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Кічук А.В. 

ХДАДМ 

ЕКОПОСЕЛЕННЯ, ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ І  

ПРОБУДЖЕННЯ НАЦІЇ 

Минуле нашої країни – це низка тяжких століть, де Україну шматують і 

руйнують, як в політичному світі, так і в світі культури. Сьогодні Україна 

втрачає привабливість в очах молодих українців. Головне питання сьогодення – 

як зберегти цілісність України, примножити її багатство та укріпити дух нації.  

Майже кожна людина задається питанням: як можна покращити теперішнє 

становище, і що я можу для цього зробити? Кожна сфера діяльності б'ється над 

рішенням цієї проблеми: економіка, біологія, інженерія і т. д. нашою метою є 

довести раціональність розвитку екопоселень, як засобу відновлення і 

пробудження нації. 

Екологічне поселення (екопоселення) – поселення, створене для 

організації екологічно чистого простору для життя групи людей, які виходять з 

концепції сталого розвитку і організують харчування за рахунок органічного 

сільського господарства. Екопоселення є однією з форм ідейної громади. Під 

ідейною громадою, в свою чергу, ми розуміємо цілеспрямовано створене 

місцеве співтовариство людей, задумане для тіснішої співпраці, ніж інші 

спільноти. 

Мета створення може включати в себе спільне використання ресурсів, 

вибудовування добросусідських відносин, здоровий спосіб життя у злагоді з 

природою, життя і працю з дотриманням принципів того чи іншого вчення, ідеї, 

релігії. Можуть бути й інші цілі, засоби, методи, правила і принципи, що 

розділяються членами ідейної громади. Предметом спільних інтересів можуть 

бути види діяльності, пов’язані з господарюванням та екотехнологіями; з 

інформаційними технологіями (життя в поселенні не виключає комп'ютерну 

діяльність); науковою діяльністю (завдяки матеріальній забезпеченості, 

поселенці можуть займатися серйозними, тривалими розробками навіть при 

малих вкладеннях в науку від держави); мистецтвом (спокійне життя на лоні 

природи, матеріальна забезпеченість, розвинена культура і духовність 

поселенців, здорова біоенергетика, естетика родових помість – ідеальні умови 

для роботи артистів, художників, музикантів, письменників, філософів і т.д.); 

народними ремеслами; видавничою діяльністю (так, можна активно 

поширювати інформацію про здоровий спосіб життя, про любов до природи і 

тварин, про життя на землі і у своєму живому просторі). 

Результатом виховної роботи має стати поява Людини-Творця. 

Останнім часом рух будівництва і розвитку екопоселень стає більш 

популярним. В умовах економічної кризи зростає значення громадянських 

ініціатив, спрямованих на самоорганізацію громадян для вирішення своїх 

проблем. Ось чому отримав додатковий імпульс розвиток екопоселень. 

Громадяни, стурбовані проблемою духовного виховання молоді, бачать в цьому 

напрямку ефективний інструмент формування духовності молоді. Основними 
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цінностями є: віра, громада, Учитель, ненасильство, життя в гармонії з 

природою, самозабезпечення на основі екотехнологій. Незважаючи на істотні 

відмінності між досліджуваними екопоселення, можна відзначити, що перед 

усіма поселеннями стоїть завдання будівництва життя в гармонії з природою. 

 

Ковальчук В.В. 

ВП «КТД ЛНУ ім. Т. Шевченка» 

ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ 

Телебачення – це джерело інформації. Не приділяти нині уваги впливу 

телебачення на молодь та дітей не можливо. Вплив телебачення – це не просто 

електронна іграшка або розвага, це чинник впливу на повсякденне життя, на 

сімейні взаємини і традиції. Біля екранів телевізора ми проводимо більше часу, 

ніж за будь-яким іншим заняттям, тому маємо замислитися про вплив 

телебачення та розвиток. 

За останні 40 років у світі було проведено більше 1000 досліджень, 

присвячених впливу телебачення і кінематографа на дітей. Дослідження 

проводились у багатьох країнах світу, серед хлопчиків і дівчат, що належать до 

різних рас, національностей і соціальних груп. Даною проблемою займались С. 

Вард (Англія), М. Гльокнер (Швейцарія), І. Павлов, О. Дроздов, І. Клімов, 

А. Бандура та ін.  

Позитивний вплив телебачення полягає у наступному: за допомогою 

телебачення ми можемо мандрувати по всій земній кулі; ми можемо 

ознайомитися із традиціями і культурою інших народів; дізнатися про останні 

новини з усього світу, послухати найкращу музику, подивитись новий шедевр 

кіномистецтва. З іншого боку, перегляд сцен насильства робить людину більш 

беззахисною до насильства в реальному житті; неповнолітні діти схильні вірити 

всьому, що говориться з екрану; 60% підлітків більше довіряють медичній 

інформації, що передається по ТБ; ТБ відволікає дитину від інших занять: 

навчання, читання, ігор, спілкування, сприймання і відтворювання інформації 

та розуміння навколишнього світу; провокує психологічні розлади у дитини, 

привчає до малорухливості, робить нас менш активними; після довготривалого 

перегляду ТБ, як правило, дитина відразу лягає спати, а звідси – погане 

засинання, жахливі сновидіння, небажання прокидатися вранці. 

Отже, телебачення може мати негативний вплив на нашу поведінку. Однак, 

вони також здатні впливати на нашу поведінку позитивним чином. Як вони 

впливають на вас, залежить від того, наскільки ви дивитеся, що ви дивитеся, і 

як ви реагуєте на те, що ви бачите. 

 


