
Наука. Освіта. Молодь. Частина 3 
 

 - 232 - 

запорукою повноцінної, гармонійної сім’ї у майбутньому. А тому 
урівноваженою людиною і «гарним сім’янином» є той, хто мав у дитинстві 
люблячих батьків, мав з ними тісний зв’язок, міг із ними відверто говорити 
про все, був тим, до кого у ній ставилися доброзичливо, з повагою, але 
вимогливо.  

Отже, гармонійна, повноцінна сім’я зі своїми ціннісними 
орієнтаціями, особливостями міжособистісних відносин, укладом і стилем 
життя безпосередньо чи опосередковано готує дитину до майбутнього 
життя, вибудовує та впливає на становлення позитивного образу сім’ї в 
дітей дошкільного віку. 
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ВЕЛИКЕ РОЗСЕЛЕННЯ СЛОВ’ЯН 

 
Велике переселення народів – одне із найбільш масштабних і 

дивовижних явищ не лише європейської, а й усієї світової історії. Попри 
дослідження багатьох вчених, процес міграції народів зберігає ще багато 
таємниць. До сьогодні історики сперечаються з приводу самого поняття 
«Велике переселення народів». Наприклад, у французькій історіографії це 
явище називається – «германським вторгненням», в англійській – 
«періодом міграції» або періодом «варварських навал», німецькій – 
«міграцією народів».Великим переселенням народів називають окремий 
період європейської історії, який характеризується масовим переселенням 
племен та їх вторгненням на територію Римської імперії в ІV–VІІ ст. 
Внаслідок переселень була сформована основа середньовічної політичної 
карти Європи і започатковано багато народів сучасності [1, с. 3]. Слов’яни 
поряд із іншими племенами складали «варварський світ» Європи. У добу 
великого розселення слов’яни брали активну участь у європейських подіях 
і тому потрапили у поле зору візантійських політиків та істориків. 
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Візантійські автори отримували інформацію про звичаї та побут слов’ян 
від місцевого населення або ж від тих слов’ян, що служили найманцями у 
військах імперії [1, с. 13]. 

Відтворити історичні процеси у ранньосередньовічній європейській 
історії, пов’язані з великим розселенням слов’ян, можливо лише 
залучаючи археологічні джерела. Період V–VІІ ст. в історії слов’янства 
означений створенням своєї самобутньої матеріальної культури. Кожна 
слов’янська археологічна культура має певні, притаманні лише їй, 
особливості, що дозволяє чітко визначити її ареал. На території України 
поширені три археологічні культури, які датуються другою половиною  
V–VІІ ст.: празько-корчацька, пеньківська та колочинська [1, с. 19]. 

Найбільш активні потоки слов’янського розселення були спрямовані 
на південний захід, до Візантії. Археологічні матеріали свідчать, що один з 
міграційних потоків був спрямований за течію річок Прута і Сірета на 
південь, охоплюючи не тільки територію Республіки Молдова, а й інші 
райони вздовж східної дуги Карпат. У межиріччі Прута і Сірета 
знаходиться досить велика група поселень празько-корчацької культури 
[1, с. 36]. Писемні джерела неодноразово розповідають про набіги варварів 
на візантійські землі на південному березі Дунаю. Серед цих варварів були 
і слов’яни. Зокрема, Прокопій Кесарійський повідомляє, що невдовзі після 
вступу на престол імператора Юстина І (518–527), «…анти, що жили 
поблизу від склавинів, перейшли річку Істр, величезним військом вдерлися 
в землю ромеїв» [4, с. 37]. Наступ на візантійські землі відбувався 
переважно у сільських районах, бо слов’яни уникали вторгнень у міста. У 
«Стратегіконі» Маврикія Стратега зазначається: «Битися зі своїми 
ворогами вони люблять у місцях зарослих густим лісом… з вигодою 
використовують для себе раптові атаки, хитрощі» [1, с. 38]. 

У 550–551 рр. відбулася справжня склавіно-візантійська війна. 
Навесні 3 тис. склавинів переправились через Дунай і Маріцу. Завдяки 
несподіваному нападу вони завдали поразки об’єднаним військам Фракії 
та Іллірії. Вважається, що саме з 551 р., коли слов’яни вперше залишилися 
зимувати на території Візантійської імперії, починається колонізація 
Балканського півострова [1, с. 40]. Нащадками слов’ян, що розселилися на 
Балканському півострові, стали південнослов’янські народи. Після 
перемоги Візантійської імперії над остготським королівством у 553 р. 
склавини почали розселятися у Східноальпійському регіоні (сучасний 
південь Австрії і Словенія). Слов’янське населення було нечисленним. 
Селилися в околицях римських фортець серед місцевого романського і 
германського населення, переймаючи їх звичаї і ремісничі навички, що 
відбилися у матеріальній культурі. Мігранти швидко налагодили активні 
контакти з місцевим населенням. Від місцевого населення слов’яни 
перейняли гончарний круг.  

Про походження частини слов’ян Приальпійського регіону з 
середовища склавинів (празько-корчацької культури) свідчать знахідки 
скроневих кілець із S – подібним закінченням, а також назва «дуліби», 
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зафіксована писемними джерелами у басейні річки Мур. Про цей 
слов’янський народ згадується у «Повісті минулих літ»: «А се – ті самі 
слов’яни: білі хорвати і серби, і хорутани». Прямими нащадками 
альпійських слов’ян є словенці [4, с. 59]. 

Заселення слов’янами території сучасних Словаччини і Чехії 
почалося у кінці V – на початку VІІ ст. Імовірно, саме про словацько-
моравські землі йде мова у розповіді Прокопія Кесарійського щодо 
переселення герулів на північ Європи на початку VІ ст. [1, с. 59]. 
Безумовним свідченням проникнення слов’ян у середовище германців є 
наявність багатьох елементів празько-корчацької культури, передусім це 
глиняний посуд. Зараз на території Словаччини і Чехії відомо понад 100 
слов’янських пам’яток [1, с. 60]. У кінці V – на початку VІІ ст. слов’яни, 
носії празько-корчацької культури, широко розселилися майже на всій 
території межиріччя Одеру і Ельби. У «Хроніці Фредегара» слов’яни 
вперше згадуються на Ельбі і Заале на початку VІІ ст., коли відбулося їх 
зіткнення з франками. Поширення слов’янських пам’яток свідчить, що 
слов’яни просувалися з півдня, з Північно-Західної Чехії, з верхів’їв Ельби. 
Цей міграційний рух слов’ян на північний захід був викликаний передусім 
тиском аварів з півдня [1, с. 66]. 

Якщо колонізація Подунав’я і Балканського півострова відбувалась в 
умовах постійних військових сутичок з Візантійською імперією та 
кочовиками, то розселення слов’ян на Східноєвропейській рівнині 
відбувалося поступово і відносно спокійно. «Цікавою рисою цієї експансії 
був її мирний характер… слов’яни просувалися на нові землі головним 
чином як колоністи, а не як загарбники» [3, с. 38]. Населення колочинської 
культури поступово просувалося вгору по Дніпру, займаючи ліві притоки 
Верхнього Дніпра аж до верхів’їв Дніпра і Західної Двіни, а також Волги. 
Основні риси матеріальної культури східних слов’ян продовжують існувати у 
давньоруській культурі, що свідчить про історичну послідовність розвитку 
східного слов’янства. Єдність і відмінність слов’янської культури у різних 
областях її території пояснюється складністю історичного розвитку 
східних слов’ян у другій половині І тис. н.е. [1, с. 73]. 

Отже, територія сучасної України займає ключове місце у процесі 
переселення народів, оскільки саме звідси бере початок Велика 
слов’янська міграція. Історик В. Баран зазначає: «Історичне значення 
Великого переселення народів, що охопило і слов’ян, полягає в тому, що 
воно започаткувало поділ слов’ян на ті етнічні групи, які з урахуванням 
історичних обставин створили основу для формування сучасних 
слов’янських народів» [2, с. 49]. На його думку, ця закономірність 
стосується всіх слов’ян – південних, західних і східних. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В КАНАДІ 

 
Протягом багатьох десятиліть Канада залишається прикладом 

держави з офіційно закріпленим статусом двомовності. Проте питання 
співіснування двох державних мов у одній країні зовсім не таке просте, 
яким воно могло б видатися на перший погляд. У цьому випадку також 
хибною є думка, що проблема канадського білінгвізму обмежується 
загальноприйнятим уявленням проте, що лише провінція Квебек 
споконвіку була французькою, і саме через певні історичні обставини вона 
наразі стала єдиним осередком функціонування французької мови в 
Північній Америці, тоді як решта Канади є винятково англомовною. 

Про важливість проблеми білінгвізму йдеться в роботах учених 
Б. Ажнюка, Є. Верещагіна, В. Голубничого, А. Горохович, З. Кузеля, що 
сприяли цілісному осмисленню цього питання, з’ясуванню лінгвістичного 
та соціолінгвістичного аспектів її вивчення. Вагомий внесок у розробку 
білінгвології зробили зарубіжні дослідники Р. Інглехарт, У. Ламберт, 
Дж. Фішмен та інші. 

Проте, незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених 
темі виявлення історичних передумов розвитку білінгвізму в Канаді, 
вивчення наукових джерел та останніх публікацій дало змогу виявити 
об’єктивну потребу аналізу й систематизації історичних передумов 
зародження та розвитку білінгвізму на території Північної Америки. 

Метою статті є висвітлення проблеми зародження та розвитку 
білінгвізму в Канаді впродовж XVI–XX ст. 

Суперечливі питання, що стосуються феномена білінгвізму в Канаді, 
зокрема, у штаті Квебек, тісно пов’язані з економічними та культурними 
проблемами, оскільки запровадження французької мови як державної у 
франкомовній частині країни створило б додаткові труднощі для емігрантів. 

Зазначимо, що французька мова Канади значно відрізняється від 
мови Франції, оскільки протягом 400 років розвитку вона зазнала значних 
трансформацій як з боку англійської та індіанської мов, так і через 
внутрішні зміни. Канадські філологи розрізняють два різновиди 
французької мови – мову аккадійців та канадців. Це явище вперше 
виокремив дослідник французької мови в Канаді Джеймс Гедес [6, с. 12]. 

Слід зауважити, що відмінність між мовами Канади й Аккадії 
пов’язана передусім з історією населення цих регіонів та його 


