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7. Метод «Шести капелюхів». В основі ідея паралельного мислення, 

аби уникнути такі труднощі, як: невпевненість, невизначеність щодо того, 

з чого почати і що робити далі. Поділ мислення при цьому відбувається на 

шість різних режимів, кожен з яких представлений капелюхом свого 

кольору: білий капелюх: інформація (наявні факти); червоний капелюх: 

почуття та інтуїція (висловлення власних почуттів та припущень відносно 

даного питання, без пояснень); чорний ‒ критика (дає волю критичним 

оцінкам, побоюванням і обережності); жовтий ‒ логічний позитив 

(переваги і позитивні сторони даної ідеї); зелений ‒ креативність (пошук 

альтернатив, можливостей); синій ‒ управління процесом (для визначення 

того, що належить зробити, або для узагальнення досягнутого) [2]. 

Наведені методи та прийоми сприяють виявленню поверховості, 

неточності знань; активізують мислення учнів; створюють зацікавленість, 

спрямовують учнів на вивчення, дослідження проблеми – закладають 

основи формування критичного мислення: уміння самостійно здобувати 

знання, порівнювати, конкретизувати, узагальнювати. 
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Діана Кирпа 

 

ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ 

 

Козацьке право не є невідомою сторінкою в історії українського 

права. Його вивченням займалися видатні історики і правознавці, серед 

яких Д. Багалій, М. Грушевський, О. Єфименко, П. Куліш, М. Слабченко, 

Д. Яворницький і багато інших. В умовах незалежної України ці 

дослідження стали ще активнішими, про що свідчать публікації О. Гуржія, 

Т. Чухліба, В. Кульчицького. 

Творцем звичаєвого козацького права є – українське козацтво. 

Козацтво як суспільний стан, що остаточно утвердився в XVI ст., 

суттєво відрізнявся від попередніх типів суспільних груп: у нього був 
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особливий зовнішній вигляд, спосіб життя, світогляд і найважливіше – 

особиста воля, чого не було в українського селянства. Хоча на козаків 

формально поширювалося законодавство держави, умови їхнього життя 

диктували нові, актуальніші правила поведінки. З часом авторитет цих 

правил зростав, унаслідок чого вони отримували суспільне визнання та 

реальну юридичну дію у формі правових звичаїв. Державна влада надавала 

щодо них мовчазну згоду, адже козацтво, а згодом і Запорізька Січ були 

оплотом її національної безпеки. 

З утвердженням Запорізької Січі як військового та політичного 

центру роль козацького права зростала, а його система розвивалася та 

вдосконалювалася. Норми козацького права стверджували ті суспільні 

відносини, які формувалися серед козацтва: закріплювали військово-

адміністративну організацію Січі, встановлювали правила військових дій, 

укладання договорів, порядок землекористування, діяльність судових 

органів, визначали види злочинів і покарань [1, с. 324–325]. Очевидно, це й 

пояснює інертність звичаєвого козацького права у регулюванні сімейних 

відносин, адже їх у Запорізькій Січі зазвичай не відбувалося. 

Козацьке право надавало великого значення регулюванню владних 

відносин. Організація влади на Запорізькій Січі передбачала її 

триступеневу структуру: вищий рівень (загальна військова рада та Кіш), 

середній рівень (паланкове управління) та низовий рівень (курінне 

управління) [2, с. 11]. За цією моделлю будувався не тільки весь 

адміністративний апарат Запорізької Січі та визначався статус чиновників, 

а й згодом було утворено механізм Козацької держави з поділом на 

загальнодержавний, полковий і сотенний рівні влади. Хоча кошовий 

отаман був політичним лідером Запорізької Січі, мав вищу військову, 

адміністративну, судову та навіть духовну владу, це було потрібно 

виключно задля чіткого виконання складних військових операцій, в яких 

важливий авторитетний керівник із широкими повноваженнями. Натомість 

ця влада не була загрозою для демократії, оскільки кошового отамана 

переобирали щорічно. Гарантією козацької демократії за звичаєвим правом 

була діяльність загальної військової ради – представницького органу 

козацтва. На рівні паланок і куренів теж були ради, де кожен козак мав 

право голосу [11, с. 162]. 

Звичаєве право Січі, що ґрунтувалося на засадах рівноправності 

учасників козацької спільноти, не допускало жодних дискримінацій 

козаків у майнових відносинах. Для визначення, кому дістануться гірші чи 

кращі землі за розпорядженням Коша, використовували жеребкування. 

Такі жеребкування проводили щорічно, адже земельні ділянки надавалися 

козакам у користування терміном на один рік [19, с. 296]. 

Козацьке право розрізняло власність приватну та колективну. Хоча 

існування приватної власності в умовах Січового товариства було доволі 

обмеженим, воно зумовлювалося українським індивідуалізмом, правовою 
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ментальністю, а відтак становило життєву необхідність. Натомість 

формування права колективної власності зумовила колективна праця 

козаків під час мисливської чи рибальської ватаги, торговельної компанії, 

чумацької валки чи військового походу. 

За козацьким правом Запорізької Січі субʼєктом злочину могли бути 

особи, що досягли 16-річного віку. Навіть психічно хворі люди вважалися 

осудними. Корисливі злочини не були поширеними на Січі, а крадіжки чи 

грабежі мали не стільки корисливий мотив, скільки хуліганський і були 

«виявом молодецтва та зухвалості». 

Організація публічної влади Української козацької держави 

відповідала демократичним традиціям козацького права, закладеним ще на 

Запорізькій Січі. Вони спричинили виборність посади гетьмана, а 

паланково-курінний устрій Запорізької Січі став прототипом полково-

сотенного устрою Гетьманщини. Назви посад і органів влади Української 

козацької держави були військового походження: гетьман, полковник, 

сотник, обозний, хорунжий, Генеральна військова канцелярія тощо. Хоча в 

українських містах домінувало магдебурзьке право, козацьке право його 

доповнювало та пристосовувало до українських реалій. У селах 

переважали козацькі правові звичаї, дотримання яких контролювали 

сільські керівники – отамани (назва яких також мала козацьке 

походження). 

Ліквідація автономії Гетьманщини, її полково-сотенного устрою та 

ліквідація Запорізької Січі у 80-х рр. XVIII ст. суттєво обмежили 

застосування козацького права. Однак і на початку ХІХ ст. воно 

продовжувало діяти в українських губерніях Російської імперії у 

зменшеному обсязі. Юридичне припинення чинності козацького звичаєвого 

права в Україні відбулося у 40-х рр. ХІХ ст. внаслідок введення в дію на 

цій території Зводу законів Російської імперії [7, с. 286]. 

Отже, козацьке право як історичний тип українського звичаєвого 

права формувалося у степових суворих умовах, доповнювалося народними 

надбаннями попередніх епох і стало визначальним чинником формування 

правової системи молодої Козацької держави. Його норми ґрунтувалися на 

принципах свободи, рівноправності,справедливості та громадського 

інтересу. Козацьке звичаєве право, хоч і засноване на запорізьких звичаях, 

мало значний законотворчий потенціал, було важливим матеріалом 

кодифікацій XVIII ст., однак втратило своє колишнє значення у ХІХ ст. під 

тиском бюрократичного адміністративного апарату Російської імперії. 
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Інна Кифорук 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 

ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ІІ СТУПЕНЯ 
 
В сучасному інформаційному суспільстві створюються умови для 

модернізації форм проведення різних видів занять з фізики. 
Сьогодні оснащення більшості компʼютерних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів не відповідає вимогам сучасності, до того ж, не 
завжди вчитель, який викладає фізику, має можливість проводити уроки 
або їх фрагменти в компʼютерному класі. Програм та грантів, відповідно 
до яких школи можуть отримати сучасну техніку, не так багато, а тому 
більшість навчальних закладів лише мріють про нове обладнання й про те, 
як вони його використовуватимуть. 

BYOD (Bring Your Own Devices – «візьми свій власний пристрій») – 
це принцип активного використання для навчальних занять смартфонів, 
ноутбуків, планшетів та інших цифрових пристроїв. Але ці пристрої не 
надаються навчальним закладом, а використовують власні пристрої 
школярів. 

Використання ідеї BYOD дозволяє працювати школярам успішно 
реалізувати на уроках фізики принципи розвитку компетентностей. 
Важливим є, що кожен учень може виконувати відповідні завдання 
прикладного характеру з використанням смартфонів не тільки під час 
уроків, але й виконуючи навчальні проекти та самостійні дослідження в 
позаурочний час , проходити опитування, створювати власні закладки, 
входити в особистий кабінет без логіна і пароля тощо. 

Серед переваг підходу BYOD для учнів виділяють наступні: 

 Пристрої є у більшості учнів. 

 Можна працювати на уроках, використовуючи замість компʼютерів. 

 Можна працювати поза межами класу. 

 Пристрій завжди з собою і можна фіксувати будь-які моменти. 


