
«Українська кав'ярня» 

(за інтерактивною методикою The World Cafe) 

Фасилітатори: Василашко Ірина,  Патрикеєва Олена,  Гущіна Наталья 

 

1. Стіл «Модель» 

Проблема: розробити педагогічну модель організації навчально-

дослідницької діяльності учнів з використанням  ІТ-та STEM-підходів (ІІІ 

етап, п. 19) 

Запитання: 

- Що повинна включати ця модель? Які умови, потрібно створити в 

навчальному закладі, щоб реалізувати завдання проекту Я -дослідник? 

 

2. Стіл «Взаємодопомога» 
Проблема: створення, організація роботи, мета та завдання інформаційно-

консультативних центрів на базі закладів загальної середньої освіти – 

учасників інноваційного освітнього проекту (ІІІ етап, п. 20) 

Запитання: 

- Який формат ресурсного центру? Як організувати ресурсний центр? Що для 

цього потрібно? Чи готовий ваш заклад бути ресурсним центром? 

 

3. Стіл «Творчі колективи» 

Проблема: утворення колективу для роботи 

Запитання: 

- Як знайти однодумців? Як створити авторський колектив у навчальному 

закладі? Чи потрібно партнерство? Хто може бути партнером?  

 

Програма на 3 год. 

Час Зміст Нотатки 

13.30-

17.00 

  

10 хв. Представлення учасників дискусії та 

господарів  столиків. Об’єднання груп 

 

10 хв.  Ознайомлення із правилами проведення 

дискусії за методикою «The World Cafe» 

Презент, слайди 

30 хв. Робота в групах за базовим столиком Записи на скатертині 

20 хв. Обмін столиками ( 1-й перехід 

учасників) 

 

20 хв. Обмін столиками ( 2-й перехід 

учасників) 

 

20 хв. Обмін столиками ( 3-й перехід 

учасників) 

 



20 хв. Робота в групах за базовим столиком 

щодо обговорення результатів дискусії, 

підготовка презентації 

Оформлення 

презентації 

30 хв.  Презентація результатів (по 5 хв. на гр.) Виступ групи 

30 хв. Підведення підсумків роботи. 

Планування 

 

 

Програма на 2 год. 

час Зміст Нататки 

10.40-

12.40 

  

10 хв. Представлення учасників дискусії та 

господарів  столиків. Об’єднання груп 

 

10 хв.  Ознайомлення із правилами проведення 

дискусії за методикою «The World Cafe» 

Презент, слайди 

20 хв. Робота в групах за базовим столиком Записи на скатертині 

20 хв. Обмін столиками ( 1-й перехід 

учасників) 

 

20 хв. Обмін столиками ( 2-й перехід 

учасників) 

 

15 хв. Робота в групах за базовим столиком 

щодо обговорення результатів дискусії, 

підготовка презентації 

Оформлення 

презентації 

15 хв.  Презентація результатів (по 5 хв. на гр.) Виступ групи 

10 хв. Підведення підсумків роботи  
 

Методика. Українська кав'ярня 

«Світове кафе» — всесвітньо відома технологія, яка дозволяє залучити 

у процес обговорення учасників та створити майданчик для рефлексії 

отриманого досвіду, планування і створення нових творчих ідей і продуктів. 

Розмова між учасниками є творчим процесом, що сприяє обміну знаннями та 

досвідом, а також створенню можливостей для подальшого співробітництва. 

Цей метод відомий уже понад 20 років. Уперше він був використаний у 1995 

році в США. Засновниками методу вважають Хуаніту Браун і Девіда Іаакса 

(Juanita Brown and David Isaacs). У рамках семінару формат «Світового кафе» 

видозмінено на «Українська кав’ярня» задля найповнішого комфорту 

учасників та найкращого способу комунікації їх між собою.  

Усі учасники заздалегідь обирають тему обговорення, яка цікавить їх 

найдужче та розташовуються за відповідним столиком, коли в розкладі 

Форуму настає для цього час. Ініціатор обговорення (господар чи господиня 

столику) розповідають про свій досвід, роблять презентацію ідеї чи продукту 

та заохочують присутніх до обговорення та дискусії. Рух учасників поміж 

столиками не обмежується регламентом.  



Переваги використання методики 

 Дозволяє вести плідний діалог, зібрати різних точок зору.  

 Обговорення тем може фокусуватися на розгляді вузьких, конкретних 

питань, наприклад формування колективного досвіду, знань; обмін думками з 

різних питань. Або розширювати свої межі до більш глобальних ситуацій, 

наприклад,  розробка стратегічного напряму розвитку закладу. 

 Кількість можливих учасників варіюється від десятка до … 

 Час проведення від 40 хвилин до декількох годин в залежності від 

кількості та складності питань. 

 Дозволяє управляти ступенем спонтанності і стихійності обговорень. 

 Не вимагає спеціального устаткування, може проводитися як в 

приміщенні, так і на свіжому повітрі. 

Рекомендації/Помилки 

- Відведіть не менш як 60 хвилин. 

- Найкращі результати одержують за участі більш як12 слухачів. 

- Метод «світового кафе» менш корисний для передачі інформації лише 

в одному напрямі 

- Іноді нове запитання, що дає можливість глибше досліджувати 

проблему, задають у ході останнього раунду обговорень. 

- Можна дати цьому методу й більш доречну для певної ситуації назву, 

наприклад: кафе знань, стратегічне кафе, кафе долідників тощо. 

- Періодично нагадуйте учасникам, щоб вони записували й схематично 

представляли основні ідеї. 


