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СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ. ДИСКРИМ1НАЦ1Я. 
КОНФЛ1КТИ
1гор КОЛЯДА, професор кафедри методики навчання суешльних дисциплин I гендерно! осв>ти Нацюнального 
педагопчного ужверситету 1меж М, П. Драгоманова, доктор педагопчних наук;
Мар1я САНКОВИЧ, учителька суспШьствознавчих дисциплш вищоТ категорн Яблуницько? ЗОШ 1-111 ст., м. Яремче, 
1вано-Франк1вська область

Мета: розкрити та засвогги зм1ст понять 
«стереотшш», «упередження», «дискримшащя» 
як деструктивних проявш социально! взаемодп 
та вмгги шукати шляхи !х подолання; розум!- 
ти подвШну природу конфл1кту як сопельного 
явшца, знаходити шляхи виходу з конфл!ктних 
ситуаций.

Тип уроку: урок засвоення нового матер1алу.
Млжпредметш зв’язки: фшософШ, психоло- 

г1я, 1сторш, правознавство, украшська та зару- 
б1жна лггератури.

Навчально-методнчне забезпечення:
1. Програма Штегрованого курсу «Громадян- 

ська освиа. 10 клас» (р1вень стандарту). УкЛада- 
чй Т. Бакка, Н. Беца, П. Вербицька та ш. -  Ре
жим доступу: М !р//ттог.шоп.^оу. (Електронне 
джврело).

2. Псем О. О. Громадянська осв1та (тнтегрова- 
ний курс, ршень стандарту): тдруч. для 10 кл. 
закл. загал. серед. осв1ти / О. О. Псем, О. О. Мар- 
тинюк. -  Хартов : Вид-во «Ранок», 2018. (Книга 
тръох авпгюрЬв).

3. Громадянська освна та методика П навчан
ня: шдручник для студештв педагопчних за- 
кладШ вщцо! освпи / За загальною редакц!ею 
Т. В. Бакка, Т. В. Мелещенко. -  К.: УОВЦ «Ор1- 
он», 2019. -  320 с.

4. Олена Пометун, Тетяна Ремех «Практичний 
довЩник учителя громадянсько! осв1ти» / О. По
метун, Т. Ремех. -  К., 2018.

5. Ьнтернет-ресурси:
Ь Т Т р з :  / / т п и г » . у о и Т и . Ь е . с о ш /  

чгаЛс11?у=О06)гю9!Мс11
Ь 11 р з : / / д а ш » . у о и 1 и Ь е . с о т /  

ша!сЬ?у=Е\уК)ЗОМСВ14
аудоо-вгзуальш засоби навчання: вщеоролик 

«Гендерна дискримШацш», вщеоролик «Проект 
громадянська осв1та -  конфл1кти м1ж учнями».

ЩЦ УРОКУ
I. Актуал1за1ця опорних знань та мотивац!я 

д1яльноеп.
Вар1ант А. *Маска»: учитель оргатзовуе колек- 

тивну роботу: на заняття запрошуеться то- 
дина у моей) (наприклад, М1кк1 Мауса) або вико- 
ристовуеться свитижа людини в моей). Учням 
пропонуетъея схарактеризувати цю людину.

• Чому люди одягають маски? Як оточення 
сприймае людей у масках?

• У чому ъснуе небезпека ототожнення мас
ки I людини?

Вар1ант В. Учитель оргатзовуе рольову гру 
«Перекопай мене» у форм! беоди:

С.; Я вважаю, що в Украшу пршздить дуже ба- 
гато мнрантш з вщеталих краш, ям шчого, кр!м 
злидн!в, створити не можуть. Саме тому варто 
обмежити можливють набуття украшенного гро- 
мадянства 1Ноземцями.

А.: Вочевидь, на основ! сво!х стереотипш ти за- 
кликаеш до дискримШацп. У  мене е впевнеШсть, 
що тво! внеловлювання належать до ксенофоб- 
ських! расистських.

С.: Чому? Я  не вважаю йшй раси пршими, я 
вважаю !х шшими. Хай будуть сам! собою десь 
у  себе, а ми -  у себе.

А.: Це не толерантно. Земля наленсить уом  лю
дям, 1 вони мають право жига там, де 1м хочеться.

Учитель. 3 якими твердженнями учаеншав 
диалогу т  згоднц а з якими н1? Чому?

• Визначте ключовг тюняття дЬалогу.
1. Стереотапи.
Змют поняття «стереотшш* вчитель розкри- 

вае, застосовуючи прийом розповиН,
Учитель. Слово «стереотип» у переклад! з 

грецько! означав «твердий вщбиток». Стерео
тип -  стойкий 1 спрощений образ чи уявлення 
про явшце, подло, людину чи групу людей. Вш 
зазвичай Грунтуеться на переконанн!, що вс1 
члени певно! групи однаков! й тчим  не в!др1з- 
няються один вщ одного, що вс!м членам певно! 
групи притаманн! схожг якосП. Елемент псевдо- 
середовшца, за допомогою якого людина присто- 
совуеться до свого оточення, е стереотип. Сте
реотипа об’еднуються в сйстеми стереотипш, яю 
постають у вигляд1 повсякденних укладов, втру- 
вань, навчаньсоц1альнихЩститутштощо. Стере- 
отипи виникають ! закршлюються як результат 
суджень, що формуються гад час епшюнування 
в р1зних сферах життед!яльност!. Люди не фор- 
мують стереотшш самоспйно на баз: власного 
доевщу, а переймають !х вщ родичш, знайомих 
та !з засобш масово! шформацй.

Перегоне закрепления: занотувати визна- 
чення поняття стереотшш.

3 класифисац1ею стереотитв учитель оз- 
найомлюе, використовуючи прийом стислоё ха-
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рактеристики та структурно! схема «Кла- 
сифЫацгя стереотипгв».

Учитель. 1снують р1зноман!тш класифхкацЯ 
стереотипш. Наприкдад, за змхетом стереотипи 
поделяють на:

• професШш;
• фхз1огном!чн!;
• етнхчш.
А  ще виделяють таю стереотипи:
1) антрополопчш (проявляються у тому разГ 

яюцо оцхнка внутренних, психолоНчних якостей 
людини, оцшка Я особистосП эалежить вщ Я ан- 
тропологхчних ознак, тобто в1д особливостей фх- 
зичного вигляду);

2) етнонацюнальн! (виявляються тод[, коли 
психолопчна оценка людини опосередкована П 
належшстю до Не! чи тхе! нац!!, раси, етнхчно! 
групи);

3} сощально-статуснх (залежать в!д опёнки осо- 
бисНсних якостей !ндивща, вщ його соцхально- 
го статусу);

4) сощально-рольов1 {проявляються в п!дпо- 
рядкованосН оцшки особисИсннх якостей !нди- 
вща його сощальнш ролх, рольовим функцДям);

5) експресивно-естетичн1 (визначаються за- 
лежшстю оценки особистосН ВЩ ЗОВШШНЬО! при- 
вабливосп людини: чим привабливхшою здаеть- 
ся зовнппшсть людини, тим бхлын позитивними 
особисНсними рисами Я надёляють);

6) вербально-поведшковх (пов’язаш 13 залеж- 
ШСТЮ ОЦ1НКИ особистосП ВХД зовюхшйх особли
востей -  мовй, мхм!ки, нантомёмхки та !н.).

Застосовуючи прийом пояснения, учитель 
розкривае злйст поняття «гендерт стереоти
пи».

2. Гендерт стереотипи.
Учитель. Гендер (англ. §епбег -  стать, в!д лат. 

§епиз -  рщ) -  стать, яку «приписали» данш людит

вщ хмеш сустльетва уповноважеш на те органи, 
шакше -  паспортна стать, або стать у  докумен
тах. Гендерт вщмшносп формуються у проце- 
с1 соцёалхзацй -  навчання ролх чоловххов х жёнок, 
який вщбуваеться вщ перших дн!в народження 
до статевозрхлого вшу, х м етлою  мерою -  тзн1- 
ше. На це впливають родинне виховання, пшола, 
взаемод!я з хншими дхтьми та Ярова активн1сть. 
Розумхння вщмхнностей меж статями формуеть- 
ся починаючи приблизно з двохречного веку. В 
Украхт гехщерну рхвнхсть охороняе Конституцхя 
за законом «Про засади запобхгання та протидй 
дисхсримПеаци в Ухсра1т» та законом «Про забез- 
печехшя рёвних прав та можливостей женок 1 чо- 
ловёкёв». Бёльше того, ееёдписана Укра1ною угода 
про асоц!ацёю з 6С також мхстить пухшт про «за- 
безпечення гендерное рхвностх та рхвних можли
востей дом чоловйов та жшок у сферё зайнятос- 
Н, осв!ти та навчанхм, економёчно! та суспхльнох 
деяльносп, а також у процесх ухвалехшя рёшены». 
Також, 8 березня ООН представила звёт, в яко- 
му вказала на зростанххя «гендерного цифрового 
розвитку» у  с в т , коли жёнки недосгатньо пред
ставлен! у  .науцх, шженерй та дизайн!. За звх- 
том Св1тового банку, в Укранй дос! не досягну- 
то р1вносП мхж чоловёками та жёнками. 3-пом!ж 
л!дер!в -  Белым, Данёя та Латвёя. Украёна ж 
отш илась на одному рёвнё ёз Бёлоруссю, Азер- 
байджаном та Замб!ею, набравши трохи бшьше 
78 балхв зё ста.

Отже, гендерт стереотипи -  це внутрёш- 
ееьосоцёальнё усгановхш щодо мхсця чоловёхса й 
жёнки в суепёльствё, ххнёх функций та соцёаль- 
них завдань. Основний гендерххий стереотип -  
те, що жхеехса створена тёльки для хатн!х справ, 
детей ! церхсви. Ще один гехздерний стереотип, 
пов’язанийёзсуспёльнимставлешмм до жёнки, -  
Я нездатнёсть брати участь у  державнйх справах. 
Гендерн! стереотипи в сучасному суепёльствё мо- 
жуть бути подолан! шляхом досягнення консен
сусу мхж соцёалыеими ролями та надёленням жё- 
нок! чоловхкхв однаковими можливостями щодо 
самоствердження.

Первъсне закртлення вчителъ оргатзовуе за 
допомогою онтерактивноИ гри •Близнюки».

3. Як стереотипи впливають на стосунки 
м!ж людьми.

Формуючи в учшв у явления про вплив стерео
типов на взаемостосунки людей, учитель вико- 
ристовуе образну розповОдъ:

Учитель. •Грузина дуже емоуШт», «На Заходо 
не люблять адднякьв», «Уа мусульмане агресив- 
ш» -  ус! цх судження е прикладами негативних 
стереетшх!в у  сприймашл одних людей хшпшш.

Припустимо, ви зустрши мешканця планети 
Марс, який розмовляв з вами грубо. Висновком, 
заснованим на стереотилх, буде: «Усг меижанцо
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Марса -  грубЫни». Але що ви знаете про шших 
мешканцш планети? Чи вс1 вони невихован! та 
груб1? Можливо, ю. Деяк! з них можуть бути саме 
такими, а деякх -  н1.

Стереотипи та пов’язан! з ними упередження 
(або передсуди) насамперед спрощують реаль- 
шсть 1 зводять людську рхзномаштшста ДО ОДН1б1 
спшьно! групово! риси чи характеристики •вони 
вег такс..к чиновники берутъ хабар!; вщмшни- 
щ -  зануда; начальники -  тарани; грузини -  емо- 
цшш, чолов1ки -  мовчазт; ж тки -  плтсарки.

Стереотипи обумовлюють помилкове ставлен- 
ня до щей та явищ, часто призводять до хибних 
висновюв. Деяк1 з! стереотитв передаються в!д 
покол1ння до покол!ння, 1х приймаюта на в!ру I не 
перев1ряють. Деяк! можуть виникати через брак 
шформацп, П1Д впливом певно! ситуаций особис- 
того досв!ду 1 уявлень, прийнятих у  громада чи 
сустльствй. Стереотипи вшшваюта на нашу по- 
вед1нку. Часто !х наявшеть зумовлюе перекру- 
чення реальность коли, наприклад, незнайома 
трупа людей вважаеться ворожою, «не нашою», 
адже вони не таю, як ми. Через стереотипи люди 
помгчають тшьки те, що пщпадае пщ стереотип, 1 
вщкидаюта шформаиЦю, котра йому суперечить. 
Через негативт стереотипи щодо 1ншо1 групи 
люди можуть не помхчати або виправдовувата 
недолйш у влаенш груШ.

Органгзацгя колективног творчоя спра- 
ви або Ытерактивног технологи тарт- 
нерство»: вчитель пропонуе учням уявити 
себе пасажирами потягу, в якому вони зму- 
шет подорожувати цЫу добу в одному купе 
з кЫъкома пасажирами. Учням пропонуетъ- 
ся обрати собг бажаних супутникьв з  тако
го перелжу:

1) демобМзований солдат, який повертаеться 
13 зони ООС;

2) телев1з1йний продюсер, 1мов1рно 13 грйшми;
3) чорноппарий чоловпе з Танзанп;
4}молодий художник, ВШ-шфшований;
5) молодий хлопець з нашивкою Правого Сек

тору на куртщ;
6) журнал1стка з Роса, яка придала в Украшу 

в службове вщрядження;
7) жшка, яка везе кошик з надзвичайно аро- 

матними квггами;
8) переселенка з двома датами;
9) мусульманин з дружиною в нацЮнальному 

одязй
10) жйпса, хвора на рак.
На наступному етаповг вчитель пропонуе 

учням об’еднатися у групи по 4-5 ос1б I ще раз 
звернутися до перелжу пасажирш. На окремому 
аркуиа по черзя учн( маютъ поставити знак •+» 
поряд з тими пасажирами тих, з якими б вони 
Ьсали, I знак •-» -  кого не хотели б мати за супут- 
ника. I на наступному етпат, учнг маютъ про-

коментувати свШ вибгр та вгдповгети на так1 
запитання:

• У  якых з перерахованих оаб найбгльше плю
сы? Як ви це пояснюете?

• У якихз перерахованих оехб найбгльше мту- 
сЫ? Чому?

• Чие у списку особа з якими хотели б Ьсати 
вех? Чому?

• 3 якими особами у списку нгхто не хоттпв би 
Ьсати? Чому?

На завершалъному етат вчитель пропонуе 
колективне обговорення шляхом постановки 
проблемного запитання:

• У  чому проявились при вашему вибор1 сгаль- 
ш стереотипи? Яю. саме?

• Якими можуть бути нас/идки Ьснування цих 
стереотитв у свядомоспи члешв громадянського 
суспипзства?

• За яких умов можна подолати генуючг сте
реотипи?

Застосовуючи прийом пояснения, учитель 
розкривае змйхппоняття*упередження»тадис- 
кримтацЫ:

Учитель, Упередження -  це несправедлива, 
хибна думка, яка з’являетаея щодо будь-кого або 
чого-небудь заздалепдь, тобто, це антипат1я, 
заснована на стереотипах. Упередження ! дис- 
кримшацш взаемопов’язаш: упередження при- 
зводить до дискримшацИ, а дискримшащя шд- 
тримуе упереджене ставлення,

ДискримтацЫ -  навмисне обмеження або по- 
збавлення прав певних категорш громадян за 
1хньою расовою або национальною належшетю, 
полНичними або релМйними переконаннями, 
статтю тощо.

ПервЬсне закрЬглення: занотувати до конспек
ту зм1ст поняття «упередження».

3 класифйсафею стереотипы учитель озна- 
йомлюе, використовуючи прийом розгорнутог 
характеристики т а  структурно! схема 
•Види дискримтацш та переглядом видеоро
лика •гендерна дискримшацт».

Ы  I р з : / / V  мг IV . у о и 1 и Ь е . с о т /  
мга!сЬ?у=ЕЮ6)по91Мд1

Дискрим1наЦ1я призводита до принижения 
гщност! окремо! особистосП або групи шдив1- 
дов, позбавляе 1х участ! в сусп1льно-громадському 
жиШ , обмежуе комунйсаЩю, яка е невгд’емним 
процесом взаемодй м1ж людьми, завдяки чому 
вщбуваеться обмш 1нформащею, доевщом 1 ви- 
являеться суттсть людаши. Вона спричиняе 
страждання, комплекс неповноц1нносп, поетш- 
н1 внутрппш переживания 1 дискомфорт тих лю
дей, як1 зазнають дискримшацп. Дискрим1нац1я 
може бути вщкритсяо 1 прихованою.
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ПРАКТИКА. Д0СВ1

Вида дискримшаци:
1) пряма дискрпмтацш, або в&критщ 

вщбуваеться за ознакою статх, нащональнос- 
т1, раси, мови, релхги, що у в1дкритш форм1 без 
об’ективних причин принижуе пдшсть особис- 
тост1 й протаставляе П традицхйному суспшьно- 
му загалу;

2) непряма дискримХнацЫ, або прихована, 
мае мхеце тод!, коли за певних умов одау групу 
осхб ставлять в особливо несприятливу ситуа- 
цйо. Етшчна дискримйхахця, або нацюнальна, -  
це утиски, яш здхйснюе домхнуючий за своею 
чиселыйстю етнос щодо представниюв хнших 
малочисельних нащональних громад.

Розр1зняють ще:
1) сощалъну дискримЬшщю, яка проявля- 

еться у ставленш громадян до категорш людей, 
яга обмежеш у звичних усш нам речах -  домхвц1, 
р!дному мхстх, кра!н1 тощо;

2) гендерна дискримгшщЫ, яка виражаеть- 
ся у будь-якому розр1знетй, винятку або прив1- 
леях за ознакою статх, спрямованих на обмежен- 
ня або унеможливлення визнання, користування 
чи здшснення на рхвних шдставах прав 1 свобод 
людини ДЛЯ ЖХНОК 1 ЧОЛОВйСХВ.

Визначають ще х позитивну дискримхнацйо, 
що робиться для досягнення певнох мети, необ- 
х1дно! для сусхпльства 1 шд якою розумйоть по- 
лхтичн! захода.

з щ к р и т а  Щ п р и х о в а й я  I  п о з и т и в н а  
д и с к р и м т з д я  I  ди скр и м и н а ц и я  I  д и о :р и .м 1 н а ш я

социальна Щ г е н д е р н а  
дискриминация I  дискриминация

Використовуючи прийом доведения та 
структурны схема, учитель формуе у явления 
про поняття конфлйст та розкривае його змХст.

Учитель. У найзагальшшому значенш кон
фликт -  це зхткнення сторхн, позицхй, сил. Вони 
виникають у всхх сферах людського життя, по- 
чинаючи з родани, ппсоли та професшно! дх- 
яльност1 до глобального р!вня. Ус1 конфлйсти 
умовно можна подйшта на три грута: конфлхк- 
ти цшей, конфликта пхзнання та емоцшнх кон- 
флхкти. Конфлйст цшей виражаеться у  тому, що 
еторони по-рхзному бачать стан об’ехста в май- 
бутньому. Напршслад, у  батыйв виникають про- 
тилежн! погляди щодо органхзацИ дозвхлля да- 
тиххи: батько хоче, щоб син займався боксом, а 
мати -  бальними танцями. Конфлйст пхзнання, 
який  ще називають творчим хсонфл1хстом, вини- 
кае, коли еторони мають р!зн1 погляди, вде! та 
думхеи щодо розв’язання проблеми. Вш вхшихсае 
пхд час обговорена у робочих трупах, колективах,

де кожен учасник презентуе свое бачення. Емо- 
щйний (чуттевий) конфлйст з’являетъея, коли в 
основ! м1жособистхсних стосункхв лежать рхзнх 
почуття та емоцП людей.

Отже в результат! конфлштхв вхшшсае роздра- 
тування або антипаття до опонента.

К О Н ф Д ! К Т И  П 1 3 Н Э Н Н Я

Первьсне закртлення вчитель оргашзовуе за 
допомогою щтерактивноХ вправи: «Крок на зу- 
стр!ч».

1. Учасники об’еднуютхюя у пари й виконують 
таку вправу: один з пари мае етиснути руку в 
кулак, а шший знайти будь-який спосхб (умов- 
ляння, заохочення, прохання тощо), не застосо- 
вуючи ф1зичних зусиль, розтиснути цей кулак.

2. За 1 хв зупинига гру й обговорите у загаль- 
ному колх такх запитання: Хто з вас розтиснув 
кулак? Чому ви це зробили? Що в!дчули тх, хто 
тримав кулак, не розтиснувши його?

Оргашзацш колективноХ творчоХ справа або 
ттерактивноХ технологи тартнерство»: учш 
об'еднуетъея у 4 групп, кожна з яках розХгруе 
конфлйстну ситуацйо за певними типами:

A) мхжособистхсний конфлйст;
Б) груповий конфлйст;
B) мхжконфесшний конфлйст;
Г) м!жнацюнальний конфлйст.
Учш визначають причини зародження запро- 

понованого конфлЬсту, мету I сутшстъ склад
ность зноходять шляхи його подолання, ви
значають його значения (деструктивне або 
конструктивне).
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12 ПРАКТИКА. ДОСВ!

IV. Закршлення та повторения вивченого 
на урощ.

Кояективна робота гад час репродуктивно! 
бес0и:

1. Чому свйп стереотитив впливае нагндивхду- 
алъний свйпогляд особистоап! I як?

2. Якх вида дискршйнаци пов’язат з появою 
шформаиШного суашьства?

3. Назвтгь фаза розвитку кюнфлйстш.

V. Щдбиття тдсутюав уроку.
У ч и т е л ь . Стереотипи, дискримтац!я, кон

фликта -  це явшца суспшьного життя. Кожна 
людина сприймае СВ1Т по-своему, мае сво! влас- 
н! переконання, потреби, емоцй. Вони можуть 
спричинити розходження у схплкуванш з шши- 
ми людьми 1 призвести до конфлйспв.

Отже, тшьки активна, дояльна, енерпйна осо- 
биспсть, наснажена доброю енергетикою, здат- 
на до творчост!, може долати трудной# й дося- 
гати поставлено! мети.

VI. Домашне завдаяня.
1. Пщготувата журнашстський в1деорепортаж 

про забобони в р1зних репонах Украйш.
2. ГИдготувати проект з !нклюзй. Ваше став- 

лення до шклюзп в школь
3. ГИдготувати пам’ятку для однокласнтйв: «У 

клас11 школ! ми -  партнерш.
4. Опращовати тему: «Стереотипи та уперед- 

ження. Дискриминация. Конфлшти».

ИОКТН А№  80ИТН АМЕШСА Ш АЫС1ЕМТ Т1МЕ
Л1л1я КУЛИКОВА, перший проректор Херсонсько? державно! морсько! академи, доктор педагогнних наук, професор; 
Олександра БОПДИРВВА, асистент кафедри гу ман парних дисциплш Херсонсько! державно! морсько! академи

Шановн1 читачь ми продовжуемо публ1кац!ю 
науково-методичних розробок з тсторй старо- 
давнього свГгуд пропонуемо Ваппй уваз! лекцйо 
«ИогШ апб ЗоиШ А теп са т  АпаепШ те (П1вшч- 
на 1 Швденна Америка в давнину)», когра озна- 
йомить здобувач1в освгги з 1Стор1ею заселения 
територШ Ш втчно! та ГПвденно! Америки; пе
реселения перших американських племен, а та- 
кож дасть змогу викладачам, учням та студентам 
ближче ознайомитись гз цивйпзащями Чав1н, 
Наска та Моче.

Обрана нами тема, на жаль, недостатньо пред
ставлена в сучаснШ в!тчизнян1й науково-мето- 
дичнш литератур! з викладання всесвГтыЙ юто- 
рй у ВИЗ, лицеях, пмназпгх, школах та систем! 
профильного навчання.

ГИд час написания лекцй ми з!ткнулися з проб
лемою нестач! шформацй. 3 ц!е1 причини нами 
була опрацьована значка кшыасть сучасних 
(останнах 2-х десятшпть) американських та ка- 
надських навчальних пщручншав р!зних р1вн!в, 
з-пом!ж яких: «ТЬе Епсуе1оресИа оГ\УогМ ШзГогу» 
Ьу РеТег N. ЗТеатз, «ТЬе ШзГогу оГШе \Уог1д» Ьу
3. М. КоЪегГз, О. А. \УеэГай, «\#огМЫзГогу. АнклепГ

ТЬгоидЬ Еаг1у Модегп ТГшез» Ьу Б. С а т т е , 
С. СогГез, К. СигИз, А. КоЬтзоп та багато !нших.

На жаль, навггь у таких змютовних виданнях 
тема вщкриття та 1сторичного розвитку Пхвшч- 
но! та Швденно! Америки в давнину не знайшла 
Грунтовного висвплення, тому нам довелося роз- 
ширити коло пошуку та опрацювати навчальну 
л!тературу «1стор1я людетва», видану за шдтрим- 
ки М1Жнародно! оргаШзацИ ЮНЕСКО та спе- 
щальн! науков1 статп.

Ми вважаемо, що всесвйня 1сторш мае повшс- 
тю висвттлювати розвиток ус!х частин та регю- 
н!в св!ту, тому тема «НогШ ап<3 ЗоиШ Атейса т  
АпаепШ те (Ш вн!чна! Швденна Америка в дав
нину)» е важливою та актуальною для сучасно! 
осв1чено! особистост1.

ЬесТиге
ИОКТН АНО ЗОЦТН АМЕШСА 

Ш А1ГСВДГГ ТЕМЕ
Кеу УосаЬи1агу
1ее Аде, !зШ тиз, пйдгайоп, 1апс1 Ъйбде, 1се зЬееГ, 

ЬипГег-даШегегз, зреаг, дкклегз, мтМирз. Геереез, 
Ьийа1о, та!ге, А1допцшап 1апдиаде, ретлйсап,
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