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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. 
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Визначальною характеристикою розвитку людства у ХХІ столітті став процес 

глобалізації. Одним з його проявів є виникнення глобальних проблем, серед яких чи не 

найважливіше місце посідає екологічна, пов’язана з загрозами існування людства як 

планетарного співтовариства людей. 

Ми переконані, що головною причиною глобальної екологічної проблеми стала криза 

духовної культури, обумовлена світоглядом особистості, адже саме світогляд визначає 

ставлення людини до навколишнього світу [2, с. 263]. Звісно, світогляд окремої особистості, 

соціальної групи чи соціальної спільноти має індивідуальні риси й відрізняються від інших. 

Ми говоримо про світогляд у широкому розумінні, тобто маємо на увазі загальні орієнтацію 

людини або соціуму на певну систему уявлень про світ.  

Нинішній етап розвитку матеріального виробництва і буття суспільства в цілому, 

змінюючи теорію і практику природокористування, змушує переглянути світогляд, який його 

забезпечує [1, с. 109]. У такій ситуації визначальним фактором формування цілісного 

світогляду суспільства повинен стати екологічний фактор. 

Екологічний фактор буття суспільства став потужним каталізатором, який змушує 

людей через призму загрози глобальної екологічної кризи переосмислювати традиційні 

світоглядні уявлення про взаємини суспільства з природою, їх діалектичну єдність. Це, в 

свою чергу, обумовлює переосмислення соціальної цінності природи, цілей, методів і 

спрямованості перетворення природного світу, екологічних прерогатив розвитку науки, 

техніки й матеріального виробництва, пошуки якісно нових способів технологічного 

оволодіння природою, економічних і політичних форм організації суспільної 

життєдіяльності (здатних забезпечити гуманістичні потреби всебічного розвитку людини, 

сприятливих умовах фізичного існування), правових і моральних норм 

природокористування, форм і методів екологічного виховання людей, орієнтації їх 

світогляду, соціальної та творчої активності на вирішення екологічних проблем. Тобто, 

постає необхідність зміни самого способу буття людини в світі. 

Уніфікація світоглядних орієнтацій може здійснюватись у напрямку екологізації 

світогляду, тобто його насичення сучасними уявленнями про глобальні масштаби і наслідки 

соціоприродної еволюції, єдності історичних доль всього людства, моральний вимір 

природокористування. Вагома роль у цьому процесі належись системі освіти. Державним 

освітнім стандартом передбачено, що підготовка фахівця для певного виду професійної 

діяльності здійснюється у процесі міждисциплінарного взаємозв’язку вхідних, проміжних і 

вихідних знань, умінь і навичок. Тому, формування екологічної свідомості людини є 

важливим завдання будь-якої навчальної дисципліни, яка зорієнтована висвітлювати людські 

цінності через призму соціальних і культурних умов життєдіяльності. 
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