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Сім'я – це мала соціальна група, що має історично означену організацію, члени 

якої пов'язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною 

моральною відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою 

суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення.  За Арістотелем, сім'я – 

перший вид спілкування людей. Вона є первинним осередком, з якого виникла держава. 

Одночасно сім’я – це соціальний інститут, що задовольняє потреби суспільства у 

відтворенні населення, організації навчально-виховної роботи, реалізації суспільного 

споживання, передачі культурної спадщини та ін. 

В Україні існує ціла низка проблем, що перешкоджають нормальному розвитку 

сім’ї:  низький грошовий дохід; низький матеріальний рівень, дефіцит вільного 

часу, погані житлові умови, невлаштований побут, труднощі, зв'язані з народження і 

вихованням дітей, тощо. 

Сучасна українська сім’я зіштовхнулася із проблемою несталістю  життєвих 

планів в умовах економічної нестабільності в результаті чого відбувається стійка 

орієнтація подружжя на малодітну сім'ю. Звичайно питання скільки у сім’ї буде дітей  є 

питанням виключно окремого подружжя. А істинна любов, за висловом Сент- 

Екзюпері, виникає тоді, коли чоловік і дружина починають дивитися в одну сторону, 

тобто вчаться любити другу людину.  

Серед інших проблем, що перешкоджають розвитку сім’ї, слід зазначити: 

погіршення дитячо-батьківських взаємин, зумовлене невідповідністю та закостенілістю 

батьківських норм; загострення суперечностей між партнерами в орієнтації сім'ї на 

демократичний  або патріархальний розвиток; дисфункціональний розвиток сім'ї. 
Також можна назвати і такі проблеми, як: ускладнення сімейної адаптації 

молодого подружжя внаслідок неадекватних дошлюбних очікувань, завищених вимог 

до партнера; порушення механізму адаптації сім'ї до динамічних процесів у суспільстві. 

Сьогодні проводяться фундаментальні дослідження сім'ї в Україні. Зросла 

кількість установ та організацій, що займаються проблемами сім'ї на державному рівні. 

Серед них слід назвати: Центри соціальних служб для молоді, відділи сім'ї та молоді, 

Служба у справах неповнолітніх.  А також  недержавні фонди та організації -  Спілка 

захисту сім'ї та особистості, Центр екології сім'ї та ін. Вагомий внесок у сферу 

практичної допомоги сім’ї дають психологічні та соціально-психологічні дослідження 

проблем сім'ї , які проводяться  Державним  інститутом проблем сім'ї та молоді, 
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Отже, існує велика кількість проблем, які необхідно вирішувати. Для цього 

необхідна ефективна державна політика щодо розвитку сім’ї, цілеспрямована 

діяльність центрів і служб, які займаються проблемами сім’ї, а також доброзичливі 

стосунки між членами подружжя, їх повага та любов. 
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Масонство-цей термін майже знайомий кожному. Проте,тільки одиниці можуть 

більш чи менш точно відповісти на питання,хто ж такі масони і  яку роль вони 

займають в сучасному світі. Тому,я вирішила дізнатися про масонів, і поділитися із 

отриманими знаннями, з метою збільшення числа людей,які би знали про їхню 

діяльність. 

Точної дати виникнення масонства назвати не можна. Утворювалось масонство 

поступово, і його коріння заховане в далекому минулому. Масонство (франкмасонство 

фр. Franc-maçonnerie,анг. Freemasonry, «вільне каменярство») — морально-етичний рух 

у вигляді закритої організації. Зустрічаються ще й такі означення масонства — це 

«система моралі, викладена в алегоріях та проілюстрована символами»; також — 

всесвітнє братство ,всесвітній Ордер: масони — це члени духовно-етичних організацій 

«вільних каменярів».[1] 

Масонство існує у формі місцевих лож — зазвичай невеликих груп чисельністю 

до 40-50 осіб, об'єднаних територіально; Також існують ложі більші за чисельністю. 

Місцеві ложі засновуються Великою Ложею, яка править для них материнською. Як 

правило, в одній країні існує тільки одна «Велика Ложа». На чолі якої стоїть Великий 

Майстер, якого обрали з числа братів (масонів).  

Кожен масон має належати до певної ложі. Перші масонські ложі були засновані 

в XVII столітті в Англії, організаційно масонство оформилося з виникненням першої 

Великої Ложі в 1717 році в Лондоні, що згодом стала Об'єднаною Великою Ложею 

Англії (ОВЛА), її ще називають материнською. За правилами регулярного масонства, 

на території однієї країни може діяти тільки одна Велика Ложа. В державах, які мають 

федеративний чи конфедеративний устрій, або якщо держава іншим чином складається 


