробці низки питань, які приво-
дять того, хто відповідає, до певного висновку. Одна людина весь час 
ставить запитання, а інша відповідає на них.  

«Сократовий» метод привчає не просто грамотно ставити запи-
тання, а й планувати хід діалогу, складати його алгоритм: передбачати 
можливі варіанти відповідей і наперед передбачати варіанти наступ-
них запитань. 

Цей метод також доречно застосовувати при розгляді правових 
ситуацій. У викладачів повинна бути підготовлена певна ПРАВОВА 
СИТУАЦІЯ з повним поясненням суті проблеми. До відома аудиторії 
вони доводять лише коротку фабулу. Наприклад: «П’ятнадцятирічна 
В. вирішила піти працювати». Учні на основі вже засвоєного матеріалу 
про права людини, про освіту, про право на працю мають ставити всі 
можливі варіанти питань, щоб прояснити ситуацію для себе як найпов-
ніше та дати певну відповідь. З одного боку, це дозволить навчитися 
грамотно ставити запитання, з іншого – дозволить з’ясувати, наскіль-
ки успішно учнями був засвоєний матеріал. 
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Додаток 3 до першого заняття  
другого тренінгу (виготовити і роздати кожній групі) 

МЕТОД «КОЛО ІДЕЙ» 

Цей метод залучає всю групу до обговорення. Він добре спрацьо-
вує, коли ставляться запитання або виступають доповідачі від малих 
груп. 

Порядок проведення: 
1. Коли малі групи завершили своє завдання і готові представити 

інформацію, слід попросити кожну групу по черзі представити лише 
один аспект з тих, які вони обговорювали. Продовжуючи по колу, запи-
туйте кожну групу почергово, поки не вичерпаються усі відповіді. Це 
дозволяє усім групам обмінятися результатами своєї роботи, уникаючи 
ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію. 

2. Метод спрацьовує і для створення списку ідей. Для цього пот-
рібно кожному подавати одну ідею по черзі. 

3. Метод ефективний для видів діяльності з розв’язання гострих 
проблем. Можна запропонувати учням викласти свою думку або ідею 
на картці-індексі без імені. Викладач збирає усі картки і складає спи-
сок зазначених у них ідей на дошці або починає дискусію, користую-
чись інформацією з карток. 

  

МЕТОД «КОЛО ІДЕЙ» 

Цей метод залучає всю групу до обговорення. Він добре спрацьо-
вує, коли ставляться запитання або виступають доповідачі від малих 
груп. 

Порядок проведення: 
1. Коли малі групи завершили своє завдання і готові представити 

інформацію, слід попросити кожну групу по черзі представити лише 
один аспект з тих, які вони обговорювали. Продовжуючи по колу, запи-
туйте кожну групу почергово, поки не вичерпаються усі відповіді. Це 
дозволяє усім групам обмінятися результатами своєї роботи, уникаючи 
ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію. 

2. Метод спрацьовує і для створення списку ідей. Для цього пот-
рібно кожному подавати одну ідею по черзі. 

3. Метод ефективний для видів діяльності з розв’язання гострих 
проблем. Можна запропонувати учням викласти свою думку або ідею 
на картці-індексі без імені. Викладач збирає усі картки і складає спи-
сок зазначених у них ідей на дошці або починає дискусію, користую-
чись інформацією з карток. 
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Додаток 4 до першого заняття  
другого тренінгу (виготовити і роздати кожній групі) 

МЕТОД «СТОП-КАДР» 

За допомогою цього методу групі надається можливість оперативно 
відреагувати на ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ, одночасно застосовувати 
свої знання правових норм та виявляти вміння їх застосовувати. 

Послідовність проведення: до уваги групи пропонується (зачиту-
ється, розповідається) ситуація, наприклад, перелік дій, зміст проце-
суального чи нормативно-правового акта. Залежно від рівня готовності 
аудиторії обирається складність такого завдання. Учні (малі групи) 
наввипередки мають виявити недоліки (помилки) ситуації або її нор-
мативно-правове регулювання тощо. Для цього учень, який знайшов 
відповідь, має промовити: «Стоп-кадр». Цим він зупиняє доповідача і 
називає свій варіант відповіді. Після цього ведучий (викладач) продов-
жує розповідати ситуацію до наступної фрази «Стоп-кадр». 

  

МЕТОД «СТОП-КАДР» 

За допомогою цього методу групі надається можливість оперативно 
відреагувати на ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ, одночасно застосовувати 
свої знання правових норм та виявляти вміння їх застосовувати. 

Послідовність проведення: до уваги групи пропонується (зачиту-
ється, розповідається) ситуація, наприклад, перелік дій, зміст проце-
суального чи нормативно-правового акта. Залежно від рівня готовності 
аудиторії обирається складність такого завдання. Учні (малі групи) 
наввипередки мають виявити недоліки (помилки) ситуації або її нор-
мативно-правове регулювання тощо. Для цього учень, який знайшов 
відповідь, має промовити: «Стоп-кадр». Цим він зупиняє доповідача і 
називає свій варіант відповіді. Після цього ведучий (викладач) продов-
жує розповідати ситуацію до наступної фрази «Стоп-кадр». 
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Додаток 5 до першого заняття  
другого тренінгу (виготовити і роздати кожній групі) 

СХЕМА ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК 

ПРАВНИЧА ПРОМОВА 

+ – 

  

  

  

  

  

 
«СОКРАТОВИЙ» МЕТОД 

+ – 

  

  

  

  

  

 
КОЛО ІДЕЙ 

+ – 

  

  

  

  

  

 
СТОП-КАДР 

+ – 
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Друге заняття  
другого методичного тренінгу 

2.2.1. Розгляд «мовних» конкретизуючих ігрових методик 
(8 хвилин). 

Наступна підгрупа конкретизуючих методик практичного 
права може бути названа «мовною». Адже ці методики адапто-
вані для цілей курсу «Практичне право: протидія насильству»  
із вивчення мовних дисциплін. Наприклад, усі працювали в ре-
жимі «незакінченого речення», коли викладач пропонував про-
довжити речення, додавши до нього кілька слів. Слова в реченні 
(словосполученні) можуть бути пропущені і їх потрібно підіб-
рати для цілісного змісту. Таких прийомів при вивченні, зокре-
ма, іноземних мов є досить багато.  

Ми вирішили їх застосувати до правничої проблематики. 
Так виникли методи, названі нами ЗАПОВНІТЬ ПРОПУЩЕНЕ, 
НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ, ПОЄДНАННЯ СЛІВ. Загальні пра-
вила застосування цих методик звичні. Їх корисно застосовувати, 
оскільки вони довели свою ефективність і популярність. Разом 
з тим, ці методики не є суто ігровими, тому їх бажано поєдну-
вати з іншими методами практичного права. Також подібні ме-
тоди краще проходять при роботі з підлітковою аудиторією, яка 
звикла до їх застосування. 

Зараз ми У МАЛИХ ГРУПАХ (пропонується утворити три 
або шість груп (до п’яти осіб) за місцем розташування в ауди-
торії) виконаємо таке завдання: кожна група отримує р о з д а т -
к о в и й  м а т е р і а л  (д о д а т о к  1)  і протягом п’яти хви-
лин опрацює один з трьох названих методів, усвідомить його  
і підготує приклад його застосування. Додаткове завдання-по-
бажання: які вам відомі подібні прийоми гри зі словами? Під-
кажіть їх нам, і ми їх також пристосуємо для потреб практичного 
права. 

Відбувається РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ. Після роботи 
кожна група повідомляє про виконання лише додаткового зав-
дання, коли воно виконане. Асистент тренера записує на дошці 
(ватмані) висловлювання учасників заняття. 

2.2.2. Обговорення засвоєних методів за допомогою ме-
тодики НАВЧАЮЧИ ВЧУСЯ (9 хвилин). 

Ми дещо незвично закінчили попередню групову роботу. 
Чи не так? Бажаючі відповідають. Дійсно, ми не обговорили 
головні результати РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ. Але це зроб-
лено навмисно. 
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Обговорення результатів РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ 
щодо трьох конкретизуючих методів практичного права буде 
проведено зараз за допомогою ще одного методу.  

Ви утримуєте в пам’яті матеріал і приклади щодо опра-
цьованих методів?  

Було сказано, що «мовні» методи потрібно поєднувати з 
більш ігровими і цікавими. Таку методику ми зараз застосуємо. 
Вона називається НАВЧАЮЧИ ВЧУСЯ. 

Рекомендуємо використовувати цей метод при узагальненні 
вивченого, при завершенні роботи з блоком інформації з метою 
дати можливість аудиторії взяти участь у навчанні й передачі 
своїх знань.  

Як відомо, навчальний матеріал чи не найкраще засвоюється, 
якщо його передавати іншим, пояснювати. Це і є сутність мето-
ду НАВЧАЮЧИ ВЧУСЯ. 

Два його організаційних правила: 
1. Після того як усі усвідомлять виділену інформацію, дати 

час на ознайомлення зі своєю інформацією інших, вільно пере-
суваючись у навчальному кабінеті.  

2. Кожна особа одночасно може спілкуватися лише з однією 
особою. Завдання полягає в тому, щоб поділитися своїм фактом 
і самому дізнатися про інформацію від іншого. 

Починаймо роботу. Протягом п’яти хвилин відбувається 
процедура застосування методу НАВЧАЮЧИ ВЧУСЯ. Тренери 
стимулюють аудиторію до вільного пересування і оперативного 
обміну інформацією. Усі мають засвоїти по три методи. По 
завершенні роботи усі займають місця. 

Тепер є можливість обговорити «набуті» знання. Тренер ви-
бірково опитує про послідовність і приклади застосування ме-
тодів ЗАПОВНІТЬ ПРОПУЩЕНЕ, НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ, 
ПОЄДНАННЯ СЛІВ. 

Запитання: А як ви оціните методику НАВЧАЮЧИ 
ВЧУСЯ? Коли її доцільно використовувати? Чи згодні ви  
з позицією, що методика НАВЧАЮЧИ ВЧУСЯ може висту-
пати своєрідною РУХЛИВОЮ ВПРАВОЮ і не передбачати 
її проведення на тому ж занятті? 

2.2.3. Конкретизуючі ігрові методи, які знадобляться  
у спорі (20 хвилин). 

Наступні дві методики спрямовані на те, щоб «гасити» емо-
ції, які часто виникають у конфлікті, нівелювати емоційну агре-
сію, допомогти суперникам почути одне одного. Саме словесна 
агресивність, неповага до поглядів, позицій протилежної сторо-
ни у суперечці є підґрунтям до застосування насильства, психіч-
ного або навіть фізичного. 
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Принципом суспільного спокою має бути теза: «Будь-які 
позиції можуть бути погоджені або, у виняткових випадках, 
розсуджені». Таку позицію ми повинні прищеплювати у світо-
гляд підлітків, вчити їх поважати усіх оточуючих, розуміти 
помилки і надавати шанс для їх виправлення. Тому особли-
ве місце у системі методик навчального курсу «Практичне пра-
во: протидія насильству» займають прийоми, які спрямовані на 
примирення, формування взаємоповаги і злагоди. Є такі 
прийоми і в числі конкретизуючих ігрових методів. Їх назви:  
Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ і ПАРАФРАЗУВАННЯ. Обидва ці  
методи можуть застосовуватись як самостійно, так і сукупно  
з іншими, наприклад методами дискутування чи поєднаними 
методами. Це ми зможемо випробувати на наших наступних 
тренінгах.  

Названі методи ми спробуємо застосувати практично, по чер-
зі. В и д а є м о  д о д а т о к  2.  Відбувається ознайомлення  
з матеріалом, тренер акцентує увагу на головних моментах. 

Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ – метод, що допоможе без звинува-
чень і вимог виявити ваше ставлення до певної ситуації, пере-
дати іншій особі ставлення до її вчинку або поведінки, щоб ін-
ша людина змінила своє ставлення. 

Складання Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ нагадує кулінарний  
рецепт: 

1. Подія або вчинок, що стались. Назвіть суть справи. Уни-
кайте «мовних подразнювачів» – вислів на зразок «коли ви гор-
лаєте чи гавкаєте на мене» навряд чи допоможе порозумітися. 

2. Ваша реакція у справі. Зазначте, як названі події чи вчин-
ки впливають на вас (включаючи ображеність почуттів), але не 
шукайте винуватців, не кажіть «це ви винні», «це лише через 
вас», «ви мене з розуму зводите», «це дратує мене». 

3. Результат, якому ви надаєте перевагу. Не формулюйте 
його як вимогу. Стежте за тим, щоб вихід не був жорстко ви-
значеним, а давав можливість для розроблення нових варіантів. 

Наприклад: 
1. «Коли ви підвищуєте на мене голос»... 
2. «… я відчуваю себе ображеним.» 
3. «Мені хотілося б мати можливість обговорити з вами спір-

не питання за нормальних обставин.» 
Тепер наша аудиторія, яка об’єднана у малі групи, буде ще 

більш об’єднаною. На пари (відбувається добровільне об’єд-
нання).  

Завдання наступне:  
1) у парах ознайомитися з ПРАВОВОЮ СИТУАЦІЄЮ 

(в и д а є м о  д о д а т о к  3), запозиченою з посібника «Прак-
тичне право: протидія насильству»;  
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2) протягом чотирьох хвилин «увійти» в РОЛІ двох учасни-
ків конфлікту (батька та матері), підібрати кілька – до трьох їх 
емоційних висловів, спрямованих проти іншої сторони; 

3) по черзі висловити свої емоційні вислови і відреагувати 
на них в режимі Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ. 

На все це надаємо 8 хвилин. Відбувається робота за мето-
дикою, тренери допомагають учасникам заняття. 

Наступна методика ( в и д а є м о  д о д а т о к  4  – відбу-
вається ознайомлення з матеріалом, тренер акцентує увагу на 
головних моментах) ПАРАФРАЗУВАННЯ – повторення, ніби 
«повернення» співрозмовникові його слів, але не додаючи нічого 
від себе за змістом, лише конкретизуючи вислови, «пом’як-
шуючи» їх тон. Це дозволяє навчитися уважно вислуховувати 
позиції інших людей, розуміти їхній хід думок, показати люди-
ні, що її уважно слухають та розуміють. На відміну від попе- 
реднього прийому, спрямованого на долання надмірних емоцій, ця 
додатково орієнтована на аргументну базу суперника, на підго-
товку умов для узгодження позицій. 

Наприклад:  
1-й співбесідник: Я роздратований станом навколишнього 

природного середовища, за забруднення повітря ніхто не відпо-
відає! 

2-й співбесідник: Помітно, що ви стурбовані екологічною 
ситуацією. Справді, контролюючим органам потрібно активніше 
виконувати свої функції. 

Тепер пригадаємо позиції сторін нашого ігрового спору. 
Повертаємося до попередніх ролей і дві – три хвилини підби-
раймо аргументи (до трьох). Зараз проведіть обговорення аргу-
ментів за методикою ПАРАФРАЗУВАННЯ. Протягом п’яти хви-
лин відбувається робота за методикою, тренери допомагають 
учасникам заняття. 

Після РОЛЬОВИХ ІГОР потрібно повернутися до поперед-
нього стану, «вийти з ролей». 

Коли відбувається обговорення У МАЛИХ ГРУПАХ без за-
гального позгодження, доцільно запитаннями перевірити якість 
роботи, засвоєння навчального матеріалу. Проведемо 
РЕФЛЕКСІЮ: Чи кожній парі учасників вдалося заспокої-
тися? Чи ефективні методики ПАРАФРАЗУВАННЯ і Я-
ВИСЛОВЛЮВАННЯ? Чи підготовлені умови для продукти-
вного діалогу? Відповідають бажаючі. 

2.2.4. Застосування методу ПОСЛІДОВНОГО 
ОБҐРУНТУВАННЯ (8 хвилин).  

У проведеній суперечці забуто важливе правило: необхідно 
враховувати позиції всіх учасників спору. У нашій ситуації 
неврахованою залишилася позиція дитини. 
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Завданням наших робочих пар буде скласти цю позицію. 
Цьому допоможе добірка норм Сімейного кодексу України 
(в и д а є м о  д о д а т о к  5 ) і методика ПОСЛІДОВНОГО 
ОБГРУНТУВАННЯ (в и д а є м о  д о д а т о к  6 ). 

Цей метод вже давно перевірений на практиці. У різних 
джерелах його також називають «POPS-формула», «ПРЕС». 
Ми ж вирішили замінити абревіатури простішим словосполу-
ченням.  

У парах відбувається ознайомлення з матеріалами і по- 
будова виступу за названою методикою (на це виділяється  
чотири хвилини). Після цього представники кожної пари ви-
словлюють підготовані ними позиції дитини щодо ПРАВОВОЇ 
СИТУАЦІЇ «Побачення з батьком». Викладач підводить під-
сумок. 

Перерва 10 хвилин. 
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Додаток 1 до другого заняття  
другого тренінгу (виготовити і роздати один метод на групу) 

«МОВНІ» КОНКРЕТИЗУЮЧІ МЕТОДИКИ 

ЗАПОВНІТЬ ПРОПУЩЕНЕ 

Мета методу – активізувати в пам’яті засвоєний матеріал, виробити 
вміння логічного, творчого мислення. 

Подібні методи застосовуються при вивченні іноземних мов: учневі 
пропонується в наявному тексті вставити пропущені слова чи фрази. 
При використанні цього методу на заняттях правової тематики пропо-
нується видати учням завдання щодо правової ситуації з пропущеними 
певними елементами (позовну заяву, правничу промову тощо), що по-
винні охоплювати тему заняття чи кілька тем при проведенні підсумко-
вого контролю знань. Це дозволить згадати учням увесь матеріал, а ви-
кладачеві – перевірити, наскільки вони засвоїли навчальний матеріал. 

Стислий приклад цього методу: «Для влаштування на роботу  
на умовах ... чотирнадцятирічний Сергій повинен отримати ... батьків». 

  

ПОЄДНАННЯ СЛІВ 

Подібні методи застосовуються при вивченні іноземних мов. За-
вданнями цього методу є активізація в пам’яті засвоєного навчального 
матеріалу, вироблення вміння логічного, творчого мислення. 

Учням пропонується набір слів, які можуть стосуватися будь-якої 
теми. Слова можуть бути як правовими термінами, так і стосуватися 
іншого, але при цьому їх можна вжити у юридичних документах. Зав-
дання може охоплювати одну чи кілька тем, може стосуватися під- 
сумкового контролю знань. Застосування методики дозволить згадати 
учням навчальний матеріал, а викладачеві – перевірити рівень його за-
своєння.  

Стислий приклад цього методу: обрання категорій, які відносяться 
до цивільного процесу з наведеного переліку (позов, обвинувачений, 
свідок, треті особи, ціна).  

  

НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ 

 Метод спрямований на узагальнення отриманої інформації, ви-
значення асоціацій з правовим матеріалом, розвиток логіки. Подібні 
методи застосовуються при вивченні іноземних мов.  

Може застосовуватись як на початку заняття (наприклад, як форма 
мотивації), в середині або ж в кінці заняття (як форма рефлексії). 

 Учням пропонується продовжити речення правничого змісту,  
у якому дається лише кілька перших слів. Наприклад: «Для захисту 
свого права на вільний розвиток особистості неповнолітня Оксана ...». 
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Додаток 2 до другого заняття  
другого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

МЕТОД «Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ» 

Це метод, що допоможе без звинувачень і вимог виявити ваше 
ставлення до певної ситуації, передати іншій особі ставлення до її 
вчинку або поведінки, щоб інша людина змінила своє ставлення. 

Складання Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ нагадує кулінарний рецепт: 
1. Подія або вчинок, що стались. Назвіть суть справи. Уникайте 

«мовних подразнювачів» – вислів на зразок «коли ви горлаєте чи гав-
каєте на мене» навряд чи допоможе порозумітися. 

2. Ваша реакція у справі. Зазначте, як названі події чи вчинки 
впливають на вас (включаючи ображеність почуттів), але не шукайте 
винуватців, не кажіть «це ви винні», «це лише через вас», «ви мене з 
розуму зводите», «це дратує мене». 

3. Результат, якому ви надаєте перевагу. Не формулюйте його як 
вимогу. Стежте за тим, щоб вихід не був жорстко визначеним, а давав 
можливість для розроблення нових варіантів. 

Наприклад: 
1. «Коли ви підвищуєте на мене голос»... 
2. «… я відчуваю себе ображеним». 
3. «Я бажаю обговорити з вами спірне питання за нормальних об-

ставин». 

  

МЕТОД «Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ» 

Це метод, що допоможе без звинувачень і вимог виявити ваше 
ставлення до певної ситуації, передати іншій особі ставлення до її 
вчинку або поведінки, щоб інша людина змінила своє ставлення. 

Складання Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ нагадує кулінарний рецепт: 
1. Подія або вчинок, що стались. Назвіть суть справи. Уникайте 

«мовних подразнювачів» – вислів на зразок «коли ви горлаєте чи гав-
каєте на мене» навряд чи допоможе порозумітися. 

2. Ваша реакція у справі. Зазначте, як названі події чи вчинки 
впливають на вас (включаючи ображеність почуттів), але не шукайте 
винуватців, не кажіть «це ви винні», «це лише через вас», «ви мене з 
розуму зводите», «це дратує мене». 

3. Результат, якому ви надаєте перевагу. Не формулюйте його як 
вимогу. Стежте за тим, щоб вихід не був жорстко визначеним, а давав 
можливість для розроблення нових варіантів. 

Наприклад: 
1. «Коли ви підвищуєте на мене голос»... 
2. «… я відчуваю себе ображеним». 
3. «Я бажаю обговорити з вами спірне питання за нормальних об-

ставин». 
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Додаток 3 до другого заняття 
другого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ПОБАЧЕННЯ З БАТЬКОМ» 

Батьки Олега розлучились. Тепер він проживає з мамою та бабу-
сею. З батьком вони бачаться рідко, оскільки той працює за кордоном. 
Останнім часом бабуся з мамою взагалі заборонили Олегу зустрічатися  
з батьком, мотивуючи це тим, що у нього тепер є інша сім’я. Батько 
завжди прагне зустрітися з сином, телефонує йому, проте все марно. 

  

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ПОБАЧЕННЯ З БАТЬКОМ» 

Батьки Олега розлучились. Тепер він проживає з мамою та бабу-
сею. З батьком вони бачаться рідко, оскільки той працює за кордоном. 
Останнім часом бабуся з мамою взагалі заборонили Олегу зустрічатися  
з батьком, мотивуючи це тим, що у нього тепер є інша сім’я. Батько 
завжди прагне зустрітися з сином, телефонує йому, проте все марно. 

  

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ПОБАЧЕННЯ З БАТЬКОМ» 

Батьки Олега розлучились. Тепер він проживає з мамою та бабу-
сею. З батьком вони бачаться рідко, оскільки той працює за кордоном. 
Останнім часом бабуся з мамою взагалі заборонили Олегу зустрічатися  
з батьком, мотивуючи це тим, що у нього тепер є інша сім’я. Батько 
завжди прагне зустрітися з сином, телефонує йому, проте все марно. 

  

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ПОБАЧЕННЯ З БАТЬКОМ» 

Батьки Олега розлучились. Тепер він проживає з мамою та бабу-
сею. З батьком вони бачаться рідко, оскільки той працює за кордоном. 
Останнім часом бабуся з мамою взагалі заборонили Олегу зустрічатися  
з батьком, мотивуючи це тим, що у нього тепер є інша сім’я. Батько 
завжди прагне зустрітися з сином, телефонує йому, проте все марно. 

  

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ПОБАЧЕННЯ З БАТЬКОМ» 

Батьки Олега розлучились. Тепер він проживає з мамою та бабу-
сею. З батьком вони бачаться рідко, оскільки той працює за кордоном. 
Останнім часом бабуся з мамою взагалі заборонили Олегу зустрічатися  
з батьком, мотивуючи це тим, що у нього тепер є інша сім’я. Батько 
завжди прагне зустрітися з сином, телефонує йому, проте все марно. 
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Додаток 4 до другого заняття  
другого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

МЕТОД «ПАРАФРАЗУВАННЯ» 

ПАРАФРАЗУВАННЯ – повторення, ніби «повернення» співроз-
мовникові його слів, але не додаючи нічого від себе за змістом, лише 
конкретизуючи вислови, «пом’якшуючи» їх тон. Це дозволяє навчи-
тися уважно вислуховувати позиції інших людей, розуміти чужий хід 
думок, показати людині, що її уважно слухають та розуміють. Ця ме-
тодика додатково орієнтована на аргументну базу суперника, на під-
готовку умов для узгодження позицій. 

Наприклад:  
1-й співбесідник: Я роздратований станом навколишнього природ-

ного середовища, за забруднення повітря ніхто не відповідає! 
2-й співбесідник: Помітно, що ви стурбовані екологічною ситуа-

цією. Справді, контролюючим органам потрібно активніше виконувати 
свої функції. 

  

МЕТОД «ПАРАФРАЗУВАННЯ» 

ПАРАФРАЗУВАННЯ – повторення, ніби «повернення» співроз-
мовникові його слів, але не додаючи нічого від себе за змістом, лише 
конкретизуючи вислови, «пом’якшуючи» їх тон. Це дозволяє навчи-
тися уважно вислуховувати позиції інших людей, розуміти чужий хід 
думок, показати людині, що її уважно слухають та розуміють. Ця ме-
тодика додатково орієнтована на аргументну базу суперника, на під-
готовку умов для узгодження позицій. 

Наприклад:  
1-й співбесідник: Я роздратований станом навколишнього природ-

ного середовища, за забруднення повітря ніхто не відповідає! 
2-й співбесідник: Помітно, що ви стурбовані екологічною ситуа-

цією. Справді, контролюючим органам потрібно активніше виконувати 
свої функції. 
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Додаток 5 до другого заняття  
другого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

ВИТЯГИ З СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  
ЩОДО ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ  
«ПОБАЧЕННЯ З БАТЬКОМ» 

Стаття 141 (ч. 2). Розірвання шлюбу між батьками, проживання 
їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від 
обов’язків щодо дитини. 

Стаття 152 (ч. 2). Дитина має право противитися неналежному 
виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї. 

Стаття 155 (ч. 2). Батьківські права не можуть здійснюватися 
всупереч інтересам дитини. 

Стаття 157.  
1. Питання виховання дитини вирішується батьками спільно.  
2. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний 

брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.  
3. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджа-

ти тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та 
брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає 
нормальному розвиткові дитини. 

  

ВИТЯГИ З СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  
ЩОДО ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ  
«ПОБАЧЕННЯ З БАТЬКОМ» 

Стаття 141 (ч. 2). Розірвання шлюбу між батьками, проживання 
їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від 
обов’язків щодо дитини. 

Стаття 152 (ч. 2). Дитина має право противитися неналежному 
виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї. 

Стаття 155 (ч. 2). Батьківські права не можуть здійснюватися 
всупереч інтересам дитини. 

Стаття 157.  
1. Питання виховання дитини вирішується батьками спільно.  
2. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний 

брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.  
3. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджа-

ти тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та 
брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає 
нормальному розвиткові дитини. 
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Додаток 6 до другого заняття  
другого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

МЕТОД ПОСЛІДОВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ  
(«ПРЕС») 

Цей метод надає аудиторії можливість виробити аргументи або 
висловити власну думку з дискусійного питання. Метод допомагає 
прояснити свої думки, а також сформулювати думку в чіткій і стислій 
формі. 

Цим методом можна тренувати як уміння вести теоретичний спір 
(наприклад, доцільність правового регулювання всіх життєвих випадків), 
так і навички практичного аналізу (наприклад, аналіз події). 

Вказаний метод можна звести до чотирьох етапів: 
1. Власна позиція: Я вважаю, що... (висловлення власної думки, 

що прояснює, яка позиція відстоюватиметься). 
2. Обґрунтування. ...тому, що... (наведення причин виникнення 

своєї позиції, тобто, на чому ґрунтуються докази на підтримку позиції). 
3. Приклад. ... наприклад... (наведення фактів, що підтверджують 

ваші докази, тобто підсилення своєї позиції). 
4. Висновки. Отже ... (узагальнення своєї думки, висновок про 

те, що слід робити; тобто, заклик прийняти вашу позицію). 

  

МЕТОД ПОСЛІДОВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ  
(«ПРЕС») 

Цей метод надає аудиторії можливість виробити аргументи або 
висловити власну думку з дискусійного питання. Метод допомагає 
прояснити свої думки, а також сформулювати думку в чіткій і стислій 
формі. 

Цим методом можна тренувати як уміння вести теоретичний спір 
(наприклад, доцільність правового регулювання всіх життєвих випадків), 
так і навички практичного аналізу (наприклад, аналіз події). 

Вказаний метод можна звести до чотирьох етапів: 
1. Власна позиція: Я вважаю, що... (висловлення власної думки, 

що прояснює, яка позиція відстоюватиметься). 
2. Обґрунтування. ...тому, що... (наведення причин виникнення 

своєї позиції, тобто, на чому ґрунтуються докази на підтримку позиції). 
3. Приклад. ... наприклад... (наведення фактів, що підтверджують 

ваші докази, тобто підсилення своєї позиції). 
4. Висновки. Отже ... (узагальнення своєї думки, висновок про 

те, що слід робити; тобто, заклик прийняти вашу позицію). 
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ПОЯСНЕННЯ ДО РОБОТИ  
ПІСЛЯ ДРУГОГО МЕТОДИЧНОГО ТРЕНІНГУ 

Взаємна презентація організацій-учасників тренінгів 
(45 хвилин). 

Це рекомендований елемент тренінгів. Вона проводиться 
протягом 45 хвилин шляхом розповідей, медіа-презентацій, від-
повідей на запитання. Організація, що приймає тренінги на 
своїй базі, може провести екскурсію, демонстрацію основ ро-
боти.  

 
Робота з особами, які готуватимуть на другий день до-

машнє завдання (45 хвилин).  
Одночасно з презентацією, яку забезпечує один з тренерів, 

інший тренер до 45 хвилин спеціалізовано працює з двома учас-
никами тренінгу, які виявили бажання виконати домашнє зав-
дання на наступний день – підготувати заняття з практичного 
права. Індивідуальний інструктаж двох бажаючих має бути 
спрямований на таке: визначатись з елементами заняття (ре-
комендуємо ті, які ми вже визначили як оптимальні під час 
першого тренінгу), з концепцією заняття і її розкриттям, з ча-
сом і його витрачанням на окремі елементи заняття, з іншими 
питаннями. 
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Третій методичний тренінг  
 
МЕТОДИ ДИСКУТУВАННЯ 
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і основні навчальні методики» 

Час проведення:  два 45-тихвилинні заняття з перервами 10 хвилин. 

Аудиторія:  15–25 чоловік, яким відома специфіка роботи у соціально-
юридичних проектах. 

Обладнання:  дошка (екран) для записів, маркери для записів, графічне 
зображення правил дискутування (на таблиці за стилісти-
кою дитячого малюнка потрібно графічно зобразити диску-
сію (з’ясування стосунків) між двома учасниками, які не 
вміють цивілізовано сперечатись), таблиці «виховання»  
і «насильство», стільці, розставлені колом, ножиці, скотч. 

Перше заняття 

План: 
3.1.1. Вступ. Нагадування ПРАВИЛ (5 хвилини).  
3.1.2. Загальне уявлення про ДИСКУСІЮ і методи дискутування. Правила 

дискутування (12 хвилин). 
3.1.3. Вибір дискусійного питання (5 хвилин).  
3.1.4. Метод дискусії ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ (9 хвилин). 
3.1.5. Метод ДЕБАТИ (9 хвилин). 
3.1.6. РУХЛИВА ВПРАВА (5 хвилин). 

Роздаткові матеріали: 1) правила проведення ДИСКУСІЇ (виготовити і ро-
здати один на двох), 2) процедури проведення ДЕБАТІВ (виготовити і роздати 
один на двох). 

Додаткові нотатки тренера: 
  
  
  

Друге заняття  

План: 
3.2.1. Методи дискутування ПОВЕРНЕНИЙ АРГУМЕНТ, КАРУСЕЛЬ (17 хвилин). 
3.2.2. Пояснення методу дискутування ТОК-ШОУ (5 хвилин).  
3.2.3. Метод ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ (17 хвилин). 
3.2.4. Заключний момент щодо методик дискутування (6 хвилин). 

Роздаткові матеріали: 1) етапи проведення методу ПОВЕРНЕНИЙ 
АРГУМЕНТ (виготовити і роздати один на двох), 2) нормативно-правове регу-
лювання протидії сімейному насильству (виготовити і роздати один на двох). 

Додаткові нотатки тренера: 
  
  
 

ТРЕТІЙ МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ:  
«МЕТОДИ ДИСКУТУВАННЯ» 

ДЕНЬ ДРУГИЙ 
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Перше заняття  
третього методичного тренінгу 

3.1.1. Вступ. Нагадування ПРАВИЛ (5 хвилин).  

Заняття доцільно розпочати з подяки за творче виконання 
домашнього завдання (табличок з іменами) та обговорення його 
результатів (з гумором).Також потрібно довести прагматичну 
причину виготовлення таких табличок – зручність у спілкуванні. 

Усім нам часто доводиться сперечатися, захищати свої пог-
ляди, свій авторитет. Чи не так? Давайте згадаємо останній 
тиждень. Підійміть руку, хто за цей час ні з ким не з’ясовував 
відносин, не переконував у правильності своєї або не скорявся 
перед іншою позицією. Скоріше за все ніхто не буде реагувати. 
Сперечатися можна про те, кому готувати їжу, хто матиме 
пріоритет вибору програми телебачення, чия політична позиція 
є правильнішою, або навіть яка модель правління державою  
є більш доцільна… Обговорення спірного питання за певною 
процедурою, з застосуванням певної культури мовлення нази-
вається дискусією.  

Сьогодні ми разом спробуємо з’ясувати поняття дискусії, 
правила її проведення. Хочемо закликати вас бути активними, 
щирими, відвертими, розкутими, брати участь в обговоренні 
будь-якої теми, адже зараз ви маєте унікальну можливість, 
приємно спілкуючись, збагатити свій багаж знань. 

Чи пам’ятаєте ви з учорашніх занять затверджені нами 
ПРАВИЛА проведення тренінгів? Учасники тренінгів по черзі 
називають правила, асистент тренера в цей час прикріплює 
плакат з правилами на видному місці. Нагадуємо про необхід-
ність усім дотримуватись правил і про контроль за їх дотри-
манням. 

3.1.2. Загальне уявлення про ДИСКУСІЮ і методи дис-
кутування. Правила дискутування (12 хвилин). 

 Характерно, що навіть у первісних суспільствах красно-
мовство відігравало досить важливу роль. Пригадаймо, напри-
клад, художні фільми, у яких відбувалося дискутування. Бажа-
ючі називають.  

Учасники заняття за допомогою прийому МІКРОФОН почер-
гово висловлюють свої асоціації щодо дискусії з трьох позицій: 

1) як повсякденного явища, 
2) як юридичної практики, 
3) як інтерактивної методики. 
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Увага тренеру: якщо були названі асоціації, що розкрива-
ють історичні аспекти дискутування і містяться у наступних 
абзацах, потрібно уникати повторів. 

«Дискусія» в перекладі з грецької мови означає спір. У гре-
цьких школах «вміння дискутувати» було на рівні з такими пред-
метами як математика і письмо. Уміння дискутувати передавалося 
із покоління в покоління, із століття в століття. В древніх Римі, 
Спарті, Афінах дискутування набирало широкої популярності і 
поширення. Воно використовувалось в державній політиці, у цер-
ковному житті, в інших сферах. В Римі громадяни збирались на 
вулицях і проводили словесні дискусії з спірних питань (дебати).  

Особливо цікаво нам, як юристам, використовувати профе-
сійну, правничу дискусію. Вона також має древнє походження. 
Наприклад, словесний захист від переслідування як праформа 
адвокатури застосовувався ще у перших людських суспільст-
вах, коли далеко було до названих древніх цивілізацій. Римське 
право, за принципами якого ми живемо і сьогодні, значною мі-
рою побудоване на рівності позицій, на публічному обговорен-
ні спірного питання.  

Отже, дискутування є однією з найцікавіших для слухачів і 
актуальною сьогодні технологією навчання. Дискусія дає наго-
ду виявити різні позиції певної проблеми, обговорити їх відкри-
то, чесно, виявити різні бачення однієї проблеми. Зрештою, на-
магатися досягти істини, яка як відомо, «народжується в спорі». 

Не дивно, що окремою групою методів практичного права  
є методи дискутування. До методів дискутування належать такі: 

• ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ; 
• ПОВЕРНЕНИЙ АРГУМЕНТ; 
• КАРУСЕЛЬ; 
• ДЕБАТИ; 
• ТОК-ШОУ; 
• ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ. 
Перелік наданих нами методів проведення дискусій є далеко 

не вичерпним. Ви, за бажанням, можете доповнити його ціка-
вими методиками. Сподіваємось, що Ви подумаєте і наприкінці 
наших зустрічей запропонуєте декілька нових технологій. 

Для того щоб дискусія була вдалою, необхідно створити в 
групі атмосферу довіри та взаємоповаги. Також бажано вироби-
ти правила культури ведення дискусій. 

Необхідно визначити правила проведення дискусій, їх важ-
ливість. У цьому ми розберемось за допомогою таблиці «До 
чого призводить незнання правил дискутування». Асистент 
тренера розміщує на видному місці і коментує малюнок. 

Тому пропонуємо вам такі правила проведення дискусії 
(р о з д а т к о в и й  м а т е р і а л  –  д о д а т о к  1). 
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1. Говорити по черзі; 
2. Не перебивати того, хто говорить; 
3. Критикувати ідею, а не особу, котра її висловлювала; 
4. Поважати всі позиції; 
5. Бути конкретним у висловлюваннях; 
6. Не змінювати тему дискусії; 
7. Активно відстоювати свою позицію. 
Деякі види дискусій допускають зміну первинної позиції,  

а деякі ні. 
Учасники заняття, розглянувши таблицю, коментують гра-

фічне зображення, пропонують свої правила проведення дискусії, 
які записуються до наведеного переліку.  

Доки йде обговорення, один з учасників заняття, ознайомив-
шись з правилами проведення дискусії, на ватмані зображає 
своє бачення дискусії, яка проходить за правилами.  

Отже, необхідною умовою правильного проведення дискусії 
є знання і дотримання правил дискусії. 

3.1.3. Вибір дискусійного питання (5 хвилин). 

Часто учасники дискусії на початку не можуть визначитись 
зі своєю позицією з питання, що обговорюється. При плануванні 
дискусії необхідно уважно визначити її тему (питання), дотри-
муючись таких вимог: 

1. Дискусійне питання має бути проблемним (мати дві чи 
більше рівноцінних позицій); 

2. Дискусійне питання має стосуватися тематики навчальної 
дисципліни, окремої її теми; 

3. Дискусійне питання має бути актуальним і доступним для 
учнівської аудиторії. 

Оскільки ми працюємо зараз за спеціалізацією «протидія 
насильству», нам потрібно вигадати дискусійне питання, яке 
відповідатиме їй. Сьогодні існує багато різновидів насильства: 
насильство в сім’ї, дома, в школі, на роботі, нерівне становище 
чоловіка і жінки. 

Запитання: Чи погоджуєтесь ви з цим? Яку тему вважа-
єте актуальною для себе?  

Бажаючі відповідають, пропонують теми. Відбувається 
обговорення відповідності цих тем вимогам до дискусійних пи-
тань і визначається найкраща тема.  

Якщо не виявлено дискусійної теми, пропонуємо подискуту-
вати на тему «Обмеження батьками використання електрое-
нергії та води – це виховання чи насильство в сім’ї».  

3.1.4. Метод дискусії ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ (9 хвилин). 
А тепер давайте перейдемо до застосування конкретних ме-

тодів. Почнемо з нескладної форми, яка має назву «ЗАЙМИ 
ПОЗИЦІЮ». 
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Дискусії часто стають неконструктивними через те, що учас-
ники спочатку не визначили свою позицію з питання, що обго-
ворюється. Метод ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ допомагає виявити ная-
вні думки, побачити прихильників і противників тієї або іншої 
позиції, почати аргументоване обговорення питання.  

Всі учасники, замислившись над питанням, повинні зайняти 
позицію, у нашому випадку підійти до табличок розміщених  
в різних частинах аудиторії (асистент тренера розміщує ці 
зображення): 

• «виховання»; 
• «насильство». 
Цю методику інколи ще називають «голосування ногами», 

адже потрібно перейти до тої таблиці, на якій записана ваша 
позиція. Пам’ятаємо дискусійне питання? Пропонуємо вам 
підійти до тої таблички, де записана ваша позиція. Всі викону-
ють метод. Якщо, проявляється одностайність, асистент 
тренера займає протилежну позицію. 

Зайнявши позицію, учасники обмінюються думками з дис-
кусійної проблеми, уточнюють свою позицію і наводять аргу-
менти на підтримку своєї позиції. Представники різних позицій 
виступають по черзі, при цьому будь-який учасник може вільно 
змінити позицію під впливом переконливих аргументів. Для 
цього потрібно перейти до іншої групи. 

Отже, пропонуємо висловити свої аргументи. Відбувається 
наведення аргументації. 

Хтось бажає змінити позицію? 
Після проведення методу – відбувається обговорення його 

процедури. 
Запитання: Чи було вам цікаво? Чи сподобалось диску-

тувати? Як можна оцінити метод ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ? 

3.1.5. Метод ДЕБАТИ (9 хвилин). 

 Невід’ємною частиною дискусії є дебати. Вони виникли 
дуже давно і збереглися до нашого часу. Дебати виступають 
здебільшого як засіб комунікації, спілкування, як спосіб обмі-
ну думками і вирішення спірного питання чи проблеми, яка 
виникла. 

Запитання: Які форми дебатів у житті ви можете при-
гадати (з історії, з права тощо)? Бажаючі відповідають. 

Дебати – це одна з форм проведення дискусій, яка характе-
ризується зіткненням позицій, одна з яких перемагає в резуль-
таті обміну аргументами. Дебати навчають учнів етиці та стра-
тегії вербальних протиборств, привчають не висловлювати думки 
доти, доки не вислухають всіх аргументів, прищеплюють умін-
ня протистояти аргументам опонента.  
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ДЕБАТИ характеризуються активним, запальним обгово-
ренням, яке засноване на глибокій підготовці дискусійного пи-
тання. Проте часто важливим є не лише результат, а сам процес 
дебатування.  

Які основні ознаки ДЕБАТІВ ви можете назвати? Бажа-
ючі відповідають. 

Основні правила методу: 
• участь в обговоренні беруть лише дві протилежні сторо-

ни, які мали змогу ознайомитись з поставленою проблемою; 
• учасники команд виступають по черзі; 
• час на виступ кожного учасника команд суворо ліміто-

ваний; 
• під час майже всіх виступів допускається можливість ко-

манді-опоненту поставити точні та чітко побудовані питання; 
• жодна команда не має приймати сторону противника; 
• не допускається неетичність висловлювань, проте коман-

ди повинні вміти на них реагувати. 
Існують основні типи питань для дебатування – питання-

заперечення та питання-критика. Перші передбачають спір між 
позиціями (так – ні), другі – між шляхами реалізації позиції (так – 
не так). В останньому випадку команда ствердження не просто 
відстоює свою позицію – вона повинна запропонувати програ-
му дій щодо реалізації своєї позиції. Тоді команда заперечення 
піддає критиці позицію опонента. 

ДЕБАТИ – процедурно складний метод. Його етапи підго-
товки, регламент проведення, критерії оцінювання ми вам роз-
дамо (в и д а є м о  д о д а т о к  2). Учасники занять ознайом-
люються з процедурою, задають запитання і отримують від-
повіді щодо процедури проведення ДЕБАТІВ. Для економії часу 
можна залишити матеріали учасникам для ознайомлення у по-
дальшому.  

Запитання від нас: Чи зрозумілий вам регламент 
ДЕБАТІВ? Навіщо і коли їх можна проводити? Чому ми сьо-
годні їх не будемо проводити? 

Тому що регламент дебатів займе надто багато часу як для 
нашого тренінгу. Краще ми за цей час розглянемо інші, не 
менш цікаві методики дискутування. 

3.1.6. РУХЛИВА ВПРАВА (5 хвилин). 

Пропонуємо застосувати РУХЛИВУ ВПРАВУ на ваш вибір. 
Пригадаймо, які «криголами» ми описували у першому тренінгу  
і який ви хочете провести зараз. Якщо немає чіткої відповіді 
пропонуємо провести вправу «Живі руки». 

Перерва 10 хвилин. 
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Додаток 1 до першого заняття 
третього тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ 

▪ Говорити по черзі 
▪ не перебивати того, хто говорить 
▪ критикувати ідею, а не особу, котpa її висловила 
▪ поважати всі висловлені позиції 
▪ бути коректним у висловлюваннях 
▪ не змінювати тему дискусії 
▪ активно відстоювати свою позицію 

  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ 

▪ Говорити по черзі, 
▪ не перебивати того, хто говорить, 
▪ критикувати ідею, а не особу, котpa її висловила, 
▪ поважати всі висловлені позиції, 
▪ бути коректним у висловлюваннях, 
▪ не змінювати тему дискусії, 
▪ активно відстоювати свою позицію. 

  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ 

▪ Говорити по черзі, 
▪ не перебивати того, хто говорить, 
▪ критикувати ідею, а не особу, котpa її висловила, 
▪ поважати всі висловлені позиції, 
▪ бути коректним у висловлюваннях, 
▪ не змінювати тему дискусії, 
▪ активно відстоювати свою позицію. 
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Додаток 2 до першого заняття 
третього тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕБАТІВ 

Етапи підготовки та проведення дебатів: 
1. Вибір теми дебатів. Тема повинна передбачати наявність достат-

ньо рівних протиборствуючих позицій та бути побудованим як проб- 
лемне питання. 

2. Визначаються учасники дебатів та обираються позиції, які вони 
мають представляти. Коли на підготовку до дебатів надається трива-
лий час, командам-опонентам не вказується їх позиція, це вирішиться 
жеребкуванням перед дебатами (тобто команди мають бути готовими 
відстоювати обидві позиції). 

3. Командам надається достатній обсяг часу на підготовку захисту 
своєї позиції: вироблення стратегії, підбір аргументів, підготовку пи-
тань до опонентів, підготовку виступів). У цей час можливо довести 
до аудиторії правила проведення дебатів та їх особливості, залежно 
від обраного виду. 

4. Безпосереднє дебатування. За дотриманням регламенту слідкує 
ведучий, як правило, викладач. 

5. Підведення підсумків. 
Регламент дебатів буває різний (парламентські дебати, дебати Кар-

ла Поппера та ін.). На заняттях, розрахованих на 45-тихвилинне деба-
тування (одна академічна година) двома парами учасників нами прак-
тикується такий регламент виступів: 

1) до 6-ти хвилин – виступ першого номера команди, що займає 
позитивну позицію (наприклад, «так», «це правильно», «це заслуговує 
на підтримку» тощо). Цей виступ передбачає пояснення командної 
позиції, її аргументацію. Під час виступу протилежна сторона може 
задавати запитання; 

2) до 7-ми хвилин – виступ першого номера команди, що займає 
негативну позицію (наприклад, «ні», «це невірно», «це вимагає змін» 
тощо). Цей виступ передбачає пояснення позиції команди, її аргумен-
тацію, критику позиції суперника. Під час виступу протилежна сторо-
на може задавати запитання; 

3) до 8-ми хвилин – виступ другого номера команди, що займає 
позитивну позицію. Виступ передбачає розвиток, доповнення позиції 
команди, аргументування, критику позиції суперника. Під час виступу 
протилежна сторона може задавати запитання; 

4) до 8-ми хвилин – виступ другого номера команди, що займає 
негативну позицію. Виступ передбачає відстоювання, уточнення по-
зиції команди, аргументування, критику позиції суперника. Під час 
виступу протилежна сторона може задавати запитання; 

5) до 5-ти хвилин – запитання з аудиторії. Це необов’язковий еле-
мент регламенту «Дебатів». Пояснюється потребою активніше брати 
участь у обговоренні проблеми усіх учасників заняття, а не лише де-
батних команд. Допускається задавати кожній із сторін до трьох –
чотирьох запитань; 
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6) до 5-ти хвилин – виступ першого номера команди, що займає 
негативну позицію. Виступ передбачає підсумкову аргументацію по-
зиції команди, аргументування її зверхності над позицією команди 
суперника. Під час виступу не можна задавати запитання; 

7) до 6-ти хвилин – виступ першого номера команди, що займає 
позитивну позицію. Виступ передбачає підсумкову аргументацію по-
зиції команди, аргументування її зверхності над позицією команди 
суперника. Під час виступу не можна задавати запитання. 

При проведенні дебатів Юридичною клінікою Навчально-наукового 

інституту Київського національного університету внутрішніх справ України 
вироблено такі критерії оцінювання дебатів: 

1. Аргументованість власної позиції та відкидання аргументів 
опонентів. 

2. Робота з запитаннями (вдало побудовані власні питання та від-
повіді на поставлені питання). 

3. Ораторський критерій (побудова виступу, використання рито-
ричних прийомів, дотепність тощо). 

4. Інші критерії (дотримання регламенту, етика, робота команди 
тощо). 

На основі цих критеріїв приймається рішення щодо переможців 
дебатів. 
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Друге заняття  
третього методичного тренінгу 

3.2.1. Методи дискутування ПОВЕРНЕНИЙ АРГУМЕНТ, 
КАРУСЕЛЬ (17 хвилин). 

Двома не дуже складними і цікавими формами проведення 
дискусії є ПОВЕРНЕНИЙ АРГУМЕНТ і КАРУСЕЛЬ. Вони 
трохи схожі один на інший. 

ПОВЕРНЕНИЙ АРГУМЕНТ дозволяє навчитись вислухо-
вувати погляди опонентів та оперативно реагувати на нові ар-
гументи. Особливостями цього методу є те, що кожний учасник 
завчасно не знає, на який аргумент йому доведеться відповідати, 
а ведучий стежить за тим, щоб учасники методу «повертали» 
саме останній аргумент опонентів, а не висловлювались щодо 
теми в цілому.  

Цей метод проводиться за правилами дискусії і згідно до 
наступних етапів (в и д а є м о  д о д а т о к  1). Учасники за-
няття ознайомлюються з методикою. 

Слово карусель у вас, напевно, асоціюється з дитячою грою, 
або з дорослою – на виборах ☺. У інтерактивних методиках та-
кож є своя КАРУСЕЛЬ. Ця методика подібна до ПОВЕРНЕНОГО 
АРГУМЕНТУ, її особливість – поєднання з рухливою вправою, 
що зацікавлює учасників дискусії.  

Порядок проведення методу КАРУСЕЛЬ відрізняється від 
ПОВЕРНЕНОГО АРГУМЕНТУ тим, що учасники методики не 
сидять на місці, а утворюють два кола (або стоячи, або разом зі 
стільцями), які розташовані обличчям одне до другого. Для об-
міну аргументами з дискусійного питання їм надається мінімум 
часу і після цього партнери для дискусії змінюються (представ-
ники внутрішнього кола рухаються за часовою стрілкою, пред-
ставники зовнішнього кола – проти). Знову і знову відбувається 
обмін аргументами і переміщення в колах. Особливе правило 
КАРУСЕЛІ – аргументи мають змінюватись, а не повторюва-
тись; кожний перший аргумент називає по черзі внутрішнє або 
зовнішнє коло, повернений аргумент пропонує друга сторона  
у відповідь на вказаний. Це зрозуміло? Якщо є питання, на них 
потрібно відповісти.  

Так і відбувається дискусія, яка завершується підсумковим 
обговоренням, яке доцільно організовувати у вигляді чітких за-
питань (скільки раз представники кіл не отримали від протилежної  
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сторони аргумент, який аргумент з позиції суперника був най-
дошкульніший тощо).  

Тепер давайте спробуємо цю методику.  
Утворюємо два кола.  
Пропонуємо таке дискусійне запитання: Як держава про-

тидіє насильству в сім’ї?  
Позиції: 
1) реально;  
2) лише для вигляду. 
Тренер орієнтує на дискусію, наводить кілька аргументів 

щодо обох позицій. Наприклад, з одного боку держава називає 
ряд здобутків щодо протидії насильству в сім’ї (закони, підза-
конні акти, ратифікація міжнародних актів), з іншого – недер-
жавні структури констатують декларативність нормативно-
правових актів, відсутність ефективно діючих механізмів про-
тидії сімейному насильству. 

Тренер додатково пояснює, що позиції тут потрібно не 
обирати, а відстоювати. Відбувається контрольована трене-
рами робота за методикою (до 7 змін партнерів). 

3.2.2. Пояснення методу дискутування ТОК-ШОУ (5 хви-
лин).  

Одним із найяскравіших методик дискутування є ТОК-ШОУ. 
Мета ТОК-ШОУ – отримання навичок публічного виступу 

та дискутування. 
На відміну від дебатів, у дискусії за цим методом бере уч-

асть уся аудиторія. 
Викладач на ТОК-ШОУ – ведучий. Він оголошує тему дис-

кусії, пропонує аудиторії інформаційний фрагмент. Потім про-
понує висловитись із запропонованої теми «запрошеним гос-
тям» (представникам групи), а також надає слово «глядачам», 
які можуть висловити свою думку або поставити запитання до 
«запрошених» за час не більше однієї хвилини. «Запрошені гос-
ті» відповідають якомога лаконічніше і конкретніше. Ведучий 
також може поставити запитання до «запрошених» або перер-
вати виступаючого через ліміт часу.  

В кінці, коли красномовство виступаючих вичерпалось, 
ведучий підбиває підсумки і оголошує, чиї аргументи пере- 
могли. 

ТОК-ШОУ ми проводити не будемо, проведемо іншу ме-
тодику, наступну після цієї, адже її процедуру не всі розумі-
ють. Прорефлексуємо методику ТОК-ШОУ: Чому цей  
метод так називається? Які моделі або форми проведен- 
ня методу ТОК-ШОУ можна обрати? Які головні мо- 
менти проведення якісного ТОК-ШОУ на заняттях з курсу  
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«Практичне право: протидія насильству»? Відповідають 
бажаючі. 

3.2.3. Метод ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ (17 хвилин). 

Практично на наших заняттях ми спробуємо провести не 
вже звичне ТОК-ШОУ, а ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЮ. 

Форма проведення цього методу подібна до ТОК-ШОУ, проте 
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ більш орієнтована на інформативну час-
тину, а не на суто протистояння. Дві сторони: «господарі»  
та «запрошена публіка». Завдання перших – проінформувати 
про власне бачення відповіді на дискусійне питання, других – 
гострими запитаннями поставити це під сумнів, довести слабку 
компетентність «господарів» ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ. 

Порядок проведення методу: 
1. Вибір теми та підготовка до неї «господарів» (як правило, 

для цих ролей обирається 2–3 представники групи, інші вико-
нують ролі «запрошеної публіки»). 

2. Виступи «господарів» (по черзі, як правило, за обраною 
ними стратегією та за регламентованим часом на виступи). 

3. Відповіді на поставлені запитання (запитання пропону-
ються «запрошеною публікою» після кожного виступу або після 
всіх виступів). 

4. Підбиття підсумків ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ може здійснити 
як ведучий (викладач), так і її учасники. 

Якщо знову ж шукати аналогію з телевізійними шоу, то 
дискусійна ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ схожа на програму «Акули 
пера», коли журналісти намагаються задавати гострі запитання 
для запрошеного на програму гостя. У цій ролі ми зараз надамо 
можливість побувати трьом представникам вашої організації. 
Шукаємо бажаючих. 

Як ви зрозуміли, для підготовки до деяких методик диску-
тування потрібна попередня готовність групи до теми обгово-
рення. Ми вирішили подолати цю проблему щодо ПРЕС-КОН-
ФЕРЕНЦІЇ шляхом винесення на обговорення питання, яке вже 
було розглянуто і аргументацію щодо якого ви ще не забули. Тема 
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ: як держава протидіє насильству в сім’ї? 

Позиція «господарів» зустрічі та, яку вони вважають ближ-
чою до своїх переконань.  

Учасники тренінгу готують студію: виставляють стільці 
у вигляді амфітеатру. За цей час три представники господарів 
прес-конференції готуються до виступів. 

Відбувається процедура методу ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ.  
Запитання: Яка суттєва різниця між методами ТОК- 

ШОУ і ПРЕС- КОНФЕРЕНЦІЯ? Які є зауваження щодо цієї 
методики? Що було цікавим? Що не сподобалось? 
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У випадку, якщо були незрозумілі аспекти, пояснюємо. 
Незважаючи на те, яка позиція у нашій дискусії була 

більш підкріпленою аргументами, хочемо наголосити на 
потребі підтримувати ініціативи держави, бути позитив-
ними до її політики. Адже юрист має бути симпатиком 
правової системи, привчати до правомірного життя ото-
чуючих. 

Для інформації щодо діяльності української держави у сфері 
протидії насильству пропонуємо ознайомитись з переліком нор-
мативно-правових актів щодо протидії насильству (в и д а є м о  
д о д а т о к  2).  

До речі, зверніть увагу: цей перелік або іншу тематичну ін-
формацію ми вирішили роздати саме після дискусії. Здебільшо-
го це потрібно робити перед обговоренням. Наші дії поясню-
ються двома чинниками: по-перше для вирівняння двох позицій 
спору (адже в такому разі неприхильна позиція до держави була б 
знівельована), по-друге для економії часу (адже ознайомлення 
відібрало наш обмежений час).  

3.2.4. Заключний момент щодо методик дискутування  
(6 хвилин). 

Ми з вами розглянули всі методи дискутування. На першо-
му занятті цього тренінгу ми пропонували вам вигадати власні 
методики. Якщо є, то заслуховуємо пропозиції. 

Ґрунтом для кожної дискусії є аргументна база. Наприкінці 
цього тренінгу хотілось би запропонувати вашій увазі цікавий 
момент про етику аргументування. Аргументи необхідно пере-
віряти, щоб пересвідчитись у їх достовірності. Спочатку ви мо-
жете бути повністю впевненими у своїх доказах, але з часом, 
почувши докази ваших опонентів, ця впевненість може зникну-
ти. Тож перевіряйте їх завжди! 

У дискусії є певні правила, якими треба керуватись. Завжди 
пам’ятайте про відповідальність за правдивість ваших аргумен-
тів. Докази, що були неправильно записані або навмисно сфаль-
сифіковані, призводять до негативних наслідків незалежно  
від того, чи вони були написані вами, чи запозичені з іншого 
джерела. 

Аргументи, що використовує інша команда, іноді сприйма-
ються з підозрою. Звинувачення у неправдивості доказів ко-
манди опонентів є дуже серйозною справою. Їх не треба роби-
ти, не перевіривши всіх варіантів. 

Підсумовуючи зазначене, доцільно сказати, що доказ для 
підтримки аргументу повинен бути: 

• надійним (підкріпленим експертною оцінкою); 
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• сучасним (не старішим 3–5-ти років для дискусійного 
питання); 

• пов’язаним з темою(докази повинні підтримувати тему); 
• простим для розуміння (сформульованим доступною мо-

вою); 
• командним (командне дискутування передбачає спільну 

роботу над доказовою базою). 
Бажаємо вам перемоги і плідного спілкування у всіх ваших 

дискусіях! 
Перерва 10 хвилин. 
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Додаток 1 до другого заняття  
третього тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

 ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДУ  
«ПОВЕРНЕНИЙ АРГУМЕНТ» 

1. Вибір теми (тема має передбачати дві протилежні позиції), по-
діл на команди та підготовка команд.  

2. Дискутування (будь-який представник команд вказує аргумент 
на захист позиції його команди, а будь-який представник іншої ко-
манди «повертає» аргумент, відхиляючи аргумент опонентів та про-
понуючи інший, свій аргумент. У такому порядку проходить дискуту-
вання до того часу, поки жодна зі сторін не зможе навести власний  
аргумент чи відкинути аргумент противника). 

3. Підведення підсумків «Поверненого аргументу» може здійснити 
як ведучий (викладач), так і учні. 

  

 ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДУ  
«ПОВЕРНЕНИЙ АРГУМЕНТ» 

1. Вибір теми (тема має передбачати дві протилежні позиції), по-
діл на команди та підготовка команд.  

2. Дискутування (будь-який представник команд вказує аргумент 
на захист позиції його команди, а будь-який представник іншої ко-
манди «повертає» аргумент, відхиляючи аргумент опонентів та про-
понуючи інший, свій аргумент. У такому порядку проходить дискуту-
вання до того часу, поки жодна зі сторін не зможе навести власний  
аргумент чи відкинути аргумент противника). 

3. Підведення підсумків «Поверненого аргументу» може здійснити 
як ведучий (викладач), так і учні. 

  

 ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДУ  
«ПОВЕРНЕНИЙ АРГУМЕНТ» 

1. Вибір теми (тема має передбачати дві протилежні позиції), по-
діл на команди та підготовка команд.  

2. Дискутування (будь-який представник команд вказує аргумент 
на захист позиції його команди, а будь-який представник іншої ко-
манди «повертає» аргумент, відхиляючи аргумент опонентів та про-
понуючи інший, свій аргумент. У такому порядку проходить дискуту-
вання до того часу, поки жодна зі сторін не зможе навести власний  
аргумент чи відкинути аргумент противника). 

3. Підведення підсумків «Поверненого аргументу» може здійснити 
як ведучий (викладач), так і учні. 
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Додаток 2 до другого заняття  
третього тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ 
СІМЕЙНОМУ НАСИЛЬСТВУ  

(спеціалізовані національні акти) 

Закони України: 
Про охорону дитинства: Закон України від 26.06.2001 . 
Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001.  
Постанови Верховної Ради України: 
Про Декларацію про загальні засади державної політики України 

стосовно сім’ї та жінок: Постанова Верховної Ради України № 475-XIV 
від 05.03.1999. 

Про Концепцію державної сімейної політики: Постанова Верхов-
ної Ради України № 1063-XIV від 17.09.1999. 

Про Рекомендації парламентських слухань «Становище жінок в 
Україні: реалії та перспективи»: Постанова Верховної Ради України 
№ 1904-IV від 29.06.2004. 

Постанови Кабінету Міністрів України: 
Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчи-

нення насильства в сім’ї або реальну його загрозу: Постанова Кабіне-
ту Міністрів України № 2136 від 25.11.1999. 

Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та 
сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001–
2005 роки: Постанова Кабінету Міністрів України № 479 від 06.05.2001. 

Накази міністерств та державних комітетів: 
Про затвердження Інструкції про порядок узяття на профілактич-

ний облік та порядок зняття з профілактичного обліку осіб, які вчинили 
насильство в сім’ї: Наказ МВС № 329 від 09.04.2002. 

Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь 
(відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, 
центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з 
питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї: Наказ 
Мін. сім’ї, дітей та молоді № 3/235 від 09.03.2004. 

Про затвердження Порядку здійснення працівниками центрів со-
ціальних служб для молоді соціального інспектування з метою забез-
печення супроводу неблагополучних сімей: Наказ Мін. сім’ї, дітей та 
молоді № 11 від 04.02.2002. 

Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень  
з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його 
вчинення: Наказ Мін. сім’ї, дітей та молоді № 5/34/24/11 від 16.01.2004. 

Про затвердження заходів щодо виконання Закону України «Про 
попередження насильства в сім’ї» та Примірного положення про 
центр медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї: Наказ 
МОЗ № 38 від 23.01.2004. 
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Четвертий методичний тренінг  

 

ПОЄДНАНІ (КОМПЛЕКСНІ) 

МЕТОДИ 
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і основні навчальні методики» 

Час проведення:  два 45-тихвилинні заняття. 

Аудиторія:  15–25 чоловік, яким відома специфіка роботи у соціально-
юридичних проектах. 

Обладнання:  коло стільців, дошка (екран) для записів, скотч, маркери 
для записів. 

Перше заняття 

План:  
4.1.1. Вступ (3 хвилини).  
4.1.2. Об’єднання В МАЛІ ГРУПИ за методом КАЛЕЙДОСКОП (3 хвилини). 
4.1.3. Перший етап методу КАЛЕЙДОСКОП (5 хвилин). 
4.1.4. Другий етап методу КАЛЕЙДОСКОП (17 хвилин). 
4.1.5. Третій етап методу КАЛЕЙДОСКОП (12 хвилин). 
4.1.6. РЕФЛЕКСІЯ (5 хвилин). 

Роздаткові матеріали: 1) картки для об’єднання в групи (закрасити порів-
но різними кольорами (синій, зелений, жовтий, червоний), вирізати і роздати 
кожному окремий символ, лишні не використовувати); 2) метод КОЛЕГІАЛЬНА 
НАРАДА (виготовити і роздати один на групу); 3) метод ПОСТАНОВКА 
ЗАПИТАНЬ (виготовити і роздати один на групу); 4) метод ІМІТАЦІЯ 
СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО СЛУХАННЯ (суд від свого імені) (виготовити і 
роздати один на групу); 5) метод СЮРПРИЗ (виготовити і роздати один на гру-
пу);  
6) метод АКВАРІУМ (виготовити і роздати один на групу); 7) метод 
ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС (виготовити і роздати один на групу); 8) метод 
ПЕРЕГОВОРИ (виготовити і роздати один на групу); 9) метод МЕДІАЦІЯ (виго-
товити і роздати один на групу). 

Додаткові нотатки тренера: 
  
  
  

Друге заняття 

План:  
4.2.1. ЗНАЙОМСТВО (10 хвилин).  
4.2.2. Повтор ПРАВИЛ (3 хвилини).  

ЧЕТВЕРТИЙ МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ:  
«ПОЄДНАНІ (КОМПЛЕКСНІ) 
МЕТОДИ» 
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4.2.3. Застосування однієї з двох альтернативних комплексних інтерактив-
них методик для вирішення ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ (21 хвилина). 

4.2.4. Заповнення психологічної анкети для формування команди 
проекту «Практичне право» (4 хвилини).  

4.2.5. Відповіді на запитання. Заповнення підсумкової анкети (7 хви-
лин). 

Роздаткові матеріали: 1) хід розгляду кримінальної справи у суді  
(у разі вибору роздати один на двох); 2) п’ять кроків до згоди: етапи про-
ведення МЕДІАЦІЇ (у разі вибору роздати один на двох); 3) ПРАВОВА 
СИТУАЦІЯ «Микола та Іван. Продовження» (виготовити і роздати один на 
двох); 4) витяги з Кримінального кодексу України на допомогу у кваліфі-
кації злочину у справі «Микола та Іван. Продовження» (у разі вибору ме-
тоду ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ виготовити  
і роздати три на групу – сторонам і судді); 5) анкета для визначення ро-
боти в парах (виготовити і роздати кожному); 6) підсумкова оцінююча ан-
кета (виготовити і роздати кожному). 

Додаткові нотатки тренера: 
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Перше заняття  
четвертого методичного тренінгу 

4.1.1. Вступ (3 хвилини).  
Зараз ми приступимо до розгляду, напевно, найскладніших 

методів практичного права. Про це говорить сама їх назва – 
об’єднані (комплексні) методи. Назва означає, що ці методи були 
утворені як поєднання прийомів і процедур застосування мето-
дик з інших груп, головним чином – основних методів дискуту-
вання і конкретизуючих.  

Наприклад, метод ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО 
СЛУХАННЯ поєднує в собі ознаки РОЛЬОВОЇ ГРИ, АНАЛІЗУ 
ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ, ПОСЛІДОВНОГО 
ОБҐРУНТУВАННЯ, ДЕБАТІВ. Від цього нові поєднані методи 
стали цікавішими, більш ефективно спрямовані на навчальні 
цілі, хоча і дещо ускладнилися процедури їх проведення.  

Одним із найбільш процедурно складних методів є 
КАЛЕЙДОСКОП. Його ми переназвали так із АЖУРНОЇ 
ПИЛКИ. Адже назва методу має говорити сама за себе. Ця назва 
походить з дитячої гри. Пам’ятаєте? Складна структура методу 
змушує користуватись ним у програмі «Практичне право: проти-
дія насильству» лише для достатньо дисциплінованих і дружніх 
аудиторій, та й то нечасто. У однойменному посібнику це було 
зроблено лише раз на двадцять занять. Особливе пояснення до 
нього ми надавати не будемо, зате спробуємо докладно розібрати 
цю методику. 

4.1.2. Об’єднання В МАЛІ ГРУПИ за методом 
КАЛЕЙДОСКОП (3 хвилини). 

Для КАЛЕЙДОСКОПУ потрібно об’єднатися У МАЛІ ГРУПИ.  
Довільно р о з д а є м о  т а б л и ч к и  з  ч о т и р м а  м а -

л ю н к а м и  ч о т и р ь о х  к о л ь о р і в  ( ч е р в о н и й ,  
з е л е н и й ,  с и н і й ,  ж о в т и й )  –  д о д а т о к  1 .   
Застосовуємо правничу стилістику «сторони судового процесу»: 
малюнки-символи судді (терези), сторін обвинувачення (меч) і 
захисту (щит), експертів з окремих питань (оптична лупа). Свої 
картки не відкладайте далеко – вони нам ще знадобляться. 

 Звертаємо увагу на зображення на картках (відбувається 
об’єднання у чотири «домашні» групи за малюнками).  

4.1.3. Перший етап методу КАЛЕЙДОСКОП (5 хвилин).  

Зараз ми маємо час для того, щоб у кожній з груп кожний  
їх учасник оволодів матеріалом про застосування одного  
з інтерактивних  комплексних  методів.   Р о з д а є м о  г р у п і  
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«Т е р е з и»  д о д а т о к  2, г р у п і  «Щ и т»  –  д о д а т о к  3,  

г р у п і  «М е ч»  –  д о д а т о к  4,  г р у п і  « О п т и ч н а  
л у п а»  –  д о д а т о к  5. 

Час на роботу – 5 хвилин. 

4.1.4. Другий етап методу КАЛЕЙДОСКОП (17 хвилин). 

Тепер кожний з вас знає по одному поєднаному методу. По-
дивіться на свої картки для розподілу на групи. Зверніть увагу 
на колір символу на картці. Запам’ятайте, де ви сиділи і пересі-
даймо за кольорами. Тренери допомагають оперативно зайняти 
нові місця (до однієї хвилини).  

Працюймо далі. У кожній з груп є один-два знавці окремих 
комплексних методів. Завдання зараз полягає у тому, щоб за де-
сять хвилин навчити один одного тим методам, які ви вивчили  
в попередніх групах. Час спливає. Тренери намагаються допо-
магати правильно застосовувати процедуру: правильно розпо-
ділити час, намагатись пояснити методи всім учасникам групи. 

Тепер у кожній групі знають по чотири методи. Правильно? 
Наступне завдання ви вже виконували, тому, сподіваємося 

на ефективну роботу. Р о з д а є м о  «С и н і й»  г р у п і  
д о д а т о к  6 ,  «З е л е н і й»  –  д о д а т о к  7 ,  «Ж о в -
т і й»  –  д о д а т о к  8,  «Ч е р в о н і й»  –  д о д а т о к  9. 

Потрібно цей метод опанувати всім учасниками групи. Час 
на роботу – 5 хвилин. 

4.1.5. Третій етап методу КАЛЕЙДОСКОП (12 хвилин). 

А тепер просимо вас повернутися до груп, у яких ви працю-
вали за методом КАЛЕЙДОСКОП (за символами на картках). 
Поки переміщаєтесь, не розгубіть отримані знання.  

Завдання вам напевно пояснювати не треба. За десять хвилин 
потрібно поділитись інформацією про той метод, який ви опра-
цювали. Час спливає. Відбувається робота В МАЛИХ ГРУПАХ. 

Запитання: Скільки комплексних методів ви тепер зна-
єте? Дев’ять. Для того, щоб це перевірити застосуємо, звичайно ж, 
РЕФЛЕКСІЮ.  

4.1.6. РЕФЛЕКСІЯ (5 хвилин). 

Запитання: Хто з присутніх тепер зможе пояснити про-
цедуру застосування методу КАЛЕЙДОСКОП? Які методи 
слугували основою для створення окремих комплексних методів? 
Які методи, за це обговорення, вам найбільше запам’яталися, 
чим? Які особливості застосування методів: АКВАРІУМ, 
ПОСТАНОВКА ЗАПИТАНЬ, ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО 
СУДОВОГО СЛУХАННЯ, СЮРПРИЗ, КОЛЕГІАЛЬНА 
НАРАДА, ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС, ПЕРЕГОВОРИ І 
МЕДІАЦІЯ? 

На перше і друге запитання відповідають бажаючі. На по-
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дальші відповідають на кожне з питань по дві особи по черзі  
в режимі пояснення-уточнення. 

Перерва 10 хвилин. 
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Додаток 1 до першого заняття четвертого тренінгу  
(закрасити порівно різними кольорами  

(синій, зелений, жовтий, червоний),  
вирізати і роздати кожному окремий символ,  

лишні не використовувати) 

КАРТКИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ В ГРУПИ  
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Додаток 2 до першого заняття 
 четвертого тренінгу (виготовити і роздати один на групу) 

МЕТОД «КОЛЕГІАЛЬНА НАРАДА» 

Метод може бути застосований для спільного творчого вирішення 
досить складного питання, коли необхідно прийняти колегіальне рі-
шення та скласти план дій щодо нього (наприклад, вироблення групо-
вої точки зору щодо запропонованої ситуації). 

Є допустимим як для роботи у малих групах, так і для загального об-
говорення. 

Передумови застосування методу: проблема всім відома, вона по-
требує колегіального рішення. Прикладом КОЛЕГІАЛЬНОЇ НАРАДИ 
є збори колективу, громадські слухання або інша робота у великих 
групах. 

Послідовність застосування методу: 
1. Формулювання проблеми. 
2. Шляхом вільного або почергового висловлювання пропозицій 

прийняття рішення. 
3. Визначення шляхів виконання рішення.  
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Додаток 3 до першого заняття  
 четвертого тренінгу (виготовити і роздати один на групу) 

МЕТОД «ПОСТАНОВКА ЗАПИТАНЬ» 

Тренувати навички формулювати запитання співбесідникові мож-
на методом «Постановки запитань», який актуалізує вміння розрізняти 
види питань та їх вчасно ставити, реагуючи на інформацію, що надхо-
дить від співбесідника. 

Для цього моделюється обстановка і обставини допиту обвинува-
ченого, законотворчих слухань тощо і у ролях відбуваються названі 
ситуації. 

Цей метод відрізняється від «Сократового» тим, що у ньому не 
ставиться мета змусити колегу дійти якого-небудь висновку. Завдання 
цього методу – швидко отримати конкретну інформацію від спів- 
бесідника. 

Орієнтовна послідовність застосування методу: 
1. Формулювання правової ситуації, яка має бути узагальнена після 

опитування. 
2. Формулювання ролі (сценарію поведінки) особи, яку опитують, 

та підбір на цю роль учня або іншої особи. 
3. Проведення опитування представниками групи. 
4. Аналіз досягнення результатів опитування.  
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Додаток 4 до першого заняття  
 четвертого тренінгу (виготовити і роздати один на групу) 

МЕТОД «ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО  
СУДОВОГО СЛУХАННЯ (СУД ВІД СВОГО ІМЕНІ)» 

Означений метод дозволяє учням проводити рольову гру за конк-
ретною правовою ситуацією з мінімальним числом учасників, отри-
мати уявлення про процедуру прийняття судового рішення, відчути 
відповідальність за сторону, яку вони представляють. Як правило, це 
імітований судовий процес за участю трьох осіб: «судді», що буде 
слухати обидві сторони і приймати остаточне рішення, «обвинувачу-
ваного» («захисника») й «обвинувача», хоча не виключається залу-
чення інших «учасників процесу». 

Правила проведення методу залежать від особливостей процесу за 
конкретною галуззю права чи її інститутом. У навчальних цілях та з 
метою ширшого залучення аудиторії до ігрового суду можна провести 
«Суд присяжних», технологія якого має свої особливості (крім «судді», 
«захисника» та «обвинувача», залучаються до 12 «присяжних»). 
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Додаток 5 до першого заняття  
 четвертого тренінгу (виготовити і роздати один на групу) 

МЕТОД «СЮРПРИЗ» 

Застосування цього методу вносить елемент несподіванки при 
проведенні різноманітних занять. Цей метод досить добре застосову-
вати при тривалій груповій роботі. Суть такого методу полягає в тому, 
щоб викладачі, готуючись до заняття, описали певну правову ситуа-
цію з постановкою конкретного завдання, що буде охоплювати суть 
запропонованої правової ситуації. Це завдання надається одній групі, 
коли група вже має результати і, коли їй видається, що завдання вже  
є вирішеним, напрацювання групи передаються іншій групі (так по 
колу всім групам). Виходячи з очікуваних результатів первинної  
роботи груп, ставимо додаткові питання щодо даної правової ситуації. 
Групи мають виконати це завдання, базуючись на результатах пер-
винної роботи, але не своїх, а тих, які їм передані. Кожна група пра-
цює над правовою ситуацією, вирішує поставлене питання та напра-
цьовує певні варіанти відповідей. Після такої роботи можна передати 
напрацювання вже двох груп, знову додавши завдання. 

Цей метод змусить якісно виконувати поставлені завдання, щоб 
не повертатись до вже пройденого. Водночас це дозволить працювати 
в команді, вчить колективізму та емоційно поєднує всю аудиторію. 

Таким методом можна вирішувати завдання, що будуть стосува-
тися, наприклад, відповідальності за застосування насильства, по 
черзі додаючи різноманітні обставини, що пом’якшують чи обтяжу-
ють відповідальність Поетапно можна змоделювати будь-яку іншу 
правову ситуацію. 
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Додаток 6 до першого заняття  
четвертого тренінгу (виготовити і роздати один на групу) 

МЕТОД «АКВАРІУМ» 

Цей метод дає змогу аудиторії, крім, власне, групової роботи, по-
бачити з боку процедуру прийняття групового рішення, виправити 
допущені помилки, відредагувати власну роботу в колективі. 

Викладач розподіляє учнів на кілька груп і пропонує їм прочитати 
тлумачення методу. Він пояснює, що знання цих норм будуть потрібні 
при виконанні наступного завдання. 

Потім одна з груп сідає в центрі навчального кабінету (або на пе-
редніх партах середнього ряду в класі). Це необхідно, щоб діюча гру-
па була на певній відстані від інших. Група отримує листа із ситуацією, 
яку треба обговорити, і таке завдання: прочитайте вголос ситуацію, 
обговоріть її в групі, використовуючи метод роботи в групі, дійдіть до 
спільного рішення за визначений час. 

 Поки група займає місце, викладач ознайомлює інші групи з цим 
завданням і нагадує правила роботи в малих групах. Групі пропону-
ється вголос прочитати ситуацію та обговорити, як її розв’язати. Всі 
інші мають тільки слухати, не втручаючись у хід обговорення. На це 
групі дається певний час. Після його закінчення група займає свої місця, 
а викладач ставить до класу питання щодо якості обговорення, дотри-
мання правил роботи в групі.  

Після цього місце в «акваріумі» займає інша група і обговорює 
наступну ситуацію. Всі групи по черзі мають побувати в «акваріумі»,  
і діяльність кожної з них обговорюється всією аудиторією. В межах 
«акваріуму» можна підбити підсумки уроку або, за браком часу, обме-
житись обговоренням роботи кожної групи. 

Метод «Акваріум» може бути застосований до кожної з тем нав-
чальної дисципліни, особливо до тих, що засновані на рольових іграх. 
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Додаток 7 до першого заняття  
четвертого тренінгу (виготовити і роздати один на групу) 

МЕТОД «ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС» 

 Метод застосовується для усвідомлення учнями реалій нормотво-
рення в Україні, випробування себе у ролі депутатів, які приймають 
закон. Це надає особливої відповідальності та дисциплінує. 

Учням слід запропонувати об’єднатися у групи (робочі групи роз-
робників законопроекту). Робота у малих групах виглядатиме так:  

1. Обрати сферу відносин між людьми, яка має бути врегульована 
законом. Для цього всі учасники групи можуть висловитися і навести 
обґрунтування прийняття саме такого закону. Для контролю часу і 
виконання керівних функцій в групі обирається її голова. Одночасно з 
обранням сфери регулювання слід обрати назву закону. 

2. Далі йде робота над нормами закону. За умовами цього завдання, 
норм закону (статей) має бути не більше п’яти, тому мала група має 
розподілити між своїми учасниками завдання щодо розробки окремих 
статей законопроекту. Автори статей презентують їх усій групі. Після 
схвалення запропонованих статей їх записують на окремому аркуші 
паперу.  

3. Після завершення групової роботи представник від групи допо-
відає усій аудиторії про необхідність прийняття та зміст розробленого 
законопроекту.  

4. Якщо законопроект не має суттєвих заперечень, він приймається 
і передається на підпис «Президентові» (викладачеві), що означає на-
буття ним статусу закону. Якщо зауваження можна виправити під час 
обговорення, проект доповнюється і передається на підпис. Якщо за-
уваження група розробників не змогла виправити під час обгово-
рення, проект закону і зауваження щодо нього (письмові) передаються 
до групи розробників. Процедура повторюється. 
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Додаток 8 до першого заняття  
 четвертого тренінгу (виготовити і роздати один на групу) 

МЕТОД «ПЕРЕГОВОРИ» 

Цей метод застосовується для усвідомлення процедури та форму-
вання світоглядних переконань учнів у цивілізованому варіанті вирі-
шення спорів, зокрема позасудовому порядку. 

Метод чітко структурований та вимагає дотримання його про- 
цедури. 

Перший етап: виступи сторін та з’ясування інтересів. 
На переговори ідіть з бажанням зрозуміти іншу людину і зразу за-

пропонуйте: «Давайте висловімося, в чому кожен з нас бачить суть 
проблеми». Коли говорить протилежна сторона, повторюйте їхні слова, 
але не додаючи нічого від себе за змістом і пом’якшуючи (за можли-
вості) «гострі кути».  

Після того як сторони висловилися, поставте запитання, які допо-
можуть чітко визначити заінтересованість обох сторін у досягненні 
згоди. Бажано знайти схожі позиції, близькі у обох сторін бачення 
проблеми.  

Другий етап: визначення наявної відсутності згоди. 
На цьому етапі слід констатувати наявні вже домовленості та ви-

ділити ті проблеми, згоди щодо яких не досягнуто. 
Третій етап: висування пропозицій щодо подолання незгоди. 
Якщо незгода є принциповою позицією, подумайте: чи заінтере-

совані ви у тому, щоб отримати цю згоду? Якщо так, спробуйте до-
сягти згоди: нагадайте про те, що досягнуте порозуміння значно важ-
ливіше, ніж незначні нерозв’язані проблеми. Запропонуйте вашому 
співбесідникові висловити своє бачення розв’язання проблем. Ефектив-
ний прийом: запропонувати обом сторонам уявити себе з позицій 
третьої, нейтральної, сторони. З цієї позиції можна запропонувати 
спільно знайти максимальну кількість найрізноманітніших способів 
розв’язання проблем (рекомендовано зробити це за методом «Моз-
кового штурму»). 

Четвертий етап: вибір рішення і формулювання договору (домов-
леності). 

Коли декілька ідей-пропозицій висунуто, потрібно піддати їх «те-
сту на реальність»: яка з цих пропозицій може бути реально прийнята 
і виконана обома сторонами. Після того, як ви дійшли згоди, чітко 
сформулюйте домовленість та перевірте, чи однаково розумієте її ви і 
протилежна сторона. Можна письмово викласти домовленість, уклас-
ти договір. 

П’ятий етап: виконання домовленості. 
Досягнення домовленості передбачає її виконання. Невиконання 

веде до нових суперечностей, часто більш глибоких, ніж попередні. Але 
й ці домовленості можна подолати шляхом переговорів. 
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Додаток 9 до першого заняття  
 четвертого тренінгу (виготовити і роздати один на групу) 

МЕТОД «МЕДІАЦІЯ» 

 Метод застосовується для напрацювання навичок альтернативного 
(позасудового) вирішення спорів, конфліктів та передбачає існування 
третьої особи – «медіатора», який незаінтересований у перемозі жод-
ної сторони, його інтерес – примирення, домовленість учасників спору. 

Метод передбачає чітку послідовність, яка має бути дотримана. 

Перший етап: вступна частина. 

1. Вітання (медіатор та сторони спору називають свої імена та ві-
тають одне одного з добровільним бажанням вирішити свою суперечку). 

2. Отримання усного погодження обох сторін щодо правил, які 
допоможуть розв’язати суперечки: 

▪ намагатися розв’язати проблему; 
▪ не ображати один одного словами чи діями; 
▪ не перебивати; 
▪ бути відвертими; 
▪ не розголошувати отриману під час медіації інформацію.  

Другий етап: виступи сторін. 

1. Досягнення згоди щодо послідовності виступів. 
2. Виступ «сторони 1» (розповідає свою історію, пояснюючи при-

сутнім, у чому полягають її інтереси, чого б вона хотіла досягти). 
3. Виступ «медіатора» (повторює, за допомогою методу парафра-

зування максимально нейтрально та етично факти і переживання 
«сторони 1»). 

4. Виступ «сторони 2». 
5. Виступ «медіатора». Бажано знайти близькі у обох бачення 

проблеми, схожі позиції. 

Третій (факультативний1) етап: з’ясування інтересів. 

«Медіатор» по черзі до обох сторін ставить запитання, які допо-
можуть уточнити проблему (запитання бажано обирати закриті, уточ-
нюючі: можете конкретизувати? коли це сталося..? чому ви не змогли 
домовитись..? та ін.). 

Четвертий етап: формулювання порядку денного. 

«Медіатор» резюмує (формулює ситуацію): факти; спір (проблема); 
чинники, які становлять цю проблему (конкретні фактори, які треба 
подолати). Ці фактори і є «пункти порядку денного». 

–––––––––––––––––––––––––– 
1 Якщо з виступів сторін не склалося чіткої картини проблеми, яку треба 

розв’язати. 
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П’ятий етап: висування пропозицій. 

З позицій третьої, нейтральної, сторони «медіатор» пропонує спільно 
знайти максимальну кількість найрізноманітніших способів розв’язання 
чинників, які становлять проблему (методом «Мозкового штурму»). 

Шостий етап: вибір рішення і формулювання договору (домов-
леності). 

Коли декілька ідей-пропозицій висунуто, потрібно піддати їх «тесту 
на реальність»: яка з цих пропозицій може бути реально прийнята і 
виконана обома сторонами. Після того як учасники медіації дійшли 
згоди, чітко сформулюйте домовленість та перевірте, чи однаково ро-
зуміють її обидві сторони. Можна письмово викласти домовленість, 
укласти договір. Привітайте тих, хто сперечався, та вкажіть на наслідки 
невиконання досягнутої домовленості: судовий або, знову ж, позасудо-
вий спосіб (медіація, переговори). 
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Друге заняття  
четвертого методичного тренінгу 

4.2.1. ЗНАЙОМСТВО (10 хвилин).  

Проведемо майже підсумкове ЗНАЙОМСТВО за формою 
«Презентація знань товариша з методичних тренінгів до курсу 
«Практичне право: протидія насильству». Прошу об’єднатися  
у пари (показуємо, хто з ким у парі). Даємо вам три хвилини на 
розповідь одне одному, що ви найкраще запам’ятали за два дні, 
які методики найбільше сподобались. Після цього по черзі ко-
ротко кожен представляє свого сусіда: називає ім’я і його 
знання. Як бачите ми не тільки нагадали свої імена та згуртува-
лися, а й повторили навчальний матеріал.  

4.2.2. Повтор ПРАВИЛ (3 хвилини).  

Повторимо ПРАВИЛА наших занять. Це потрібно періодич-
но робити, аби їх не забути. Один бажаючий називає правило,  
а сусід його розкриває. Так по черзі. 

4.2.3. Застосування однієї з двох альтернативних ком-
плексних інтерактивних методик для вирішення 
ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ (21 хвилина). 

Для закріплення у пам’яті складних комплексних мето- 
дик одну з них ми розберемо докладніше. Але яку – вибирати 
вам. 

На заняттях з курсу «Практичне право: протидія насиль- 
ству» не потрібно сліпо йти за спланованим сценарієм, хоча 
чітко планувати заняття потрібно обов’язково. Творчий під- 
хід передбачає «маневрування» в межах теми заняття і його 
мети. 

Зараз застосуємо елемент таких «маневрів». У нас є для ро-
боти два варіанти: розібрати ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ за мето-
дами ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ і 
МЕДІАЦІЯ. Ці методи ми вибрали, оскільки вони є одними з 
найбільш структурованих і передбачають застосування проце-
дур, не простіших за метод КАЛЕЙДОСКОП.  

Який метод застосуємо? Слухаємо пропозиції, якщо немає 
одностайності, пропонуємо проголосувати.  

Пригадаймо скорочені процедури обраного методу. Р о з -
д а є м о  і  о з н а й о м л ю є м о с ь  з  м а т е р і а л о м  
(д о д а т о к  1  а б о  2). 
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Тепер об’єднаймося У МАЛІ ГРУПИ. Залежно від  
того, який метод обрано групи складатимуться з шести чи 
трьох осіб. Відбувається об’єднання за розташуванням  
в аудиторії. 

Тепер потрібно усвідомити ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ (в и -
д а є м о  д о д а т о к  3). До речі, медіація законодавчо  
у кримінальному процесі фактично не розкрита, але в навчальних 
цілях ми це пропонуємо не враховувати. У МАЛИХ ГРУПАХ ві-
дбувається ознайомлення з ПРАВОВОЮ СИТУАЦІЄЮ «Мико-
ла та Іван. Продовження» (якщо обрано метод ІМІТАЦІЯ 
СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ, в и д а є м о  д о -
д а т о к  5), для методу МЕДІАЦІЯ у кожній групі повинні 
бути утворені ролі двох сторін спору і медіатора, для методу 
ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ – шість 
ролей (суддя, прокурор, адвокат, підсудний Іван, потерпілий 
Микола, свідок вчитель). 

Відбувається проведення обраного методу і коротке обго-
ворення результатів групової роботи. Важливо не лише розі-
брати ситуацію, а й передусім усвідомити гнучкість методів 
до будь-якої ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ, до будь-якої теми, необ-
хідність творчо підбирати методичне наповнення правничої 
тематики. 

4.2.4. Заповнення психологічної анкети для формування 
команди проекту «Практичне право» (4 хвилини).  

Під час тренінгів можна провести окремі психологічні  
дослідження, спрямовані на формування команди виконавців 
проекту, виявлення та закріплення лідерів колективу, визначення 
особистих пріоритетів кандидатів щодо участі у цьому проекті 
та роботи у парах.  

Адже досить тривала спільна робота на тренінгах дозволяє 
зробити певні висновки кожному учасникові, зокрема щодо 
психологічної сумісності і бажання працювати у парах. Саме 
пари тренерів є рекомендованою організаційною одиницею 
проведення тренінгових занять практичного права і тому потріб-
но намагатися їх сформувати так, щоб обидва тренери були  
однодумцями, доповнювали одне одного і могли працювати  
в команді.  

Зараз ми запропонуємо для вас маленьку анкету, яку ми 
практикуємо для визначення бажання працювати у парах за 
проектом «Практичне право» (р о з д а т к о в и й  м а т е -
р і а л  –  д о д а т о к  5 ). Прохання заповнювати цю анкету 
особисто і конфіденційно, її результати ми передамо для впро-
вадження вашому керівнику. 
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4.2.5. Відповіді на запитання. Заповнення підсумкової 
анкети (7 хвилин).  

Отже, наша частина тренінгів майже закінчена. Ми просили 
завчасно подбати про ті аспекти реалізації проекту «Практичне 
право», які вам ще не зрозумілі. Чекаємо на ваші запитання. 

Вислуховуємо та надаємо відповіді на поставлені запи-
тання.  

Одночасно просимо вас заповнити таку невелику анкету 
(р о з д а т к о в и й  м а т е р і а л  –  д о д а т о к  6), яка 
нам допоможе себе оцінити та покращити свою роботу, тому 
відповідайте, будь ласка, максимально повно. 

Після перерви проведемо аналіз підготованого вами уроку  
з практичного права, тому прохання не запізнюватися. 

Перерва на обід 45 хвилин. 
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Додаток 1 до другого заняття  
четвертого тренінгу (у разі вибору роздати один на двох) 

ХІД РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ У СУДІ  
(Навчально-методичний посібник  

«Практичне право: протидія насильству», стор. 122) 

Слухання кримінальної справи відповідно до глав 23–28 Кримі- 
нально-процесуального кодексу України, в загальному вигляді, поля-
гає у наступному: 

Вступ 

1. Суддя оголошує, яка справа буде розглядатися, і з’ясовує, хто  
з учасників судового розгляду з’явився. 

2. Суддя пояснює кожному з учасників судового розгляду його 
процедуру і питає, чи є заяви, клопотання. 

Опитування підсудного 

3. Суддя зачитує обвинувальний висновок, пояснює, в чому поля-
гає обвинувачення, і запитує, чи вважає підсудний себе винним. 

4. Підсудний пояснює свою позицію у справі. 
5. Запитання підсудному ставлять, в порядку черги, суддя, проку-

рор та захисник. 
Примітка: суддя має право протягом всього допиту підсудного 

учасниками судового розгляду задавати йому запитання для уточнен-
ня і доповнення його відповідей. 

Опитування потерпілого 

6. Потерпілий пояснює свою позицію. 
7. Запитання потерпілому ставлять, в порядку черги, суддя, про-

курор та захисник. 

Опитування свідків 

8. Запитання підсудному ставлять, в порядку черги, суддя, проку-
рор та захисник. 

Судові дебати та винесення вироку 

9. Промова прокурора стосовно справи та вироку. 
10. Промова захисника стосовно справи та вироку. 
11. Останнє слово підсудного стосовно справи та вироку. 
12. Суддя приймає і оголошує вирок. 
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Додаток 2 до другого заняття  
четвертого тренінгу (у разі вибору роздати один на двох) 

П’ЯТЬ КРОКІВ ДО ЗГОДИ:  
ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ  
(Навчально-методичний посібник  

«Практичне право: протидія насильству», стор. 180, 182) 

Крок 1. Вступна частина. 

«Медіатор» та сторони спору називають свої імена та вітають 
один одного з добровільним бажанням вирішити свою суперечку. 
Сторони погоджуються з правилами медіації  

Крок 2. Виступи сторін. 

Сторони по черзі розповідають свою історію, пояснюючи, у чому 
полягають їх інтереси, чого б вони хотіли досягти. Після кожного ви-
ступу «медіатор» повторює, за допомогою методу парафразування 
максимально нейтрально та етично факти і переживання сторін. У разі 
потреби, «медіатор» до обох сторін ставить запитання, які допомо-
жуть уточнити проблему (запитання бажано обирати закриті, уточ-
нюючі: конкретизуйте..?, коли це сталося..?, чому ви не змогли домо-
витись..? та ін.)  

Крок 3. Формулювання порядку денного. 

«Медіатор» резюмує (формулює ситуацію у вигляді): факти; спір 
(проблема); чинники, які складають цю проблему (конкретні фактори, 
які треба подолати). Ці фактори і є «пунктами порядку денного». 

Крок 4. Висування пропозицій. 

З позицій третьої, нейтральної, сторони «медіатор» пропонує спільно 
знайти максимальну кількість найрізноманітніших способів вирішення 
чинників, які складають проблему (методом «Мозкового штурму»). 

Крок 5. Вибір рішення і формулювання договору (домовленості). 

З висунутих пропозицій потрібно обрати ту, яка буде прийнята  
і виконана обома сторонами. Після того як учасники медіації дійшли 
згоди, чітко сформулюйте домовленість та перевірте, чи однаково 
розуміють її обидві сторони. Можна письмово викласти домовленість, 
укласти договір. Привітайте тих, хто сперечався та вкажіть про нас-
лідки невиконання досягнутої домовленості: судовий або знову ж по-
засудовий спосіб (медіація, переговори). 
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Продовження додатку 2  
до другого заняття четвертого тренінгу 

 
 

УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ 

 Дата: ____   _________  20 __ р. 

 
П. І. Б. першої сторони конфлікту   
  

П. І. Б. другої сторони конфлікту   
  

П. І. Б. медіатора   
  

Зміст конфлікту   
  
  
  
  
  

ЗМІСТ УГОДИ: 

Учасники конфлікту спромоглись подолати протиріччя і ви-
рішити свій конфлікт. Вони дійшли до такої згоди:   
  погоджується   

(П. І. Б.) 

  
  
  
  погоджується   

(П. І. Б.) 

  
  
  

Вони підписують цей документ в знак того, що кожен з них зго-
ден виконувати умови угоди. Сторони ознайомлені, що в разі неви-
конання досягнутої домовленості їхні спори розглядатимуться шля-
хом переговорів чи медіації або у судовому порядку. 
 

 

Підпис  _____________  Дата  _____________ 

Підпис  _____________  Дата  _____________ 

Підпис медіатора  _____________  Дата  _____________ 
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Додаток 3 до другого заняття  
четвертого тренінгу (виготовити і роздати один на двох) 

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ  
«МИКОЛА ТА ІВАН. ПРОДОВЖЕННЯ»  

(Навчально-методичний посібник  
«Практичне право: протидія насильству», стор. 115) 

Двоє десятикласників Прутіков Микола та Копач Іван у школі по-
сварилися з приводу того, що, нібито, Микола спеціально перед їх 
знайомою Катериною навмисно штовхнув Івана. Іван вирішив «з’я-
сувати стосунки» і запропонував Миколі «вийти поговорити». Микола 
погодився. Коли вони спускались сходами з другого поверху школи, 
Іван штовхнув Миколу з такою силою, що той покотився сходами. 
Іван помітивши, що Микола не рухається, відразу побіг до вчительсь-
кої кімнати і розповів про те, що сталося, класному керівнику. 

Марія Ігорівна – їх класний керівник – відразу викликала карету 
швидкої допомоги і побігла надавати невідкладну допомогу Миколі. 
Коли вони через хвилину прийшли до хлопця, той лежав з розплюще-
ними очима і сказав, що йому дуже болить у грудях, болить рука  
і нога та крутиться голова. Іван допомагав вчительці надавати невід-
кладну допомогу. Миколу забрала «швидка», що приїхала через  
5 хвилин. Потім Іван довго і більш детально розповідав учительці, що 
сталося.  

Працівник слідчого відділу Дарницького РУ ГУМВС України  
в м. Києві капітан міліції Дорошенко Михайло Несторович у ході до-
питу підозрюваного Копача Івана з’ясував, що 12 червня 2004 року, 
він, Копач Іван, на ґрунті неприязних стосунків із Прутіковим Мико-
лою, приблизно о 12 годині 25 хвилин зіштовхнув Прутікова Миколу 
зі сходинок другого поверху школи. Від цього вчинку Микола впав і 
почав котися сходами, поки не зупинився біля стіни. В результаті 
вчинку, за висновком судово-медичної експертизи, Микола отримав 
легкі тілесні ушкодження. 

 
Додаткові рекомендації: 
Кожному із учасників надається право на власний розсуд допов-

нити показання будь-якими даними, яких не вистачає у матеріалах 
справи, але так, щоб це не суперечило умовам запропонованої право-
вої ситуації. 

 
 



 

 113 

Додаток 4 до другого заняття  
четвертого тренінгу (у разі вибору методу  

ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ  
виготовити і роздати три на групу – сторонам і судді) 

ВИТЯГИ З КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  
НА ДОПОМОГУ У КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ  

У СПРАВІ «МИКОЛА ТА ІВАН. ПРОДОВЖЕННЯ» 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА: 

Стаття 65: Суд призначає покарання: 1) у межах, установле-
них у санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає 
відповідальність за вчинений злочин; 2) відповідно до положень Зага-
льної частини цього Кодексу; 3) враховуючи ступінь тяжкості вчине-
ного злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтя-
жують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене 
покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження 
нових злочинів. 

Стаття 66: Обставини, які пом’якшують покарання – 1) з’яв-
лення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю зло-
чину; 2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення 
заподіяної шкоди; 3) вчинення злочину неповнолітнім; 4) вчинення 
злочину жінкою в стані вагітності; 5) вчинення злочину внаслідок збі-
гу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин; 6) вчинення зло-
чину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову 
чи іншу залежність; 7) вчинення злочину під впливом сильного душев-
ного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними ді-
ями потерпілого; 8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої 
необхідності; 9) виконання спеціального завдання з попередження чи 
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної ор-
ганізації, поєднане з вчиненням злочину. При призначенні покарання 
суд може визнати такими, що його пом’якшують, і інші обставини, не 
зазначені в частині першій цієї статті. 

Стаття 12: Класифікація злочинів: злочини невеликої тяжкос-
ті (передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 
двох років, або інше, більш м’яке покарання), середньої тяжкості (пе-
редбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти 
років), тяжкі (передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк 
не більше п’яти років) та особливо тяжкі (передбачене покарання у 
виді позбавлення волі на строк не більше десяти років). 

Стаття 46: Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжко-
сті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона прими-
рилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула 
заподіяну шкоду. 

Стаття 98: До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні 
злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань: 
штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі 
на певний строк; додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 
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ОСОБЛИВА ЧАСТИНА: 
Стаття 121: Умисне тяжке тілесне ушкодження (небезпечне 

для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-
якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад 
здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на 
одну третину)– карається позбавленням волі на строк від п’яти до вось-
ми років. 

Стаття 122: Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 
(не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передба-
чених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий 
розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності менш як на 
одну третину) – карається виправними роботами на строк до двох ро-
ків або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на строк до трьох років. 

Стаття 123: Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у 
стані сильного душевного хвилювання – карається громадськими 
роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або ви-
правними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на 
строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років. 

Стаття 128: Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне 
ушкодження – карається громадськими роботами на строк від ста 
п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на 
строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років. 

Стаття 126: Побої і мордування (Умисне завдання удару, побо-
їв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і 
не спричинили тілесних ушкоджень) –карається штрафом до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими 
роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на 
строк до одного року. 
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Додаток 5 до другого заняття  
четвертого тренінгу (виготовити і роздати кожному) 

АНКЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ В ПАРАХ 

Хто заповнював   

1. Більше всього я б хотів(ла) працювати в парі з  . 

2. Також я б дуже хотів(ла) працювати в парі з  . 

3. Нормально я б працював(ла) у парі з  . 

4. Я б не відмовився(лась) працювати в парі з  . 

5. Я б не хотів(ла) працювати в парі з  . 

  

АНКЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ В ПАРАХ 

Хто заповнював   

1. Більше всього я б хотів(ла) працювати в парі з  . 

2. Також я б дуже хотів(ла) працювати в парі з  . 

3. Нормально я б працював(ла) у парі з  . 

4. Я б не відмовився(лась) працювати в парі з  . 

5. Я б не хотів(ла) працювати в парі з  . 

  

АНКЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ В ПАРАХ 

Хто заповнював   

1. Більше всього я б хотів(ла) працювати в парі з  . 

2. Також я б дуже хотів(ла) працювати в парі з  . 

3. Нормально я б працював(ла) у парі з  . 

4. Я б не відмовився(лась) працювати в парі з  . 

5. Я б не хотів(ла) працювати в парі з  . 

  

АНКЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ В ПАРАХ 

Хто заповнював   

1. Більше всього я б хотів(ла) працювати в парі з  . 

2. Також я б дуже хотів(ла) працювати в парі з  . 

3. Нормально я б працював(ла) у парі з  . 

4. Я б не відмовився(лась) працювати в парі з  . 

5. Я б не хотів(ла) працювати в парі з  . 
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Додаток 6 до другого заняття  
четвертого тренінгу (виготовити і роздати кожному) 

ПІДСУМКОВА ОЦІНЮЮЧА АНКЕТА  

Прохання відповідати максимально повно 

1. Що найбільше Вас зацікавило у тренінгах? 
  

(Будь ласка, вкажіть конкретні елементи тренінгів, які Вам сподобались найбільше) 

  
  

2. Що Вам не сподобалось у тренінгах? 
– Можливо, якесь заняття було занадто теоретичним (менш ціка-

вим для Вас)? 
  
  

– Можливо, якісь елементи заняття були для Вас не дуже актуаль-
ними? 
  
  

3. Якщо ви брали участь у подібних тренінгах (семінарах), як Ви 
оціните наші тренінги:  

а) кращі за інші;  
б) на рівні;  
в) гірші за інші.  

4. Чи вважаєте Ви себе готовими до роботи у проекті «Практичне 
право: протидія насильству» (оцініть ступінь готовності)? 
  

5. Про що б Ви ще хотіли поспілкуватися на подібних заняттях?  
  
  

6. Дайте оцінку чи пораду тренерам, які працювали з вами: 

Ім’я:     
Ім’я:     
Ім’я:     
Ім’я:     
Ім’я:     

 

Дякуємо за відповіді! 
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ПОЯСНЕННЯ ЩОДО АНАЛІЗУ  
ПОКАЗОВОГО ЗАНЯТТЯ 

Апробація і обговорення заняття з практичного права, 
підготовленого бажаючими (45 хвилин).  

Після перерви протягом 30–35-ти хвилин спостерігаємо за-
няття з практичного права та 10–15 хвилин його аналізуємо  
в режимі метода КОЛО ІДЕЙ у формі: позитив, негатив, про-
позиції. 

Після обговорення наголошуємо на тому, що приймаюча ор-
ганізація тепер має ще одне розроблене заняття з практичного 
права, яке можна застосовувати у правопросвітницькій діяль-
ності. Також, оскільки усі учасники тренінгів бачили створення 
цього заняття, вони мають запам’ятати механізм його ство-
рення і практикувати його і надалі.  
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Майстер-клас 
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ДОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ  
ПОШУКУ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК У ПОСІБНИКУ 

Назва методу 
Пункт тренінгового комплексу, 

де розкривається зміст методики 
Сторінки посібника, де 
згадується ця методика 

Обслуговуючі (допоміжні) методи 

Правила 1.2.1. 21 

знайомство 1.1.5. 14 

мотивація 1.1.1. 11 

рухливі вправи 1.2.4. 25 

рефлексія 1.2.2. 23 

оцінювання 1.2.3. 4 

Основні навчальні методи 

Мозковий штурм 1.3.3. 30 

презентація 1.3.3. 31 

робота в малих групах 1.3.4. 31 

аналіз правових ситуацій 1.4.1., 1.4.2. 36 

рольова гра 1.3.2. 30 

Конкретизуючі ігрові методи 

Дерево рішень 2.1.4. 49 

парафразування 2.2.3. 58 

навчаючи вчуся 2.2.2. 56 

шкала оцінки 2.1.2. 47 

я-висловлювання 2.2.3. 57 

послідовне обґрунтування 2.2.4. 65 

коло ідей 2.1.3. 52 

«сократовий» метод 2.1.3. 51 

правнича промова 2.1.3. 50 

заповніть пропущене 2.2.1. 60 

Продовження 

Назва методу Пункт тренінгового комплексу, Сторінки посібника, де 
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де розкривається зміст методики згадується ця методика 

Конкретизуючі ігрові методи 

Поєднання слів 2.2.1. 60 

незакінчене речення 2.2.1. 60 

стоп-кадр 2.2.1. 53 

Методи дискутування 

Займи позицію 3.1.4. 73 

повернений аргумент 3.2.1. 78, 83 

дебати 3.1.5. 74, 76, 77 

ток-шоу 3.2.2. 79 

прес-конференція 3.2.3. 80 

карусель 3.2.1. 78 

Поєднані (комплексні) методи 

Калейдоскоп  4.1 89–90 

акваріум 4.1 97 

постановка запитань 4.1. 94 

імітація спрощеного судо-
вого слухання 4.1., 4.2.3. 95 

сюрприз 4.1. 96 

колегіальна нарада 4.1. 93, 118–120 

законотворчий процес 4.1. 98 

переговори 4.1. 99 

медіація 4.1., 4.2.3. 100, 106 
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