Зразки текстів переказів:
Географічний простір України
Історія розгортається у просторi, який визначав для неї рамкові умови.
Географiчнi реалії та mепtаl maps (ментальнi мапи – англ.) не є незмiнними,
вони мають власну iсторiю. Реальнi та уявнi простори входять до історичної
спадщини України i впливають на її сучаснiсть. Простiр, у якому живуть
українцi, розташований на Східно-європейськiй низовинi та, за винятком
Карпат на крайньому заходi, відзначається вiдсутнiстю високих гip та
вiдкритiстю території. Усе це сприяло мiграцiям та вторгненням i спричинялося
до того, що Україна постiйно ставала ареною війн.
Подiбно до Pociї, Україна тривалий час не мала безпосереднього виходу до
свiтових морів, а це стримувало торгiвлю з iншими країнами. а отже, i
економiчний розвиток. Якщо не брати до уваги походiв часiв Київської Русі та
Козаччини, якi сягали Константинополя, то Україна, завдяки побудовi
торговельного порту в Одесі, лише у другiй половинi XVIII ст. отримала вихiд
до Чорного моря.
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найважливiшим містом України. Днiпро – це первiсний життєвий простiр
українських або днiпровських козаків – найбiльшого нацiонального мiфу
України.
Порiвняно з пiвнiчнiшими сусiдами – Росiєю, Бiлоруссю чи Польщею –
клiмат, рельеф i рослиннiсть України сприятливiшi для рiльництва i скотарства.
Аж до ХХ ст. країна мала аграрний, сiльський характер i вважалася
"житницею" Європи. Розробка корисних копапин, передусім кам'яного вуплля i
залізної руди, почалася лише в другiй половинi XIX ст., що суттєво змiнило
пiвденний схід та пiвдень України. Ці peгіони стали найважливiшим центром
важкої промисловостi Росiйської

імперії та раннього Радянського Союзу.

Родовища нафти у Галичинi виснажилися ще на початку хх ст., а в 1970-х рр.
значною мiрою вичерпалися i родовища газу на сході України. Сьогодні у

країні видобувається недостатньо нафти i газу, що призвело до залежностi від
Росії.
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дiлу мiж осiлими землеробами та кiнними кочiвниками. Відносини зi світом
степових кочiвникiв – чи у формi набiгiв на землеробiв, чи у формi
економiчного обмiну – були постiйним чинником української iсторії аж до того
моменту, поки російська держава наприкінці XVIII ст. не завоювала останнього
спадкоємця Золотої Орди – Кримське ханство, відкривши цим дорогу
землеробам у родючі південні степи. Лише відтоді почалося заселення
нинішньої Південно-Східної і Південної України українцями, росіянами,
євреями та греками, що посилило полі етнічний характер країни. Таким чином,
межа зі степом втратила свою історичну функцію. В історичній пам’яті
українців вона живе у розповідях про подвиги українських козаків, ареною
яких було степове порубіжжя.

Мовна свідомість
Мові належить ключова роль у процесах утвердження й змiцнення
національної держави. Її поширення в суспiльнiй комунiкацiї об'єднує
населення країни в цiлiсну націю. Водночас мова - це не тiльки засiб
спілкування. Вона нерозривно пов'язана з природним довкiллям i культурою
народу, який нею говорить. У мові акумульовано його вiками накопичений
досвід, знання й уявлення про світ, вона формує самобутню нацiональну
культуру, відмінну від куль тури iнших народів. Саме в цiлiсному мовнокультурному просторi формується колективна нацiональна iдентичнiсть, в
основі якої – усвідомлення кожним iндивiдом своєї причетностi до традицiй,
культури й iсторичної долi всієї нацiональної спільноти.
Значення цілісного мовно-культурного середовища у державотворчих
процесах засвідчує й нинішній політичний розвиток національних держав, що
утворилися на пострадянському просторі після розпаду СРСР. Найбiльшого
успiху в побудовi незалежних демократичних країн досягли ті народи, якi в

радянський пеpiод солiдарно протистояли iмперськiй асиміляцiї, не дозволяючи
російський мові витiсняти свою, звужувати сфери її використання. Сьогоднi
Литва, Латвiя й Естонiя вже ввiйшли до Європейського Союзу, Великий поступ
на шляху до суверенної демократії зробила Грузія.
Iнший – евразійський – вектор полiтичного розвитку демонструють
пострадянськi країни, в яких попереднi процеси русифiкацiї корінного
населення досягли значного успiху. Показово, що найбiльшу економiчну й
полiтичну залежнiсть від Росії зберiгають країни, в яких росiйська мова
затверджена поряд з нацiональною у статусі офiцiйної – Бiлорусь, Казахстан i
Киргизiя.
На жаль, Україна за 20 років незалежностi так i не визначилась у напрямi
свого шляху, постiйно вагаючись мiж захiдним i схiдним його векторами,
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несинхронiзований мовно-культурний развиток рiзних її частин. Якщо в
Захiднiй Україні, де радянськiй владi не вдалося зруйнувати цiлiсне
україськомовне середовище, населення вiдзначається розвинутою мовною i
нацiональною свiдомiстю, то iдентичнiсть українців у напiвасимiльованих
схiдних i пiвденних областях значно послаблена або й роздвоєна мiж
українською та російською.
Подолати деформацiї мовно-культурної ситуацiї країни нелегко, але, як
показує досвід iнших народів, цiлком реально,
В умовах послаблення мовної і нацiональної iдентичностi громадян
України, яке в схiдних i пiвденних районах набуло масового характеру,
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Надзвичайно актуальною слiд вважати думку автора про потребу
розрiзнення двох складникiв мовної освiти – мовного навчання й мовного
виховання. Наша педагогiчна практика зосереджуетъся переважно на першому
складниковi, годі як мовна освіга в жодному разi не має обмежуватися
вивченням орфографії, правил граматики й синтаксису, Не менш важливе
завдання вчителя – виховувати в учнiв свідоме ставлення до української мови
як до суспiльноії цiнностi, формувати почуття вiдповiдальностi кожного за її

стан, за її теперпцнс i майбутнс.
Лариса Масенко
Україна: шлях до Європи.
Одвіку Україна належала до Європи. Це природнiм чином стосується
географiї – першого чинника історичної спадщини. Україна є частиною
православної Європи – східного полюсу Європейської історії. Ще Київська
Русь була інтегрована у загальноєвропейську династичну i торговельну мережу.
Ця орiєнтацiя на Центральну, Пiвденну i Захiдну Європу посилювалася з XIV
до XVII ст., коли Україна входила до складу Польсько-Литовського
королiвства, хоча захiднi впливи й досягали України з запiзненням та слабшали
у своєму просуваннi на схiд.
Тiснiший зв'язок iз захiдним полюсом Європи принесла унiя частини
православних з римо- католицькою церквою, яка в Галичинi існує й дотепер.
Європейський характер України посилювали численнi євреї, якi у пiзньому
середньовiччi та в ранню новiтню добу мiгрували з Нiмеччини та Польщi до
України, принiсши з собою спорiднену з нiмецькою мову їдиш та створивши
мережу зв'язкiв з рештою Європи.
З подiлом Польщi Україна також була роздiлена. Менша частина на
Заходi – Галичина – вiдiйшла до Австрії, i це ще бiльше посилило їi зв'язок із
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гравiтацiйному полi православного схiдного полюсу Європи, центр якого
знаходився на той час у Росії.
Iсторiя страждань пiд час двох свiтових війн також пов'язує Україну з
рештою Європи. Тому гасло повернення України в Європу є проблемним, адже
Україна завжди була в Європi.
Питання набуває iншого сенсу, коли Європу визначати як спiльноту
цiнностей, які сьогоднi формують свропейські iнституції. Проте у цьому
випадку поняття Європи буде сумнiвним, адже, з одного боку, захiднi цiнностi
стосуються не тiльки Європи, але й Пiвнiчної Америки, Австралії та iнших
частин світу. 3 iншого боку, в Європi европейські цiнностi зневажалися завжди i
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європеїзацію або вестернiзацiю України у цьому другому значеннi можна
говорити стосовно XVI та першої половини XVII ст., коли через Польщу в
Україні поширилися духовні течії та iнституцiї, якi можна вважати основою
європейських цiнностей – право міського самоврядування, становий устрiй,
гуманiзм i релiгiйна терпимiсть. 3ахiднi цiнностi в сьогоднiшньому розумiннi
досягли України в австрiйськiй конституцiйнiй державi. Їхні елементи з'явилися
i в царськiй Росії з 1905 по 1917 рр., коли вперше дозволено обирати парламент
та провадити публiчне полiтичне життя, а також в Українськiй Народнiй
Республiцi.
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проголошувала цiнностi, співзвучні з європейськими, але Радянський Союз аж
нiяк не належав до західної спiльноти цiнностей. У цьому сенсі можна говорити
про поступове повернення України у Європу тільки після проголошення
Незалежності.

