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гр.  «glyphe” – різьблене зображення, тобто «священні письмена») – ідео-

графічні знаки, в зображенні яких зберігається деяка символічна подіб-

ність із зображуваним предметом.  

Фонографія (від гр. «phone» –звук  і  гр. «grapho» –пишу) – третій 

етап розвитку письма, графічні знаки (букви) якого позначають звуки, 

тобто відображають вимову слова.  

Існує три різновиди звукового письма: складове (силабічне), консо-

нантне і буквено-звукове письмо. 

Складове, або силабічне (гр. «syllabikos» – той, що стосується 

складу слова, складовий; «sillabe» –склад), письмо –  це система графіч-

них знаків, які передають звучання складів, тобто кожний склад познача-

ється окремим знаком.  

Консонантне письмо – це система графічних знаків, які познача-

ють лише приголосні звуки.  

Буквено-звукове письмо – система графічних знаків, які познача-

ють і приголосні, і голосні звуки. Його започаткували давні греки. Воно є 

великим культурним досягненням людства. Це перший буквено-звуковий 

алфавіт.  

Грецьку фонетичну систему письма з деякими змінами було прийн-

ято для створення латинського, вірменського, грузинського та 

слов’янського алфавітів  

Старослов’янську абетку (кирилицю) було створено у процесі 

перекладання південно - македонським діалектом Святого писання з гре-

цької мови, тобто кирилицю було розроблено на основі візантійського 

грецького письма (східногрецького).  На Русі кирилицю було введено в 

X ст. у зв’язку з прийняттям християнства.   

Романова В. 

НТУ «ХПІ» 

 

ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

Волонтерство – це неоплачувана свідома, добровільна діяльність на 

благо інших. Будь-який, хто свідомо і безкорисливо трудиться на благо 

інших, може називатися волонтером. Волонтери – люди всіх віків і про-
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фесій з різних сфер і прошарків суспільства, які віддають частину своїх 

сил, часу, знань на благо інших людей і суспільства в цілому. Мотиви для 

вступу до рядів добровольців можуть бути самими різними: переконання 

етичного і релігійного характеру, потреба в спілкуванні, активності, реа-

лізації своїх здібностей, суспільному і державному визнанні. Часто доб-

ровільними помічниками стають ті, хто уже отримав допомогу та підтри-

мку від організації  і тепер хотів би передати власний досвід подолання 

критичної ситуації тим, хто цього потребує. 

Волонтерстово є досить поширеним явищем в сучасному світі. За 

даними європейських моніторингів, більш ніж половина дорослого пра-

цездатного населення задіяна до волонтерського руху, а це означає в цін-

нісному аспекті , що допомагати іншим , бути соціально активним та за-

йматися суспільно корисною справою – це престижно. У багатьох дослі-

дженнях (SHARE, European Socials Urway та інші) лідируючі позиції що-

до відсотку населення, залученого до волонтерських практик, посідають 

Швеція  та Норвегія. Найпопулярнішими віковими категоріями на тери-

торії Євросоюзу є групи від 18 до 30 років та люди після 50 років… 

У 1859 році молодий Анрі Дюнан став першим волонтером – 

управлінцем, організувавши місцевих мешканців для надання допомоги 

пораненим на полі бою. Це був перший випадок у Європі коли поранені 

отримали допомогу незалежно від того, до якої із воюючих сторін вони 

належали. 

В Україні волонтерство з’явилося на початку 90-х минулого століт-

тя, а офіційно його визнано Постановою Кабінету Міністрів України від 

10 грудня 2003 р., якою також затверджено «Положення про волонтерсь-

ку діяльність у сфері надання соціальних послуг» Щорічно 5 грудня від-

значається Міжнародний день волонтерів.  Спектр благодійної діяль-

ності волонтерів дуже широкий. Так, є кризові категорії населення, які 

потребують волонтерської допомоги – це хворі, інваліди, літні люди, без-

робітні, бездомні, безпритульні особи, багатодітні сім ї та сироти. А отже, 

волонтерська діяльність може бути спрямована на допомогу одній із цих 

груп. 

З іншого боку, можна говорити про такі форми волонтерської дія-

льності, як організація заходів, пов’язаних із охороною довкілля чи за-
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безпеченням культурної спадщини. Організація  змагання або мистецькі 

фестивалі. Важлива участь волонтерів у зборі фінансів на ту чи іншу бла-

годійну ініціативу.  

В Україні є кілька організацій, які фокусують свою діяльність на 

підготовці волонтерів. Звернувшись до цих організацій, ви можете з од-

ного боку пройти навчання як майбутній волонтер,а з іншого отримати 

корисні поради стосовно можливих волонтерських ініціатив. До органі-

зацій, які активно займаються підготовкою волонтерів, належать: Всеук-

раїнський громадський центр «Волонтер», Всеукраїнська асоціація моло-

діжного співробітництва «Альтернатива – В», Центр волонтеріату «Добра 

воля». Зараз сформовані волонтерські групи для підтримки Революції гі-

дності. Коли Росія окупувала Крим і частину територій Донбасу, навчені 

досвідом Майдану волонтери розпочали унікальні за розміром  і форма-

том акції з підтримки українських учасників антитерористичної операції і 

переселенців і переселенців. Фактично волонтери взяли на себе функції 

держави із забезпечення армії, Національної гвардії, добровольчих бата-

льйонів і військових госпіталів усім необхідним. Благодійність та волон-

терство набрали в Україні небачених досі масштабів. За даними соціоло-

гів майже 78% українців чимось допомагають бійцям  та переселенцям, 

третина дає гроші, інші – продукти, речі, особистий час, знання, зусилля. 

Цей потік громадської активності, який створився спонтанно, нині потре-

бує спрямування та кращої організації.  

Волонтерство в світі – це доказ того, що є ті, кому небайдужі про-

блеми суспільства,ті, хто робить добро заради добра та бачать силу у єд-

ності. Якщо згадати теорію потреб А. Маслоу, можна зробити висновок, 

що люди, які виконують добровільну роботу, досягли вершини піраміди 

потреб, тобто реалізують потребу в самоактуалізації. 

 

Роменська А.Ю. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНІЙ МОВНІЙ СИТУАЦІЇ  

В УКРАЇНІ: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ  

ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ 


