
ЗВІТ  

громадської організації «Інноваційні обрії України»  

за 2018 рік 

 

Громадська організація «Інноваційні обрії» була створена 18 січня 2018 

року та активно почала свою роботу у таких напрямках:  

− сприяння збереженню української культури, традицій, мови;  

− пропаганда на регіональному та міжнародному рівні національно-

культурної, наукової та освітньої спадщини української нації;  

− організація святкування національних свят; 

− видання навчальної, методичної та просвітницької літератури 

(довідників, методичних посібників тощо) українською мовою для 

подальшого використання в дошкільних та позашкільних закладах, закладах 

середньої та вищої освіти; 

− підтримка роботи національно-фольклорних колективів та 

національно-культурних музеїв регіону;  

− налагодження, підтримка та зміцнення культурних зв’язків з іншими 

національно-культурними громадськими організаціями України та 

зарубіжжя;  

− сприяння розвитку міжнародних зв’язків та співпраця з іншими 

національно-культурними організаціями; 

− здійснення представництва та захисту законних прав та інтересів 

членів Організації у державних органах та неурядових організаціях; 

− залучення студентської та учнівської молоді до участі в організації з 

метою задоволення їх духовних потреб та гармонійного розвитку 

особистості, розвитку національно-патріотичного духу сучасної молоді; 

− співпраця з державними та неурядовими організаціями з питань 

освіти, науки, культури та розвитку національних традицій; 

− проведення наукових досліджень і впровадження наукового досвіду 

в практичну діяльність освітніх, виховних закладів та закладів культури, з 

метою  вирішення проблем інтеграції етнокультурних спільнот; 

− створення умов для найбільш повного та гармонійного розвитку 

особистості, задоволення духовних потреб членів  Організації;  

− співпраця з міжнародними неурядовими благодійними 

організаціями, організаціями інвалідів з метою пропаганди української мови 

як рідної задля збереження української нації. 

Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист 

наукових, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів членів 

організації та громадян, збереження української мови, пропагування 

патріотизму. 

З моменту створення громадської організації «Інноваційні обрії 

України» треба було орієнтуватись на виконання основних моментів, які 

дозволять у подальшому працювати в юридичному полі. Так, у березні було 



сплановано та розроблено макет сайту громадської організації «Інноваційні 

обрії України» та налагоджено роботу із залучення ленів Організації.   

Протокол №1 громадської організації «Інноваційні обрії України» 

датується 22 грудня 2017 року і є основним для створення нашої Організації.  

У 2018 році відбулось два засідання членів громадської організації 

«Інноваційні обрії України»: 

Протокол №2 від 23 січня 2018 року. 

Протокол №3 від 28 грудня 2018 року. 
 

Протокол №2 від 23 січня 2018 року у порядку денному містив одне 

питання «Про затвердження списку членів громадської організації 

«Інноваційні обрії України». Орієнтуючись на 19 осіб, які увійшли до 

новоствореної громадської організації у подальшому робота була направлена 

на виявлення певних аспектів нашої діяльності уже як членів громадської 

організації «Інноваційні обрії України». 

Протокол №3 від 28 грудня 2018 року містив два питання: 

1. Про звітну діяльність Громадської організації «Інноваційні обрії 

України» за 2018 р.  

2. Про клопотання перед Податковою інспекцією щодо оформлення 

довідки за кодом 0032 «Неприбуткова організація». 

Слід акцентувати увагу на тому, що до кінця 2018 року наша ГО уже 

мала власний сайт, який почав наповнюватися інформацією, наданою 

членами Організації. 

Так, Громадською організацією «Інноваційні обрії України» було 

організовано, проведено  багато заходів. До деяких заходів члени ГО активно 

долучались та приймали участь в обговоренні. Детальніше про заходи, які 

представлені на сайті «Інноваційні обрії України»: 

Сучасні вектори освіти у журналістиці та філології 

http://obrii.org.ua/news/27 
4-5 жовтня 2018 року на базі Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка  відбулась ІV Міжнародна науково-

практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта». Конференція 

приурочена 100-літтю факультету філології та журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

 Від ГО «Інноваційні обрії України» у Міжнародній конференції взяли 

участь завідувач кафедри української і зарубіжної літератури, кандидат 

філологічних наук, доцент Шарова Тетяна Михайлівна та кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури, Шаров 

Сергій Володимирович. Науковці представили актуальну тему, яка зацікавила 

присутніх: «Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення 

конкурентоспроможності фахівця». Доповідь супроводжувалася яскравою 

графічною презентацію, що дозволило доповідачам активно співпрацювати зі 

слухачами та учасниками конференції, наголошуючи на сучасних векторах 

освіти. 

 

http://obrii.org.ua/news/27


Участь філологів-україністів у літературно-освітньому вокршопі 

http://obrii.org.ua/news/28 
15 жовтня 2018 року на базі Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника розпочався літературно-освітній воркшоп «Інноваційні 

підходи у філологічній освіті». У заході взяли члени ГО «Інноваційні обрії 

України», доценти кафедри української і зарубіжної літератури Т.М. Шарова 

та А.В. Землянська. 

 Захід розпочався з екскурсії-лекторію «Символічний простір Івано-

Франківська: формування меморативного канону»  доктора політичних наук, 

професора кафедри політології ПНУ імені В. Стефаника Івана Сергійовича 

Монолатія. Лектор ознайомив із основними моментами історії м. Івано-

Франківськ, торкнувся питань збереження культурно-історичної спадщини, 

взаємозв’яків літератури і політики та проблем відбиття історичної пам’яті в 

художніх текстах.  

Викладачі та студенти дізналися про етнічний склад населення Івано-

Франківська, пройшлися старовинними вулицями та відчули особливу ауру 

міста. Наприкінці екскурсії професор презентував кожному учаснику лекторію 

власну монографію «Діри пам’яті», де представлено дослідження больових 

питань минувшини Станіслава та співвідношення пам’яті/забуття у міському 

просторі сучасного Івано-Франківська. 

 

Життя поколінь: з Любов’ю у серці, із Музою в душі 

http://obrii.org.ua/news/29 

24 жовтня 2018 року в міській бібліотеці імені М. Лермонтова відбувся 

літературно-музичний вечір під назвою «В росах золотих…», на якому 

представила власну творчість членкиня ГО «Інноваційні обрії України», 

студентка МДПУ імені Богдана Хмельницького Суховій Лідія Анатоліївна. 

З вітальним словом на адресу Лідії Анатоліївни виступила голова 

правління ГО, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури, кандидат 

філологічних наук, доцент Шарова Тетяна Михайлівна, яка акцентувала увагу 

на тому, що творчість не слід приховувати, її треба постійно розвивати та 

розкривати. 

На літературному святі «В росах золотих…» Лідія Анатоліївна представила 

свою творчу родину, акцентувавши увагу на тому, що любить життя, мріє про 

справжнє щастя, кохає, палко любить своїх дітей, онуків. Під час літературно-

музичного вітання з уст Лідії Анатоліївни звучали авторські поезії, які 

супроводжувались під музику, написану її дочкою Юлією. 

На заході прозвучали такі авторські поезії: «Земля моя», «Родина», 

«Батьківщина», «Лист незнайомки», «Я жити не можу без тебе», «Україна 

мила» та ін. Під час прочитання віршів та співання авторських пісень глядачі 

постійно аплодували, насолоджуючись голосом Лідії та творчою майстерністю 

усієї родини.  

Творче родинне свято було проведено з метою національно-патріотичного 

виховання підростаючого покоління, адже на заході був присутній син Лідії – 

молодший сержант Суховій Віталій Володимирович, який проходить службу у 

роті РХБ захисту. За його участю прозвучали пісні, в яких лунала любов до 

http://obrii.org.ua/news/28
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рідної країни, матері, роздуми про духовний світ людини. Дякуємо Іванову 

Ігорю В’ячеславовичу – командиру військової частини А 0989 за допомогу та 

підтримку у проведенні літературно-музичного вечору «В росах золотих», де 

брав участь Суховій Віталій. 

На заході з уст родини Суховій звучали слова вдячності на адресу 

завідувача кафедри української і зарубіжної літератури Шарової Тетяни 

Михайлівни та громадської організації «Інноваційні обрії України». За 

підтримки викладачів кафедри української і зарубіжної літератури 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького Лідія Анатоліївна розкрила власні таланти, показала свою 

художню творчість. 

 

Презентація збірки поетичних творів Олександра Бабенка «Солнце в 

лучах» http://obrii.org.ua/news/44 

15 листопада 2018 року в краєзнавчому музеї було презентовано поетичну 

збірку віршів і пісень Олександра Степановича Бабенка «Солнце в лучах». У 

книзі розміщені вірші, пісні, памфлети і вітання, створені у 80-90-х роках ХХ 

сторіччя. 

Відкрила захід голова правління ГО «Інноваційні обрії України», завідувач 

кафедри української і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, 

доцент Шарова Тетяна Михайлівна, яка вказала на особливості збірки, 

наголосила на актуальності подібних видань, подякувала синові О. Бабенка 

Геннадію Олександровичу, який зробив неоціненний вклад в історію літератури 

– надрукував твори батька. 

Під час презентації збірки «Солнце в лучах» студенти філологічного 

факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького читали твори напам’ять, 

співали пісні. З вітальними словами на презентації збірки виступили: 

− син письменника Геннадій Олександрович Бабенко; 

− заступник голови громадської організації «Союз краєзнавців 

Мелітопольщини» Валерій Васильович Сакун;  

− музиканта, співак Хілько Сергій; 

− вчитель-методист, завідувач хоровим відділенням Мелітопольської 

музичної школи №1 Олександр Іванович Дем’яненко;  

− художник, автор прози, викладач, Лауреат Всеукраїнського форуму 

національних культур Вилен Миколайович Усіков; 

− голова Мелітопольської секції Запорізького об’єднання композиторів, 

художнього керівника і диригента муніципального духового оркестру 

м. Мелітополя Павло Костиц. 

Завершився захід музичною композицією Суховій Лідії. Усі присутні під 

час презентації поетичної збірки «Солнце в лучах» отримали задоволення від 

художнього слова та насолодилися музичним співом виконавців. 

 

Шаров С.В. прийняв участь в урочистому відкритті гри для молоді 

Моделі ООН http://obrii.org.ua/news/47 

25 листопада 2018 року доцент кафедри української і зарубіжної літератури, 

член правління ГО «Інноваційні обрії України» був присутній на урочистому 

http://obrii.org.ua/news/44
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відкритті рольової гри «Моделі ООН», яка щороку відбувається у рамках 

конференції «Melit MUN». 

На заході Шаров С.В. побачився з колегами, представниками місцевої влади 

та директором школи №25, з якими він постійно підтримує дружні стосунки.  

Приємно здивувала кількість учасників, які представляли школи міста та 

молодіжних клубів. Крім того, цього року до гри приєдналися і представники м. 

Запоріжжя. Такі сучасні заходи дозволять молоді показати себе у якості 

активних членів суспільства, сформувати власну позицію на світові події, 

розвинути власні комунікативні вміння. 

 

Додатково представники Громадської організації долучались до інших 

освітніх та наукових заходів, що дозволило їм покращити роботу в Організації 

та підвищити власну кваліфікацію. 

У 2019 році плануємо більшу кількість заходів та долучення активних 

громадян до роботи Організації з метою популяризації художнього слова. 

 

 

 
 


