


що визначають якість життя людини і суспільства в цілому та гарантує мінімальний 
ризик для

життя фізичного здоров'я людей психічного здоров'я людей

при якому забезпечується номінальний рівень соціальних умов та соціальних благ

матеріальних
санітарно-

епідеміологічних
екологічних психологічних тощо

це стан суспільства, в тому числі всіх основних сфер

виробництва соціальної сфери
охорони внутрішнього 

конституційного
порядку

зовнішньої безпеки культури

Соціальна безпека
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усвідомлена інтегрована система потреб у благополучному 
існуванні, відтворенні й розвитку людини, суспільства і держави.

базуються на фундаментальних цінностях, прагненнях та потребах 
народу. 

є основою з урахуванням конкретно-історичних внутрішніх і 
зовнішніх чинників формування цілей та завдань держави щодо 
забезпечення її соціальної безпеки.

пріоритетні (або життєво важливі), задоволення яких забезпечує 
існування та можливості прогресивного розвитку людини, 
суспільства і держави.



за сферами розповсюдження
соціально-економічні соціально-демографічні соціально-екологічні та інші

за ступенем реалізації
нереалізовані частково реалізовані реалізовані

за місцем дії
внутрішні зовнішні

за характером зіткнення
паралельні конфронтаційні розбіжні спільні

за тривалістю дії
довготермінові середньотермінові короткотермінові

за ступенем важливості
життєво важливі стратегічні тактичні

Соціальні інтереси



Стан суспільства
Еволюція Революція

Соціально-політичні фактори
Стабільність
Консенсус

Напруженість
Конфлікт

функціонування соціальної структури базується на 
ціннісному консенсусі членів суспільства, що забезпечує стабільність та 

інтеграцію
тому, що одні члени суспільства примушують до підпорядкування інших

кожний елемент суспільства 
має визначену функцію, таким чином вкладає дещо в підтримку стійкості 

системи
робить свій внесок в дезінтеграцію і зміни суспільства

кожне суспільство
відносно стійка і стабільна структура

добре інтегрована структура

змінюється в кожній своїй точці, соціальні зміни усюдисущі
в кожній своїй точці пронизане втратою узгодження і конфліктами, 

соціальний конфлікт усюдисущій

Розвиток суспільства
Суспільство як ціле (постулати Талкота Парсона) Суспільство як складова (постулати Ральфа Дарендорфа)

СУСПІЛЬСТВО
Що поєднує? Що роз’єднує?



Соціум (суспільство)

форми спільної діяльності людей, що склалися історично і 
характеризують певний тип відносин між людьми

особлива система, деякий механізм взаємодії між людьми, що 
розвивається за своїми специфічними законами, які 
характеризуються надзвичайною складністю

взаємодіє велика кількість людей

в окремих соціальних групах створюється особлива обстановка, 
яка може впливати на інших людей, що не входять в дану групу



соціологія

Вивчає процеси, •
що відбуваються в 
суспільстві в 
цілому і в окремих 
суспільних групах

соціальна 
психологія

• досліджує 
закономірності 
поведінки і 
діяльності людей, 
що зумовлені їх 
належністю до 
соціальних груп, а 
також психологічні 
характеристики 
цих груп

соціальна гігієна

• Вивчає вплив 
соціальних 
факторів на стан 
здоров'я 
суспільства



Соціальні небезпеки

• небезпеки, що широко розповсюджуються в суспільстві і загрожують життю і здоров'ю людей

Носії соціальних небезпек 

• люди, що створюють певні соціальні групи

Особливість соціальних небезпек 

вони загрожують великій кількості людей•

Розповсюдження соціальних небезпек 

• зумовлено особливостями поведінки людей і окремих соціальних груп

Приклади соціальних небезпек

• всі протиправні (незаконні) форми насилля

• вживання речовин, що порушують психологічну і фізіологічну рівновагу людини (алкоголь, 
наркотики, паління)

• шахрайство

• самогубство, та інші дії, що здатні принести шкоду здоров'ю людей



Класифікація соціальних небезпек

За походженням
• пов'язані з психічним впливом на людину (шантаж, шахрайство, крадіжки та ін.)
• пов'язані з фізичним насильством (розбій, бандитизм, терор, ґвалтування, утримання заручників)
• пов'язані з вживанням речовин, що руйнують організм людини (наркоманія, алкоголізм, паління)
• пов'язані з хворобами (СНІД, венеричні захворювання)
• небезпеки самогубства

За масштабами подій
локальні•
регіональні•
глобальні•

За статевовіковими ознаками
характерні для дітей•
характерні для молоді•
характерні для жінок•
характерні для чоловіків •
характерні людей похилого віку•

За організацією 
випадкові •
навмисні•



Причини соціальних небезпек

В основі своїй соціальні небезпеки породжуються

• соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві

Головна передумова появи соціальних небезпек

недосконалість людської природи •

Основна умова попередження і захисту від соціальних небезпек

наявність адекватної правової системи•

залучення громадськості  •

краща інформованість населення про можливість появи соціальних небезпек, а також про можливі •

наслідки від їх прояву



Небезпеки загальної інформатизації суспільства

У третьому тисячолітті, на тлі переходу людства від індустріальної 
до інформаційної цивілізації, інформація стала однією з головних 
складових історичного прогресу. 

Інформаційні засоби та способи впливу на психіку людини

Вона має ключове значення для 
успішного функціонування всіх 
суспільних і державних інститутів, 
адекватного поводження кожної 
окремої людини.



Характерні риси
підвищення ефективності передавання інформації одне 
одному особисто або за допомогою спеціальних засобів

всебічна класифікація та уніфікація з метою найбільшої 
компресії

Головні продукти виробництва 
інформація Знання

теоретична концепція постіндустріального суспільства, історична фаза можливого 
еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і знання продукуються в 

єдиному інформаційному просторі

Інформаційне суспільство



Інформаційне середовище

суб'єкти інформаційної взаємодії або впливу (люди, організації, системи)

власне інформація, призначена для використання суб'єктами інформаційного середовища

інформаційні технології та технічні засоби

інформаційна інфраструктура, що забезпечує можливість здійснення обміну інформацією між 
суб'єктами

суспільні відносини, які складаються у зв'язку з формуванням, переданням, поширенням і 
зберіганням інформації, а також система їхнього регулювання



Методи маніпулювання людською свідомістю

засоби масової інформації (радіо, преса, телебачення, Інтернет)

агітаційно-пропагандистські та навчальні матеріали (відеокасети, електронні та друковані 
підручники, енциклопедії, наочні приладдя, рекламна продукція тощо)

добутки літератури (художньої, науково-технічної, суспільно-політичної, публіцистичної, спеціальної) і 
мистецтва (у тому числі різних напрямків масової культури)

енергоінформаційні засоби (спеціальні генератори, пристрої та випромінювачі, що передають хвилі 
та імпульси, різного походження (електромагнітні, звукові тощо), радіоелектронні прилади та ін.)

лінгвістичні засоби (мовні одиниці, "спеціальна" термінологія, що мають семантичну неоднозначність 
при перекладі на інші мови)

психотропні засоби (особливим чином структуровані ліки, психофармакологічні та психодислептичні
препарати, транквілізатори, антидепресанти, галюциногени, наркотики, алкоголь тощо)

особисте індивідуальне та групове спілкування (навчальне, професійне, ділове, родинне, 
повсякденне тощо)



Маніпулювання через засоби масової інформації

Анонімний авторитет
• Належить до так званої "сірої пропаганди"
• Авторитет, до якого звертаються, може бути релігійним або ж вагомою політичною фігурою, діячем науки або іншої професії
• Ім'я авторитету не повідомляється
• Може здійснюватися цитування документів, оцінок експертів, звітів очевидців та інших матеріалів, які необхідні для більшої переконливості
• Посилання на неіснуючий авторитет додають їй солідності й ваги в очах обивателів
• Джерело не ідентифіковане та відповідальності за помилкове повідомлення журналісти не несуть

Буденна розповідь
• Для призвичаєння людей до насильства, крові, вбивств, всякого роду лиходійств, щодня у ЗМІ повідомляється про найтяжчі лиха
• Населення перестає реагувати на найжахливіші злочини та масові вбивства, що кояться в суспільстві, настає психологічний ефект звикання
• Дозволяє ЗМІ зберегти ілюзію об'єктивного висвітлення подій
• Девальвує значущість того, що відбувається
• Створює в масової аудиторії уявлення про певну подію як про щось малозначне, що не варте особливої уваги й, тим більше, суспі льної оцінки

"Тримай злодія"
Використовується• для дискредитації, коли винуватці, відчуваючи провал, першими піднімають крик і направляють гнів народу в іншу сторону
Часто • використовують "правозахисники" та "борці з мафією", завданням яких є дезорганізація громадськості

Заговорювання
Використовується• , коли необхідно знизити актуальність чи викликати негативну реакцію до певного явища
Дозволяє успішно боротися з противником, безперервно вихваляючи Його, постійно тримаючи на слуху його ім'я, явно перебільшуюч• и його 
здібності
Дуже швидко це всім набридає й одне ім'я цієї людини викликає роздратування•
Авторів• такого заходу дуже важко викрити в навмисній дискредитації, оскільки формально вони докладають певних зусиль для вихваляння



Маніпулювання через засоби масової інформації

Емоційний резонанс
Спосіб• створення у широкої аудиторії певного настрою з одночасною передачею пропагандистської інформації

Дозволяє• зняти психологічний захист, який на розумовому рівні зводить людина, свідомо намагаючись захиститися від пропагандистського або
рекламного "промивання мізків"

Пропагандистський• вплив на емоційному рівні відбувається поза свідомим контролем людини і ніякі раціональні контраргументи в цьому
випадку не спрацьовують

Ефект "бумеранга"
Тотальне цькування опонента в результаті викликає жалість і симпатію до нього в широкої аудиторії•
Коли • влада раптом вирішує боротися з циркулюючими в суспільстві негативними чутками - довіра до чуток тільки посилюється

Ефект "ореолу"
• "Поряд - значить разом". Унаслідок цього феномену знаходження поряд із знаменитою або високопоставленою людиною дещо підвищує статус 

особи в очах оточуючих
• Людину, яка досягла вагомих успіхів у конкретній сфері, оточуючі вважають здатною на більше й у інших справах

Ефект присутності
• Прийом був введений у практику нацистською пропагандою
• Включає ряд трюків, які повинні імітувати реальність. Їх постійно використовують у "репортажах з місць боїв" та в кримінальні й хроніці, 

фабрикуючи заднім числом зняті "реальні затримання" бандитів або автокатастрофи
• Все виглядає так, ніби оператор у страшному хвилюванні, під вогнем знімає реальність
• Ілюзія достовірності надає найсильнішого емоційного впливу і створює відчуття великої автентичності подій, ніхто не підозрює, що це всього 

лише дешевий трюк



Маніпулювання через засоби масової інформації

Інформаційна блокада/інформаційне домінування
• Позбавити противника можливості публічно проголосити свою позицію - одне з головних завдань пропагандистської війни

• Інформаційна блокада завжди тісно пов'язана з інформаційним домінуванням

• До них вдаються як у разі військових дій, так і за мирного часу (наприклад, під час виборів)

• Опонент повністю позбавляється можливості проголосити в ЗМІ свою позицію, відповісти на випади в свою адресу

Використання медіаторів
• Спеціальні дослідження встановили, що найбільшого ефекту щодо формування в "середньостатистичної людини" думки з якого-небудь питання 

досягають не масовані пропагандистські кампанії в ЗМІ, а міфи, чутки і плітки, що циркулюють у суспільстві
• Ефективний інформаційний вплив на людину здійснюється не безпосередньо від засобів масової комунікації, а через значущих для нього, 

знайомих йому авторитетних людей ("лідерів думки") - трансляторів думок і чуток

Класифікатори
Слова• -приправи для будь-якого інформаційного повідомлення
Слова та • поєднання, корисні для опису власної "позитивної й конструктивної позиції"

• «Контрастуючі слова»  для того, щоб у негативному вигляді охарактеризувати противника

Коментарі
Мета • - створення такого контексту, в якому думки людини йдуть у потрібному напрямі
Повідомлення• про факт супроводжує інтерпретація коментатора, який пропонує читачу чи глядачу декілька розумних варіантів пояснення
Включення у пропагандистські матеріали "двосторонніх повідомлень", які містять аргументи "за" та "проти" певної позиції. "Дво• сторонні 
повідомлення" ніби попереджують аргументи опонента та у разі майстерної їх критики сприяють створенню певного імунітету проти них
Дозуються• позитивні та негативні елементи. Для того щоб позитивна оцінка виглядала більш правдоподібною, до характеристики описуваної
точки зору потрібно додати небагато критики. Всі критичні зауваження підбираються так, щоб необхідний висновок був достатньо очевидним



Маніпулювання через засоби масової інформації

Констатація факту
Бажаний• стан справ подається ЗМІ як факт, що відбувся

Використовується• для створення відповідних настроїв у суспільстві

У • людини штучно створюється відчуття перебування в меншості. В результаті вона стає безініціативною, віддаючи пріоритет тому, кого вона 
вважає представником "більшості"

Такого роду пропаганда • зазвичай подається під виглядом новин або результатів соціологічних досліджень

Хибна аналогія
Однією з найнебезпечніших психологічних пасток є схильність людини мислити аналогіями, будувати у своєму мисленні так звані • псевдологічні
послідовності
Звичним• для більшості людей стилем мислення є той, який використовує логічні зв'язки "причина - наслідок" 
Від• зв'язку "конкретна причина - конкретний наслідок", який колись стався, ми схильні екстраполюватися й до інших об'єктів, що не мають
жодного стосунку до первинних

Зворотний зв'язок
• Практикується в різних формах: дзвінки в студію під час прямого ефіру, вибір по телефону варіанта відповіді на поставлене питання тощо. 

Подібний «макіяж» покликаний створити в масової аудиторії ілюзію участі в інформаційному процесі
• Псевдосоціологічні опитування (коли під час ефіру глядачі голосують по телефону) частіше за все є лише способом формування громадської

думки, а не його реальним віддзеркаленням
• Техніка інсценованих заходів. Перш за все, до неї належать різноманітні варіанти спілкування високопоставлених персон з «простим народом» з 

зазделегідь заготовленими питаннями та відповідями

Відволікання уваги
• Будь-яка пропаганда повинна бути комбінацією розважального, інформаційного та переконливого компонентів
• Під розвагою розуміється будь-який засіб, який викликає інтерес до повідомлення та одночасно маскує його істинне значення, блокує

критичність сприйняття
• Надзвичайно сильним відволікаючим впливом володіють безпрецедентні та незвичайні події (вбивства, катастрофи, терористичні акти, гучні 

скандали). Під їх прикриттям політики зазвичай поспішають приховати всі темні справи
• Сюди відносяться також передвиборні концерти та всілякі народні гуляння, під час яких естрадні зірки виголошують потрібні гасла 



Соціальні міфи та стереотипи
Міф - узагальнене уявлення про дійсність, яке 
поєднує як етичні, так і естетичні установки, 
з'єднуючи реальність з містикою

Тобто це завжди уявлення значною мірою ілюзорне, 
але через свою етичну та художню привабливість 
здійснює великий вплив на масову свідомість.

Іноді міфом є спосіб замістити в свідомості 
нестерпний достовірний образ страшної реальності 
умовним образом, з яким можна "вжитися".

Міф, як стійке уявлення про той чи інший факт або 
явище соціального життя, виникає в контексті 
суспільного життя певної історичної епохи

Міфотворчість стала невід'ємною частиною політики, 
а соціальний міф - основний інструмент 
маніпулювання суспільною свідомістю



Функції соціальних міфів

стабілізуюча, коли при умілому проведенні аналогій суспільство успішно долає складні 
етапи розвитку

об'єднуюча, коли суспільство мобілізується на виконання загальної задачі

абсорбуюча, потреба в якій виникає під час вливання в суспільство нових великих груп чи 
під час масової еміграції та утворення нових державних одиниць

ізолююча, яка відділяє частину населення чи групу людей, створюючи умови для 
здійснення над ними насильства

дестабілізуюча, яка широко використовується опозицією для розколу суспільства та 
досягнення своєї мети
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Явний міф (фольклорні історії та персонажі, популярні особи та витвори мистецтва тощо) завжди широко 
застосовувався в психологічній боротьбі. Успіх його використання визначається інтересом аудиторії до 
його інтерпретації. Проте його вплив обмежений слабкою актуалізацією щодо реальних подій

Прихований міф - частина системи суб'єктивних уявлень суспільства про навколишній світ. Він може бути 
ідеологічною, релігійною чи політичною установкою, забобоном, переконанням тощо. Суспільство 
сприймає цей міф як об'єктивне віддзеркалення реальності, та його використання в матеріалах 
інформаційно-психологічного впливу (ІПВ) дозволяє досягти максимальної актуалізації матеріалу. З іншого 
боку, протиставлення прихованим міфам реальних фактів чи переконань викликає реакцію, протилежну 
меті ІПВ

Флуктуативні міфи виникають і посилюються під впливом конкретної ситуації. Під час їх 
використання варто враховувати, що вони можуть взагалі не здійснювати впливу на аудиторію або 
бути для неї невідомими

Особистісний міф вимагає окремого розгляду, особливо якщо він діє у сфері культури та політики. 
Міфологізація особистості, створення образу чи "іміджу"  - невід'ємна частина маніпулювання 
суспільною свідомістю. У сфері політики, й особливо психологічної війни, існують міфи, об'єктом яких є 
всього одна особа. Зазвичай у цій ролі виступає глава держави, від якого вимагається ухвалення 
конкретного рішення чи, навпаки, зміна точки зору з певного питання. Подібні міфи створюються 
спецслужбами або зацікавленими особами і відрізняються надзвичайно коротким терміном дії

В основі комунікативних міфів лежить стереотип, який допомагає ухвалювати рішення ще до аналізу 
будь-якої ситуації. Він збільшує швидкість обробки інформації, надає можливість відсівати те, що йому 
не відповідає. Стереотип зумовлює наші наступні дії з опрацювання інформації: те, що в ньому відсутнє, 
людиною часто не розпізнається або ігнорується. Тому можна сказати, що стереотип - це елементарний 
міф



Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

ка
 м

іф
ів

та
 їх

ви
д

и

Довготривалі міфи є основою міфології конкретного суспільства. Як правило, вони стійкі та застосовуються тільки для 
притягнення уваги

Зовнішній міф (регіональний і міждержавний) розрахований на аудиторію, яка не має уявлення про реальне життя в 
країні, й тому він є більш ідеалізованим

Внутрішній міф заснований на традиції реального життя суспільства та завжди значно відрізняється від зовнішнього. 
Змішування цих категорій або використання, наприклад, зовнішнього міфу на аудиторію усередині країни також різко 
знижує ефективність ІПВ

Глобальні міфи однаково актуальні як усередині суспільства, так і за його межами та є основою ідеології внутрішньої та 
зовнішньої політики держави

Регіональні міфи мають яскраво виражений політичний характер, спрямовані на підтримку боротьби за розподіл сфер 
впливу в регіоні чи навіть на захоплення влади. Переважно вони є вторинними, похідними

Міждержавні міфи обслуговують конкретні ініціативи стосовно двох або декількох держав. Вони спрямовані або на 
стабілізацію та розвиток відносин, або на погіршення та відчуження населення країн, які стають ворожими одна до 
одної. Об'єктом тут, як і в описаних вище групах міфів, є громадська думка та світогляд народів

Загальнодержавні міфи формуються всередині конкретної країни та визначають світогляд нації. Зазвичай традиційні 
історичні, ідеологічні та соціально-політичні установки контролює влада, а міфи підтримують патріотичні та інші 
уявлення, що стабілізують суспільне життя

Станові міфи обслуговують уявлення про близькість певних груп населення за становою чи професійною ознакою. 
Вони діють за простою схемою "свій-чужий" і ефективні навіть при зустрічі представників одного стану з різних країн. До 
цієї групи за принципом дії близькі вікові міфи



соціальні стереотипи

Це стійка сукупність уявлень, що формуються у свідомості як на основі особистого життєвого 
досвіду, так і за допомогою різноманітних джерел інформації

Крізь призму стереотипів сприймаються реальні предмети, відносини, події, дійові особи

Стереотипи - невід'ємні компоненти індивідуальної й масової свідомості

Завдяки їм відбувається необхідне скорочення сприйняття та інших інформаційних та ідеологічних 
процесів у свідомості

Стереотипи також беруть участь у створенні стійких поглядів, які визначають помилкове ставлення 
до деяких ідей, людей і предметів

Технологи дістають можливість штучно конструювати реальність, створюючи та впроваджуючи в 
масову свідомість стереотипи, а точніше - системи стереотипів

Це поширювані за допомогою мови чи образу в певних соціальних групах стійкі уявлення про 
факти дійсності, що призводять до надто спрощених і перебільшених оцінок і думок з боку 

індивідів



інформація
інформація + задана 

емоція (оцінка)

інформація + задана 
емоція + готовність до 

дії

бездумна готовність 
до дії

Впровадження стереотипів за рівнями ПР-роботи (І. Вікентєв )

«Упаковкою» стереотипу є різні емоційні стани, штучно збуджувані в людях. Щоб викликати їх, існує безліч способів. 
Переважно використовуються базові людські потреби та страхи

потреба в любові та схваленні

відчуття небезпеки

страх перед невизначеністю

сексуальні інстинкти

престижні цінності

почуття обов'язку та справедливості

відчуття вини тощо



Правила для протидії маніпулювання свідомістю
1. Встановіть точно свою життєву мету та пріоритетність її досягнення. Якщо ззовні вам пропонують іншу мету, не 
піддавайтеся, навіть якщо існують певні спокуси, тобто гроші, положення та ін.

2. Визначіться щодо своїх життєвих принципів. Протягом життя тільки Ви маєте право їх змінювати, але зраджувати 
встановленим принципам жодною мірою не можна, тим більше зраджувати їм чи їх підтиском інших людей або 
зовнішнього світу.

3. Завжди аналізуйте життєві ситуації. Перше та головне питання під час аналізу: "А кому це вигідно?" - мусить мати 
однозначну відповідь: "Мені та близьким людям" чи "Мені та всім іншим". Якщо Ви отримуєте іншу відповідь, значить, 
можете стати жертвою чужих маніпуляцій.

4. Якщо Ви відчуваєте, що хтось намагається підштовхнути Вас до якогось рішення, запитайте себе, а чи маєте Ви 
потребу в такому рішенні? Якщо у вас є хоч найменші сумніви з цього приводу, то, швидше за все, хтось намагається 
вами маніпулювати.

5. Уважно аналізуйте думку інших людей, але якщо вона суттєво відрізняється від вашої, то або вони, або ви стали 
жертвами маніпулювання. В цьому випадку кількість людей, які мають певну думку, значення не має, оскільки їх думка 
може бути помилковою.

6. Довіряйте собі, своєму внутрішньому "Я", а також своїм батькам. Повірте, вони вам бажають тільки добра, а 
життєвий досвід допомагає людям тверезо оцінювати ситуацію та уникати маніпулювання.

7. Постійно знищуйте стереотипи у своїй свідомості. Для цього використовуйте свою уяву.

8. Читайте, вчіться, поповнюйте запас знань, але не надто довіряйте інформації. Правильні висновки вам 
допоможуть зробити тверезий розум, добре серце та чисті руки, тобто довіряйте як своєму інтелекту, так і своїм 
відчуттям та емоціям.

9. Проявляйте турботу про оточуючих, станьте хоч трохи альтруїстом. Якщо Ви хворобливо будете думати лише про 
себе, то рано чи пізно все одно виявитеся жертвою маніпулювання чи й того гірше - самі станете маніпулювати людьми 
для власної мети.

10. Викривайте маніпуляторів і їх маніпулювання. Це дасть можливість іншим гідним людям прозріти" зірвати 
пелену з очей. Прозріння - де момент звільнення.



Соціально-історичні міфи
Олександр Невський 

Олександр Ярославович •
Не́вський (* 1221, Переславль-Залєський — † 14 
листопада 1263, Городець) — князь новгородський 
(1236–1240, 1241–1252, 1257–1259), васал Золотої 
Орди, за ярликом хана якої формально — князь 
київський (1249–1263), князь псковський (1242–1242). 
З 1243-го у васальній залежності від золотоординських 
ханів обіймає посаду князя в Великому Новгороді та 
великого князя владимирського з 1249.

Син• Ярослава III Всеволодовича, правнук Юрія 
Долгорукого (династія суздальських Юрійовичів[1]).

Прославився як підкорювач Русі для Золотої Орди та як •
учасник битви на Неві (хоча ряд істориків вважає, що 
він у ній участі не брав, адже був занадто юним).

Проголошений святим• Російською православною 
церквою

Олександр Невський на колінах перед 
Великим ханом Батиєм. Хромолітографія. 
Кінець XIX ст.

Олександр Невський
Канонізований РПЦ до 
лику благовірних при 
митрополиті Макарії на 
Московському Соборі
1547 року.

http://uk.wikipedia.org/wiki/1221
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%94%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1263
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1249
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%86%D0%86_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6


Льодове побоїще (нім. Schlacht auf dem Eise, лат. Prœlium glaciale
— «Льодова битва»), також відоме як битва на Чудському озері 
(нім. Schlacht auf dem Peipussee) — бій дружини новгородців і 
володимирців під проводом Олександра Невського проти 
збірного лівонсько-естонського загону в складі якого було кілька 
десятків лицарів Лівонського ордена, який тоді був васалом 
Тевтонського ордена, в районі Чудського озера, що сталася 5 
квітня 1242 року. За офіційною радянською пропагандиською
концепцією це була — «Генеральна битва проти загарбницької 
експансії Ордена 1240 — 1242 років».

Ця історична подія обросла легендами та міфами, стала зватися 
«битвою проти псів-лицарів» і стала інструментом офіційної 
дежавної пропаганди в СРСР та Росії. В наш час існують мінімум 
дві версії подій: стара радянська пропагандистська та 
документальна реконструкція сучасних істориків.



Військові заслуги

За офіційною російською історіографією, 15 липня 1240 року 
військо Олександра отримало перемогу над шведами на 
річці Нева. 1241 року він завоював фортецю Копор'є, 
перемігши німецьких лицарів. 1242 року взимку захопив 
Псков, 5 квітня дав Тевтонському ордену рішучий бій на 
кризі Чудського озера. 1253 року відбив новий набіг на 
Псков, у 1254 році уклав договір щодо мирних кордонів з 
Норвегією. 1256 року ходив походом у фінську землю.

Згідно з офіційною російською історіографією, після 
Невської битви 1240 отримав прізвисько «Невський». 
Проте дослідження Льва Гумільова, Володимира 
Білінського, та письмові свідчення папського посланця у 
Золотій Орді Плано Карпіні доводять, що Олександрові 
1240 року було не більше 12-ти. Крім того, він пробув в 
Орді у Батия з 1238 до 1252 року, тому він не міг брати 
участь у тих битвах 1240–1242 років (та й у битвах цих 
брали участь не більше 300 вояків з обох сторін).



Куликовська битва
Кулик• о́вская би́тва (Мамаево или Донское 
побоище) — решающее сражение между 
объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием 
Донским и войском темника Золотой Орды 
Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года
между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча, 
на Куликовом поле — исторической местности, 
известной по средневековым источникам (в 
настоящее время расположено на юго-востоке 
Тульской области). 

Точная • локализация места непосредственного 
боевого столкновения на текущий момент 
остаётся дискуссионной. Основной 
предпосылкой этой военной конфронтации 
Руси и западной части Орды стала битва на 
Воже 1378 года, закончившаяся разгромом 
большого ордынского отряда мурзы Бегича.



Русские летописи приводят •
следующие данные о 
численности русского 
войска:

100 • тыс. воинов 
Московского княжества и 
50—100 тыс. воинов 
союзников «Летописная 
повесть о Куликовской 
битве»;

260 • тыс. или 303 тыс. 
«Сказание о Мамаевом 
побоище»;
400 • тыс. Никоновская
летопись

Руководители археологических экспедиций на Куликовом поле О. В. Двуреченский и М. И. Гоняный считают что, 
Куликовская битва была конным сражением, в котором с обеих сторон приняло участие около 5—10 тысяч человек, 
причём это было кратковременное сражение: около 20—30 минут вместо летописных 3 часов. 
21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю) является Днём воинской славы России — День победы русских 
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.



В. К. Сазонов. «Дмитрий Донской на Куликовом поле»

Більшість татарської знаті та васалів Золотої Орди
не визнали його, і фактично під владою Мамая 
залишалася тільки західна частина Золотої Орди.
1377 року Тохтамиш, за підтримки Тимура почав 
завоювання Золотої Орди. За цих умов 
Московські князі виступили на боці чингісида
Тохтамиша, і не визнали влади Мамая.

Мама́й (1335, Солхат —†1380, Кафа)  — воєначальник Золотої орди з 1359 року, татарський темник (воєвода) з 
половецького роду, засновник українсько-польського шляхетського роду Глинських.

И. И. Голиков. «Куликовская битва», палехская 
миниатюра, шкатулка, 1928. МНИ

На початку 60-х років XIV століття татарський темник половецького
походження Мамай, захопив владу в Золотій Орді. За законами лише
чингісид (нащадок Чингісхана) міг отримати титул хана, тому Мамай 
проголосив ханом свого ставленика Абдулу. 



У 1380 році Мамай уклав договір із 
литовським князем Ягайлом. В цей час 
престол в Сараї зайняв Тохтамиш, який 
протягом року навів в Орді жорсткий 
порядок і повелів Дмитру терміново 
відправити йому на допомогу московську 
дружину, а сам вирушив йому назустріч. 
З іншого боку рухалися на з'єднання один з 
одним союзники Мамай і Великий князь 
Литовський Ягайло. 8 вересня 1380 року на 
Куликовому полі зустрілись цар Мамай і 
московський князь Дмитро. Сподіваючись 
розбити московські війська поодинці, він 
почав ар'єргардні сутички з Дмитром. Як 
тільки Мамай дізнався про стрімке 
наближення Тохтамиша, щоб не опинитися в 
оточенні, повернув і пішов у степ на зустріч 
йому, де вже наприкінці вересня 1380 року 
вони зустрілись. Тим часом князь 
Литовський Ягайло, який був союзником 
Мамая, але не встиг з'єднатися з ним, сам 
розгромив Дмитра, захопив московські 
обози, причому не залишив жодного 
пораненого.В. М. Васнецов. «Поединок Пересвета с Челубеем»

Памятник на 
Куликовом поле по 

проекту А. П. 
Брюллова. 1848. 

Дореволюционная 
открытка

Куликовская битва. 
Миниатюра из 
летописи XVII века



Враховуючи • висновки Анатолія Кірпічнікова щодо 
існуючих на той час норм насиченості поля бою 
військами та зважаючи на довжину фронту 1 км, 
загальна чисельність військ в Куликовській битві не 
могла перевищувати 10-12 тисяч воїнів з кожного 
боку.
Після поразки, Мамай, разом із залишками війська, •
відійшов на землі Кримського ханства і Великого 
Князівства Литовського. Його син, нащадок 
Чингісхана по лінії родоводу від матері, прийняв 
підданство великого князя литовського, 
православну віру і титул князя Глинського разом із 
городом-фортецею Глинськ у сучасній Полтавській 
області. Серед його нащадків Іван Грозний (який 
також був нащадком Дмитра Донського), а також 
перші козацькі отамани Запорізької Січі.
Українські • дослідники О. Пальченко та Володимир 
Білінський вважають Куликовську битву російською 
історіографічною вигадкою.

Миниатюра из рукописи «Сказание 
о Мамаевом побоище», XVII век. 
Воин несёт красный стяг с 
православным крестом



Українська 
мова та 
українці

Украї́нська мо́ва (МФА: 
[ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], 
історичні назви — ру́ська, 
руси́нська). Належить до 
слов'янської групи
індоєвропейської мовної
сім'їЗгідно з нещодавно 

опублікованою гіпотезою К. 
М. Тищенка, українська 
мова відображає 
формування українців як 
етносу, що склався у VI-XVI 
ст. внаслідок інтеграції 
нащадків трьох 
слов'янських племен —
полян, деревлян та сіверян 
за участі груп іраномовного
та тюркомовного степового 
населення. 



Українська мова є 
результатом інтеграції 
трьох діалектів 
праслов'янської мови 
(полянського, 
деревлянського та 
сіверянського). У 18 —
20 століттях українська 
мова зазнавала утисків з 
боку польської та 
російської влади.

Для запису
української мови
використовують
адаптовану
кирилицю
(«гражданка»), 
зрідка — латинку в 
різних варіантах. 



Сучасні дослідження показують, що 
українська мова у фонетиці та граматиці 
має більше спільних рис з 
верхньолужицькою та білоруською 
мовами (29 спільних рис), 
нижньолужицькою мовою (27 спільних 
рис), чеською та словацькою мовами (23 
спільні риси), польською мовою (22 
спільні риси), хорватською та болгарською 
мовами (21 спільна риса), сербською та 
македонською мовами (20 спільних рис), 
вимерлою полабською мовою (19 
спільних рис), словенською мовою (18 
спільних рис), ніж з російською (11 
спільних рис). Отже, на підставі цих даних 
деякі вчені ставлять під сумнів об'єднання 
української, російської та білоруської мов 
в одну підгрупу східнослов'янських мов.

Найближчою генеалогічно до української є білоруська мова (починаючи з IX — XI ст. обидві мови частково формувалися 
на спільній діалектній базі — зокрема північна діалектна група української мови брала участь у формуванні розмовної 
білоруської мови, обидва народи до XVI ст. мали спільну писемну книжну українсько-білоруську мову).



Чи слав’янська мова Росії?
Показова книга Афанасія Нікітіна, кінця
XV сторіччя, «О хождении за три моря».
Там автор вільно переходить зі слов’яно-
фінського койне Московії на ординську
мову, не бачачі в них різниці, а закінчує
свою книгу благодарственоюй молитвою:
«Во имя Аллаха Милостивого и 
Милосердного и Исуса Духа Божия. 
Аллах велик…»
В оригіналі:
«Бісмілля Рахман Рахім. Іса Рух Уалло. 
Аллах акбар. Аллах керім».
У той час спільною для Московії і Орди
була релігія, яка є гібридом ісламу і 
християнства арианського толку, так само 
шанували Ісуса і Магомета, а розділення
віри сталося з 1589, коли Москва 
прийняла грецький канон, а Казань 
прийняла чистий іслам.



До XVIII століття мова Московії не вважалася ніким у 
світі руською мовою, а називалася безпосередньо
мовою московитів, московитською

Роською мовою до цього часу називалася саме і лише
українська мова

Мова Московії - московитська мова - не визнавалася
до цього часу європейськими лінгвістами, зокрема
слов'янських країн, навіть слов'янською мовою, а 
відносилася до фінських говорів



Мелетій Смотрицький, білоруський просвітник, який працював у Вільно і Києві, автор виданої в 1619 році в Єв'є
«Граматiкі словенскiя правильное синтагма», створював наукові основи мови русинів

Він чітко відрізняв болгарську церковнослов’янську від руської (української) мови

«Словенски переводимъ: Удержи языкъ свой от зла и устнъ своъ же не глати лсти. Руски истолковуемъ: Гамуй
языкъ свой от злого и уста твои нехай не мовятъ здрады»

Московська мова пройшла «стадії розвитку терміну», називаючись спочатку московською, потім російською при 
Ломоносові - до 1795, потім при окупації Росією в 1794 році, закріпленої формально в 1795, Білорусі та Західної і 
Центральної України довелося його міняти на «великоросійське наріччя російської мови»

Саме так російська мова фігурувала в 1840-х роках у назві словника Даля «Толковый словарь великорусского 
наречия русского языка», де під самою руською мовою загалом розумілися білоруська, українська і російська, 
хоча сьогодні всі російські лінгвісти ненауково спотворили назву словника Даля до «Толковый словарь живого 
русского языка», хоча словника з такою назвою він ніколи не писав



Східнослов'янські мови 6 — 14 століття

Межі поширення української мови 15 століття

Насичено-рожевою смугою показана межа розселення українців та 
поширення української мови у XV ст., білою - сучасні кордони України



Поширеність української мови (поч. XX ст.)





Українська в Російській імперії 1897



Лексика української мови 

відрізняється на:

38% від російської, 

32% від словацької,

30% від польської

16% від білоруської мов.

Для прикладу, за своїм 

лексичним складом 

англійська мова 

відрізняється від 

голландської на 37%, а 

шведська від норвезької
на 16%.



Українська мова як рідна в Україні по областях за переписом 2001 р.

за переписом 2001 р. рідною
українську вважали 32,6 млн осіб
— 67,5% населення України, та 
85,2% етнічних українців

Українська мова займає за 
кількістю її носіїв, відповідно до 
різних джерел, 25 або 22 місце у 
світі. 
Вона є також третьою або другою 
за поширеністю серед 
слов'янських мов.
За різними оцінками загалом у 
світі українською мовою говорить 
від 41 млн. до 45 млн осіб, вона 
входить до другого десятка 
найпоширеніших мов світу.



В українській мові є 
численні запозичення з 
інших мов:
з церковнослов'янської 
мови (церковнослов'янізми: 
«приязнь», «злочин»),
латини (латинізми: 
«раптом», «мета»),
давньогрецької мови 
(грецизми: «огірок», 
«троянда»),
різних тюркських мов 
(тюркізми: «кавун», 
«тютюн»),
німецької (германізми: 
«фарба», «дах»)
та російської (росіянізми: 
«копійка», «вертоліт») мов, 
менше з польської 
(полонізми: «ґудзик», 
«лялька»)
та білоруської («розкішний», 
«ззаду») мов.



Діалекти та групи діалектів української мови

Як показало 
всеукраїнське 
опитування Інституту 
соціології НАН України, 
2005 року:
українську мову 
вважали рідною лише 
64,3% населення;
російську 34,4%;
іншу — 1,5%.

Мовою спілкування 
дорослого населення в 
родинній сфері були:
переважно українська 
— 41,8%;
переважно російська 
— 36,4%;
обидві мови (залежно 
від обставин) — 21,6%.


