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постановці проблеми. Модель – риб'ячий скелет, де голова –
проблема, верхні кісточки – причини, нижні – факти, хвіст –
відповідь на проблемне питання.
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(визначення джерел інформації та послідовність виконання) –
збір і аналіз інформації – презентація проекту – підбиття
підсумків, оцінювання результатів.
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Прес-метод дозволяє толерантно обговорити суперечливу
Вечорниці, посиденьки – це комплексний захід, який
здійснюють як календарно-обрядове свято: на Різдво, на св.
Андрія, а також з іншого приводу: «Гоголевські вечорниці»,
«Миколаївські вечорниці», а також «Поетичні...»,
«Філософські...». Ця форма потребує невимушеної
обстановки, в спеціально оформленому інтер'єрі.
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Метод проектів – це комплекс дій, спрямований на
вирішення
академічні
діяльності
підготовка

проблеми; метод, який гармонійно поєднує
та практичні знання. Результат проектної
– створений «продукт». Алгоритм проекту:
(визначення теми та мети) – планування

думку, питання, пропозицію. Для цього виступаючий
повинен доказово висловитися, використовуючи такі етапи:
позиція – обґрунтування – приклад – висновки.
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Подвійний щоденник – цей метод полягає у погляді на
проблему з двох боків: офіційна точка зору і власна,
дослідника. Такий прийом дозволяє шукати різнобічні
аргументи, розвиває вміння висловлювати авторську
позицію, спираючись на власний досвід.
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Фішбоун (риб'ячий кістяк) – це метод, при якому
активізуються дослідницькі здібності при правильній

