
 XIV Міжнародна наукова конференція «Політ. Сучасні проблеми науки», 2-3 квітня 2014 року 
 

376 
 

УДК 316.74:2 (043.2) 
Бянкін О.О. 

Національний авіаційний університет, Київ 
 
CУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ НАУКОЮ ТА РЕЛІГІЄЮ 
У ІСТОРИКО –ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ 

 
Людство. Хто ми є та звідки походимо? Діти отця небесного чи продукт хаосу 

та теорії імовірності? Створені з певною метою, або замкнувся ланцюг 
випадковостей, останньою ланкою якого була поява людини? На ці питання 
людство намагається знайти відповідь від початку свого існування. Наука 
підходить до цього з раціональної точки зору і ставить питання на кшталт: «Що 
Бог робив до створення Всесвіту? Пекло для тих хто підіймає питання як це?». 
Релігія стверджує, що сумнів – це частина віри і замисел Божий. Ще древні 
філософи намагалися знайти докази існування Бога. Одним з таких доказів є так 
званий «моральний» доказ, в основу якого покладена можливість людини 
розрізняти добро та зло. «У нашій совісті існує прагнення до моральних 
цінностей. Мораль – від Бога». Іншим доказом вважається один з постулатів Томи 
Аквінського: якщо у кожного руху є двигун, то повинен існувати і першодвигун. 
Або інший варіант цього ж по суті постулату: у кожної події є причина, отже існує 
і першопричина. Незвично те, що хоча своїх сучасників-єретиків Тома не брав до 
уваги, це не заважало йому цікавитися працями матеріаліста Арістототеля, які і 
наштовхнули єпископа на думку про створення доказів існування Бога. Окрім 
цього єдиним і найголовнішим доказом існування вищої сили Тома вважав 
мистецтво, бо саме мистецтво примушує нас робити вчинки не пов’язані з 
виживанням чи логікою. 

Вартим уваги є той факт, що всі докази існування чи навпаки відсутності Бога, 
або просто іронічне ставлення до віри створювалися людьми, які, або були 
пов’язані з релігією, або виховувалися в набожній родині, наприклад, М. Булгаков 
з його з його іронічним та сатиричним відображенням релігії у романі «Майстер 
та Маргарита». Одним з таких дещо скептичних філософів є І. Кант, який 
стверджував, що віра може існувати лише у бездоказовому вигляді, бо якщо 
безумовно довести існування Бога, то віра перетвориться на договір. Одна справа 
вірити і зовсім інша знати напевно. М. Твен відомий своїми висловами про Бога та 
взагалі релігію: «Коли читаєш Біблію, то більше дивуєшся наскільки Бог 
невсевидючий, ніж всевидючий». На основі таких думок і були створені докази 
відсутності існування Бога. Деякі з них: якщо Бог створив все, то він і себе 
створив, а до створення всього, нічого і не було, враховуючи і Бога, чи може Бог 
створити камінь, що не зможе підняти? Також є протиріччя у всевидючості та 
всесильності Бога. Якщо Бог всевидячий, то він знає свої наступні дії, тобто вони 
передбачені, тобто Бог не має свободи волі, тобто він не всесильний. Вибір тих чи 
інших доказів за кожним з нас.  
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УНІКАЛЬНІСТЬ СУБКУЛЬТУРИ ХІП-ХОПУ 

 

Проблема сприйняття різних субкультур у 21 столітті є досить важливою, адже 
саме в цей час розвиток та вплив даного феномену є актуальним, особливо серед 
молоді. Молоді люди завжди асоціюються з чимось новим у будь-якій культурі, 
але молодь це не тільки майбутнє, вона «живе сьогоденням». Як особлива 
соціально-демографічна група вона є найбільш динамічною частиною суспільства. 
Молодіжна субкультура допомагає молодим людям показати свою 
індивідуальність, реалізувати свої можливості і знайти своє місце в житті. Саме 
тому люди шукають індивідів зі схожими ціннісними орієнтирами, а знайшовши 
таких, вони об'єднуються в молодіжну субкультуру, але оскільки молодь має різні 
погляди та інтереси, і їх системи цінностей відрізняються від батьківських, то і 
молодіжних субкультур виникає безліч. Візьмемо за приклад субкультуру хіп-
хопу, що є досить розповсюдженою серед сучасної молоді. Як і будь-яка 
субкультура, хіп-хоп має певні особливості за якими ми можемо його визначити: 

1. Стиль одягу – це суміш різних стилів, деякі представники одягаються навіть 
в готичному стилі. Основними елементами є широка футболка, стильний снеп-бег 
та зручні кроссівки таких популярних фірм як: Tribal Gear, Adidas, Puma, Nike, 
Reebok, Carhartt, вони підкреслюють свободу дій та самовираження особистості, 
бажання підкреслити індивідуальність, притримуючись старих традицій. 

2. Сленг. Дж. Б. Гріноу і Дж. Л. Кіттрідж охарактеризували сленг наступним 
чином: «сленг – це мова людини, яка "тиняється" в околицях літературної мови і 
постійно намагається знайти дорогу в найвишуканіше суспільство». Лінгвісти 
виділяють так зване «нове протиріччя» («загальний сленг»), яке являє собою велику 
групу нестандартних лексико-фразеологічних одиниць, які постійно поповнюються 
за рахунок різних соціолектів. В хіп-хопі це такі слова: прокачати стиль – 
станцювати технічно із запалом, завести натовп; kill of – дуже круто, так здорово, що 
просто немає слів; хоум – друг, приятель; scratch – трек; see ya – прощання, 
побачимося, до швидкої зустрічі; батл – танцювальна битва між учасниками для 
виявлення найсильнішого з них; ma bad – моя помилка; jam – тусовка. 

3. Музика. Так як основою хіп-хоп музики є афро-американське середовище, 
то створюється багато семплів та бітів з різних музичних композицій. Головною 
ознакою була ритмічність, чуттєвість, злиття різних стилів музики, починаючи від 
репу, соулу, та джазу і закінчуючи рагою, простота та виразність.  

4. Knowledge (філософія). Так як будь-який напрям в мистецтві має свою 
окрему філософію та свої поняття, так і хіп-хоп має своє вчення. Унікальність 
філософії хіп-хопу полягає в цілковитій свободі, власному самовираженні, 
позбавленні від стереотипів підкресленні своєї індивідуальності за допомогою 
рухів, одягу та мови.  

Отже хіп-хоп – це цілісна культура, це неповторність та суміш різних стилі, це 
свобода вираження власної думки, це частина вічного саморозвитку.  
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