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жінка могла бути незалежна, оскільки тільки сцена, естрада або література давали професію, 

заробіток якої дорівнював заробітку чоловіків [2] 

На тлі хворобливого дитинства і юності, Леся Українка виховувала в собі велику 

духовну силу, ідеали якої вона змогла вкласти в свої літературні твори, героями яких 

здебільшого, є сильні жіночі персонажі, гідні поваги і наслідування. Серйозний аналіз 

феміністичної тематики у європейській літературі зламу століть представлений у 

літературно-критичному огляді Лесі Українки «Нові перспективи і старі тіні («Нова жінка» 

західноєвропейської белетристики)» (журнал «Життя» (1900 р.) [2]. 

«Гендерне питання» – одна з найголовніших тем не тільки в публіцистичній діяльності, 

але і в літературних творах Лесі Українки. «Лісова пісня», «Contra spem spero». Сильні 

жіночі персонажі – відмінна риса поезії і прози Лесі Українки від більшості інших 

літературних творів того часу, де характерною домінантою завжди виступав чоловік.  

Питання, визначені в літературно-публіцистичної діяльності Лесі Українки, були 

новими для тодішнього суспільства. Завдяки літературному таланту і енциклопедичним 

знанням з історії світової літератури Леся Українка провела глибокий аналіз загальної 

еволюції ставлення жінки в літературі. Адже, література –  «дзеркало культури», те що 

відображає культурні тренди, більш того, задає їх.  Письменниця як у художніх творах, так і 

в літературно-публіцистичних дослідженнях активно апелює до образів різних типів жінок  

(«знеособленої», «покірливої»; «незалежної», «оригінальної») [2]. 

Таким чином можна стверджувати, що літературна діяльність Лесі Українки стала 

«локомотивом», «спрямовувальною» ланкою розвитку сучасного феміністичного руху в 

Україні, опосередковано підготувала соціально-культурну базу для формування 

прогресивного сучасного суспільства. 
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Однією з найважливіших проблем української геополітики, вже протягом тридцяти 

років, є Придністровський конфлікт. Регіон конфлікту – місце з особливою історією і 

національним складом, відмінною від решти Молдови: в міжвоєнний період саме 

Придністров'я було Молдавською РСР, даючи радянській владі ще один привід висувати 

територіальні вимоги до Румунської сторони, яка в той час контролювала значну частину 

території нинішньої Молдови [1]. Однак, регіон має особливий національний склад: 

молдавська меншість, а також значна частина етнічних росіян і українців [2]. Геополітичні, 

національні та мові особливості, невластиві Молдови, а також політико-економічна 

кон'єктура уможливили ескалацію стосунків Східного регіону з Кишинівом. 

Розташування Придністров'я перетворює його на важливий елемент системи 

регіональної безпеки, оскільки зачіпає інтереси багатьох країн. Тут зосереджені великі 

промислові ресурси, проходять важливі транспортні, енергетичні та торгові шляхи 

сполучення, які є невід'ємною складовою економічного розвитку ЦСЄ. 
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Важливо пам'ятати, що третину населення Придністров'я становлять етнічні українці, а 

також, 100 тисяч громадян України [3]. За Конституцією, наша держава зобов'язана 

захищати права і інтереси громадян України – всередині країни і за кордоном. Існування 

цього конфлікту в регіоні є однією з серйозних загроз як для безпеки країн Східної Європи, 

так і для національної безпеки України. 

Ескалація почалася ще в пізні радянські роки, коли система переживала кризу та епоху 

нестабільності. В 1995 році, вже після проходження «гарячої фази» конфлікту, Україна 

приєдналася до мирного врегулювання, зайнявши нейтральну позицію по відношенню до 

обох сторін – тим самим забезпечивши дипломатичне посередництво. 

Цінність української позиції була в її неупередженості – вона не допускала ескалації 

конфлікту, так як не підтримувала не одну зі сторін. Це допомогло встановити баланс сил, 

що забезпечило передумови до врегулювання конфлікту при основному сприянні української 

сторони. 

Україна брала активну участь у цілому ряді сценаріїв щодо врегулювання конфлікту в 

Придністров'ї: російський сценарій, що включав в себе «план Примакова», «план Козака» і 

«план Козака-2»; європейський сценарій, представлений «планом Ющенка»; сценарій 

«тайванізаціі» конфлікту, втілювався в «плані Смирнова». Здійснення іноземних сценаріїв 

для України не можна назвати успіхом, адже зменшення її впливу на процес прийняття 

рішень щодо Придністровського конфлікту може негативно позначитися на її міжнародному 

іміджі. 

Нова спроба нашої країни в 2013 році повернути себе до процесу мирного 

врегулювання стала значним кроком вперед [4]. Спільно з Західними партнерами, Україна 

планує розробити новий проект врегулювання Придністровського конфлікту, який буде 

покладатися на «врегулювання шляхом демократії» з більш чіткими положеннями про вихід 

з конфлікту. 

Отже, остаточне врегулювання цієї проблеми для України важливо за багатьма 

параметрами: по-перше – це одна з сприятливих умов для швидкого просування нашої 

держави шляхом європейської інтеграції; по-друге – це одна з найважливіших складових 

нової геополітичної стратегії України, суть якої полягає в її перетворенні на важливий 

суб'єкт світової геополітичної системи; по-третє – зняття військово-політичної напруги на 

південно-західному кордоні України. Саме проведення активної регіональної політики – це 

перший крок до становлення України як важливого гравця на світовій арені. 

 

Список використаних джерел  
1. Стати В. История Молдовы. Кишинев: Tipografia Centrală, 2002. С. 356 

2. http://gov-pmr.org/item/6831 

3. http://www.vspmr.org/news/supreme-council/vadim-krasnoseljskiy-mi-prizvani-vistraivatj-s-

ukrainoy-dobrososedskie-otnosheniya-.html  

4. https://mfa.gov.ua/news/1128-pitannya-vregulyuvannya-pridnistrovsykogo-konfliktu-u-

konteksti-pidgotovki-do-zustrichi-u-formati-52-u-mlyviv  

Науковий керівник: Михайлов В.В., к.і.н., старший викладач кафедри суспільно-

гуманітарних наук Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного. 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ В 

СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Неживенко Т.С., 15091997nt@gmail.com 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

http://gov-pmr.org/item/6831
http://www.vspmr.org/news/supreme-council/vadim-krasnoseljskiy-mi-prizvani-vistraivatj-s-ukrainoy-dobrososedskie-otnosheniya-.html
http://www.vspmr.org/news/supreme-council/vadim-krasnoseljskiy-mi-prizvani-vistraivatj-s-ukrainoy-dobrososedskie-otnosheniya-.html
https://mfa.gov.ua/news/1128-pitannya-vregulyuvannya-pridnistrovsykogo-konfliktu-u-konteksti-pidgotovki-do-zustrichi-u-formati-52-u-mlyviv
https://mfa.gov.ua/news/1128-pitannya-vregulyuvannya-pridnistrovsykogo-konfliktu-u-konteksti-pidgotovki-do-zustrichi-u-formati-52-u-mlyviv
mailto:15091997nt@gmail.com

