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АНОТАЦІЯ
Троїцька О. М. Принципи діалогу і толерантності у розгортанні
сучасного культурно-освітнього простору. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських
наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти. – Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України; Інститут
вищої освіти НАПН України. – Київ, 2017.
У дисертації здійснено філософське обґрунтування діалогу і
толерантності як концептуально-методологічних принципів розгортання
сучасного культурно-освітнього простору і розкрито їх конструктивний
потенціал на інституційному та особистісному рівнях освітньої практики.
На цій підставі розроблено метатеоретичну концепцію діалогічного
конструювання сучасного культурно-освітнього простору на основі
системної інтеграції принципів діалогу і толерантності у його розгортанні
та використанні конструктивного потенціалу інформативної і
екзистенціальної взаємодії суб’єктів простору у становленні культурноосвітнього континууму. Запропоновано низку теоретико-методологічних
рекомендацій щодо конструювання, проектування, функціонування
культурно-освітнього простору відповідно до потреб сучасного
суспільства і особистості на основі діалогічної і толерантної взаємодії його
суб’єктів та інституцій.
Дослідження представляє собою метатеоретичну модель сучасних та
майбутніх перспективних міждисциплінарних, проблемно орієнтованих
досліджень діалогізації культурно-освітнього простору на засадах
філософської трансдисциплінарності та забезпечення світоглядноаксіологічного, інтелектуально-когнітивного, консенсуально-етичного і
праксеологічного спрямування культурно-духовного розвитку усіх
суб’єктів простору. У дисертації встановлено, що розуміння діалогу і
толерантності
по-різному
презентується
у
філософських,
загальнонаукових, освітніх, релігійних, повсякденних дискурсах і
практиках, а також змінюється просторово й темпорально. У
дисциплінарних дослідженнях та в реалізації й самореалізації особистості
на практиці діалог представлено як спосіб пізнання і вдосконалення
інтерперсонального, міжособистісного, соціально-групового, соціетарного
і планетарного світу та як механізм усвідомлення людиною життєвої
цінності своєї ідентичності, розуміння її своєрідності, зміни характеру
сприйняття життя. Філософський дискурс щодо діалогу, на відміну від
інших дискурсів, будучи незаангажованим визначеністю і пов’язаним з
аналізом численних подій, їх варіацій, є принципово плюралістичним,
поліфонічним, якому властиве діалогічне розмаїття гносеологічних,
аксіологічних, онтологічних, праксеологічних концептів. Філософське
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«вписування» людини у новий світовий контекст зберігає коректність,
прозорість, логічну когерентність і смислове значення.
З позицій метатеоретичної наукової рефлексії, як самоусвідомлення
науки, зокрема у пізнанні діалогу і толерантності, суттєвими змінами та
орієнтирами в експлікації методологічних засад відкриття нового знання
щодо діалогу, діалогічності і толерантності слід вважати звернення до
життєвого світу суб’єктів діалогу, використання філософських ідей і
категоріальних смислів, сприймання істини як такої, що залежить від
соціально-операціональних норм і правил буття людини, в яких образ
людини постає цілісністю.
У предметному полі філософії освіти діалог і толерантність
проаналізовано
у
системі
ціннісно-світоглядних,
експліцитних,
узагальнюючих, рефлексивно-оцінних функціоналів, а у загальнометодологічній і конкретно-методологічній площині – конструктивноевристичних, координаційних, синтезуючих, логіко-методологічних. З
філософської точки зору, діалог і толерантність визначено як елементи
теоретико-методологічних і духовно-етичних засад, зокрема як принципи,
які є суб’єктивно основоположним знанням і передумовою мислення і
поведінки особистості (максимою), а об’єктивно – провідною духовнопрактичною нормою.
Реінтерпретація феномена толерантності представила її у загальному
вигляді як презумпцію й визнання плюралізму цінностей і думок, у яких
вона артикульована; в операційно-діяльнісному вимірі – найважливішим
атрибутом діалогу, способом сприяння розумінню і консенсусу в
суперечливих питаннях розвитку різних культур; у праксеологічному
(філософсько-духовному і практичному) – світоглядним «кредо» й
принципом мислення і діяльності особистості, яка в діалозі здійснює
культурний рух від турботи про власну безпеку в загрозливому світі
відмінностей до добровільного сприйняття цінностей інших культур.
На прикладі функціонування діалогу в культурно-освітньому
просторі вищої освіти схарактеризована специфіка сучасного його
розгортання, що виявляється в перенесенні екзистенціально-інформативної
взаємодії суб’єктів із складових освіти в міжкультурні комунікативні
практики, які у повному обсязі не є продовженням діалогізації цілей,
змісту і суб’єкт-суб’єктних відносин, у тому, що зміст і предметність
діалогу значною мірою позбавлені евристичності й аксіології природи, а
також в тому, що діалог тлумачиться виключно як спосіб утвердження
соціальності особистості, а толерантність – як терпимість без меж і
детермінант поведінки.
Принципи діалогу і толерантності, як інтелектуально-етичні
фактори, спрямовують культурно-освітній простір на єднання його в
об’єктивному вимірі (сукупність реальних елементів соціально
сформованого культурно-освітнього середовища) та в суб’єктивному
вимірі як сукупності елементів, що існують переважно (іноді – віртуально)
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у свідомості людини як бажана норма, інтенція, ідеал. У такий спосіб
простір стає континуумом, який представлено як ідеалізовану модель
єдності фізичного і соціального простору – часу, як відносну сталість,
неперервність, цілісність, діалектичність і динаміку дискретності та
континуальності.
Проаналізовано доктрини і стратегії, що набули поширення у
сучасному
культурно-освітньому
просторі
(мультикультуралізм,
інтеркультурність й транскультурність, крос-культурність, націоналізм,
концепція глобально-орієнтованої освіти, ідеї асиміляції й акомодації та
ін.) і установлено суттєві розбіжності щодо їх орієнтації на універсальні й
загальнолюдські смисли. Доведення думки про те, що культурно-освітній
простір відбудеться як континуум формування інноваційної людини тільки
на основі реалізації суб’єктності Homo educandus, її соціальності, єднання
науки і освіти, культури і освіти, які інституційно забезпечують цей
процес, актуалізує завдання сучасної освіти як передумови культурноосвітнього простору. Показано, що найголовнішими завданнями освіти у
зазначеному контексті слід визнати, з одного боку, забезпечення реалізації
суб’єктом освіти діалогічності і, з другого боку, подолання монологічності
в інституціях освіти, науки, культури. Діалогізація у цьому сенсі постає
широкомасштабним процесом наповнення цілей, змісту, організаційноуправлінських умов, що створюють інституції культурно-освітнього
простору, та формування методології саморозвитку особистості, ії
інтелектуально-етичного і духовно-праксеологічного зростання.
У роботі визначено напрями розгортання діалогіки навколо векторів
життєдіяльності суб’єктів пізнання і соціально-духовного зростання, а
саме в культурно-освітніх практиках. Інституційне єднання у цьому сенсі
доповнено а) теоретичними розробками діалогічних стратегій культурноосвітнього простору; б) прикладами імплементації принципів діалогу і
толерантності в науково-освітні проекти; в) контекстуальними
експлікаціями механізмів впровадження діалогіки у програми та стратегії
культурно-освітніх інституцій і практик; г) обґрунтуваннями та
рекомендаціями організації і проведення комунікативних практик на
прикладі діалогічних універсалій релігійної етики народів Північного
Приазов’я.
Значний вплив здійснюють принципи діалогу і толерантності на
розгортання духовного системного параметру культурно-освітнього
простору, якому філософська рефлексія додає праксеологічності та
інтеркультурності, оскільки у діалозі суб’єкти навчаються консенсуальноетичній, інтелектуально-коректній взаємодії з представниками інших
культур і конструктивній підтримці індивідуальної свободи, динамічності,
зміні системних параметрів культурно-освітнього простору на засадах
людино(ви)мірності. Діалог культур, який в культурно-освітньому
просторі посідає чільне місце, потребує висвітлення питання культури
діалогу, яку експліковано як сукупність духовних цінностей, правил і
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норм, що регулюють інформативно-екзистенціальну взаємодію суб’єктів
простору.
Дослідження філософських можливостей діалогу і толерантності у
зростанні компетентності Homo educandus засвідчує необхідність
кваліфікованого вимірювання та експертизи якості функціонування
культурно-освітнього простору. Цей вектор може стати перспективою
подальших досліджень.
Ключові слова: діалог, континуум, культура діалогу, культурноосвітній простір, принцип, соціальність, суб’єктність, толерантність,
філософська рефлексія.
SUMMARY
Troitska O.M. Principles of dialogue and tolerance in the modern
cultural-educational space developing. – The qualification scientific work
on the rights of the manuscript.
Thesis for the degree of Doctor of Philosophical Sciences by specialty
09.00.10 – Philosophy of Education. – National Pedagogical Dragomanov
University of Ministry of Education and Science of Ukraine; Higher Education
Institute of Ukraine’s National Academy of Educational Sciences. – Kyiv, 2017.
The research represents the meta-theoretical model of modern and future
prospective interdisciplinary, problem-oriented researches about dialogization of
cultural-educational space on the foundations of philosophical transdisciplinarity
while ensuring worldview-axiological, intellectual-cognitive, consensual-ethical
and praxeological direction of cultural-spiritual development of all the subjects
of the space. In thesis there has been determined that dialogue and tolerance are
presented differently in philosophical, general scientific, educational, religious,
common discourses and practices, at the same time being changed
dimensionally and temporally. In disciplinary researches and during the
fulfilment and self-fulfillment of a personality in practice the dialogue is
presented as the means of learning and developing the interpersonal, interindividual, social-group, societary and planetary world and the mechanism for
the person’s comprehension of the objective importance of his identity,
understanding his specificity and the change of his view of life. Being unbiased
by definition and connected with the analysis of numerous events, the
philosophical discourse, unlike other discourses, is on principal pluralistic,
polyphonic one, characterized by the dialogic variety of gnosiological,
axiological, ontological, praxeological concepts. The philosophical “framing” of
a human into the new world context keeps correctness, transparence, logical
coregency and sense meaning.
In the subject area of philosophy, the dialogue and tolerance have been
analyzed in the system of value-worldview, explicit, generalized and reflectiveevaluative functionalities; and in the general methodological and particular
methodological areas it has been analyzed in the system of constructing-

6
heuristic, coordinative, synthesizing, logical-methodological ones. From the
philosophy view dialogue and tolerance have been defined as elements of
theoretical-methodological and spiritual-ethical foundations, in particular as the
principles that are subjectively fundamental knowledge and precondition of
thinking and behavior of a personality (maxima), and objectively – the leading
spiritual-practical norm.
Re-interpretation of tolerance phenomenon represents it in general as
presumption and recognition of pluralism of values and thoughts where it is
articulated; in operative-activity dimension – as the most significant attribute of
dialogue, the way of promoting understanding and consensus in controversial
issues on the development of various cultures; in praxeological (philosophicalspiritual and practical one) – as the worldview “credo” and the principle of
thinking and activity of a person who is making the cultural move in the
dialogue from caring about his own security in the dangerous world of
differences to voluntary acceptance of other cultures’ values.
The source analysis for dialogue and tolerance research as well as
cultural-educational practice study have enabled generalization of the
mechanisms of dialogue and tolerance principle implementation into education
constituents, aiming at the cultural person: 1) into the ideal of an educated
person (culture of dialogue), 2) into education curriculum (communicative
culture), 3) into teaching (intellectually-correct constructing of the dialogue), 4)
into learning and upbringing methodology and cultural-educational didactics
(dialogue as search for truth, heuristics etc.).
Using the example of dialogue functioning in cultural-educational space
of higher education, specifics of its modern developing was characterized:
transferring the existential-informative interaction of the subjects from education
constituents into intercultural communicative practices that are not entirely
continuing the dialogization of the aim, content and subject-subject relations.
The content and objective side of the dialogue are significantly deprived of
heuristics and axiology; the dialogue is interpreted solely as the way of
establishing a person’s sociality; and tolerance is seen as toleration without
borders and behavior determinants.
The dialogue and tolerance principles, as intellectual-ethical factors, are
directing cultural-educational space to its uniting in objective dimension
(combination of real elements of socially formed cultural-educational space) and
in subjective dimension as a combination of elements which are mostly
(sometimes virtually) existing in person’s consciousness as a desired norm,
intention and ideal. In this way the space is becoming the continuum presented
as an idealized model of the unity of physical and social dimension – time, as
relative steadiness, continuity, entirety, dialectics and dynamics of discontinuity
and continuality.
The doctrines and strategies spread in the modern cultural-educational
space (multi-culturalism, interculturality and transculturality, cross-culturality,
nationalism, the concept of global-oriented education, the ideas of assimilation
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and accommodation etc.) have been analyzed; the essential deviations
concerning their orientation to universal and human senses have been
determined. Reasoning the thought that cultural-educational space originates as
the continuum of innovative person formation only on the basis of the
subjectivity of Homo educandus, his sociality, the unity of science and
education, culture and education, ensuring this process institutionally, actualizes
the mission of modern education as a pre-condition of cultural-educational
space. It has been demonstrated that the main task of education in the mentioned
context, on the one hand, has to be the ensuring the implementation of education
dialogicality by the subject and, on the other hand, elimination of
monologicality in institutions of education, science and culture. In this sense
dialogization arises as the major process of filling the aims, content,
organization-management conditions, which create institutions of culturaleducational space, and forming the methodology of personality selfdevelopment, his intellectual-ethical and spiritual-praxeological developmental
growth.
The trends of dialogics development concerning the life activity’s vectors
of the subjects of cognition and social-spiritual growth have been defined in the
work. In this sense the institutional unity has been added with a) theoretical
developments of dialogical strategies of cultural-educational space; b) examples
of implementation of dialogue and tolerance in scientific-educational projects; c)
contextual explications of the mechanisms of dialogics introduction into the
curriculum and strategies of cultural-educational institutions and practices; d)
reasoning and giving the recommendations on organizing and carrying out the
communicative practices using the example of the dialogical universals of the
religious ethics of the nationalities of Northern Azov Area.
The dialogue and tolerance principles have a significant influence on
developing the spiritual system parameter of cultural-educational space where
philosophical reflection adds some praxeology and interculturality, as during the
dialogue subjects are learning the consensual-ethical, intellectual-correct
interaction with other culture representatives and constructive encouragement of
individual freedom, dynamics, change of system parameter of culturaleducational space on the fundamentals of human dimension. The dialogue of
cultures, holding the prominent place in the cultural-educational space, requires
the cross-light of the issue of culture dialogue, which is explicated as a
combination of spiritual values, rules and norms that regulate informativeexistential interaction of subjects of the space.
The research of philosophical possibilities of dialogue and tolerance in
Homo educandus competence developing proves the necessity of the qualified
measuring and expertise of the quality of cultural-educational space functioning.
This vector could be a prospective one for further investigations.
Key words: dialogue, continuum, culture of dialogue, culturaleducational space, principle, sociality, subjectivity, tolerance, philosophical
reflection.
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В. В. Молодиченко,
Т. С. Троїцька.
–
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Мелітополь: МДПУ імені Б. Хмельницького, 2013. – С. 104–120 (у
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«Грані»: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. –
№ 6 (122). – 2015. – С. 42–47.
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філософії та соціології. – Одеса, 2016. – Вип. 12. – С. 124–128.
19. Троїцька О. М. Діалог у розгортанні культурно-освітнього
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження зумовлена суттєвими і стрімкими
змінами як реального світу, так і уявлень особистості про закономірності
його розвитку. Аналіз кардинальних зрушень у взаємозалежному,
мінливому світі засвідчує безпрецедентну суперечливість сучасного
поступу людства. У цьому суперечливому русі культурна людина, хоча й
значно розширила свої можливості в облаштуванні життя, проте доволі
проблемно сприймає, розуміє та конструює не тільки перспективи
майбутнього, а й стратегії і тактики сьогодення. Швидкоплинний час,
«стиснутий»

глобалізацією

ускладнюють

розуміння

мультикультурний

особистістю

простір

багатовимірної

і

значно
«плинної»

соціальної реальності, взаємозв’язків її компонентів, стосунків усіх
суб’єктів простору, які мають досягти взаєморозуміння, від якого, з одного
боку, залежить конструктивний характер соціокультурних перетворень, а, з
іншого, – розвиток і реалізація продуктивних можливостей людини, її
природних властивостей, зокрема діалогічності.
Світоглядна невизначеність і дезорієнтованість людини, ідейні
суперечності та колізії суспільної практики стають джерелом зростання
агресії, насильства, різноманітних конфліктів і збройних протистоянь. Це
особливо відчутно у суспільствах перехідного типу, зокрема в Україні. За
таких умов від здатності бути толерантними і вести продуктивний діалог
на рівні міжособистісної взаємодії, на рівні соціуму і цивілізації залежать
можливості і перспективи стійкого розвитку людини і суспільства.
У сучасному філософському дискурсі вже склалося розуміння
залежності характеру соціокультурних перетворень, а також розкриття
можливостей людини, її природних властивостей від сформованості
культури діалогу у суспільстві. Від діалогу залежить культурний розвиток
людини, який останнім часом відбувається в умовах становлення і
розгортання культурно-освітнього простору. Останній розуміється у
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дисертації не як субстанційне місце розташування інститутів освіти і
культури, а у сенсі соціального конструктивізму (П. Бергер, Ю. Габермас,
К. Герген, Б. Латур, Т. Лукман, Дж. Сьорл та інші) як своєрідний
континуум, що має феноменологічну єдність і перманентно твориться,
підтримується

та відтворюється через взаємодією усіх суб’єктів

культурної і освітньої діяльності. Саме таке розуміння культурноосвітнього простору визначає затребуваність принципів діалогу і
толерантності у його розгортанні. Ми також спиралися на науковий
доробок і інших дослідників, які обґрунтовують наповнення простору
людським сенсом (Ф. Вернон, Л. Виготський, Д. Ельконін, Е. Еріксон,
М. Холодна, Ю. Швалб, Г. Челпанов та ін.).
Діалогу, як умові пізнання, реалізації суб’єктності, налагодження
стосунків між людьми, завжди приділялася велика увага багатьма вченими
минулого та сучасності (Сократ, Платон, Г. Сковорода, В. фон Гумбольдт,
Л. Фейєрбах, Г. Балл, Р. Барт, Л. Бахітн, В. Біблер, Є. Більченко, Ж.
Бодрийяр,

О.-Ф. Больнов,

М. Бубер,

Н. Бурбулес,

Б. Вальденфельс,

Л. Виготський, Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі, В. Гьосле, Г.А. Жиру, Ж. Лакан, Е.
Левінас, О. Леонтьєв, Ю. Лотман, П. Макларен, Б. Мартене, Дж. Мізероу,
Ж. Піаже, Г. Померанц, Ф. Розенцвейг, П. Фрейре, К. Ясперс та ін.). У цій
традиції діалогу надається в людському бутті онтологічний статус, а
толерантність розглядається як необхідна передумова і умова діалогу.
Проблема толерантності як універсалія сучасної культури і
цивілізації, а також її освітній вимір перебуває у фокусі уваги багатьох
дослідників, як філософів, так і педагогів (Л. Бобовникова, В. Гараджа, Б.
Гершунский, О. Грива, В. Гуцу, О. Довгополова, Є. Зеленов, В. Золотухін,
Ю. Іщенко, Л. Кияшко, О. Кресін, В. Малахов, З. Мубінова, В. Новік, Є.
Рашковський, О. Сіман, Г. Скубашевська, Е. Соловйов, В. Тишков, М.
Уолцер, П. Ульріх, М. Шимановський, О. Яцій та інші). Але у
педагогічних дослідженнях переважають прикладні підходи і актуальною
залишається потреба філософського обґрунтування толерантності у її
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атрибутивному взаємозв’язку із діалогічністю і залучення цих принципів у
цілі, зміст й організаційно-управлінські умови сучасної освіти.
Ця потреба особливо гостро відчувається в українській освіті, яка
ще недостатньо ефективно реагує на вимоги подолання конфліктогенності
у

суспільстві,

а

також

значною

мірою

зберегла

монологічний,

авторитарний і ретрансляційний характер. Потреба цілеспрямованого і
системного залучення принципу толерантності у розгортання культурноосвітнього простору відповідає і євроінтеграційним прагненням України,
адже цей принцип є основоположним для європейської культури і освіти.
Діалог і толерантність необхідні для того, щоб

«жити разом у рівній

гідності», як це зафіксовано у назві Білої книги з міжкультурного діалогу,
затвердженій міністрами закордонних справ країн-членів ЄС у 2008 році.
Тут діалог розглядається як ключ до майбутнього Європи і спеціальна
увага приділяється вивченню і викладанню міжкультурних знань.
Актуалізація цих принципів в українській системі освіти має також
сприяти її більш повноцінному входженню і у світовий культурно-освітній
простір, який відповідно до Декларації принципів толерантності, що була
прийнята ЮНЕСКО у 1995 році, розгортається саме на цих засадах,
оскільки принцип толерантності був визнаний необхідною умовою миру та
соціально-економічного розвитку всіх народів.
Відповідно до доленосної значущості ідей діалогу і толерантності
вони все більше залучаються у контекст теоретичного і практичного
осмислення

модернізації

освіти

із

врахуванням

вимог

соціально-

культурної й освітньої глобалізації (В. Андрущенко, З. Бауман, У. Бек, М.
Бойченко, Л. Воробйова, Е. Герасимова, А. Гантінгтон, Е. Гідденс,
В. Даренський, А. Єрмоленко, В. Зінченко, М. Кастельс, С. Клепко, К.
Корсак, В. Кремень, С. Курбатов, В. Кушерець, В. Лекторський, В.
Огнев’юк, С. Пролеєв, Р. Робертсон, В. Рябченко, З. Самчук, П. Саух, Ю.
Скиба, Н. Скотна, В. Стьопін, А. Суббето, Е. Тоффлер та ін.).
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Синергетичному, історико-філософському, контекстуальному й
інтеркультурному вимірам розвитку особистості як суб’єкта діалогічної
взаємодії та проблемі інформативно-екзистенціональної комунікації Нomo
educandus упродовж останніх десятиріч присвячено чимало наукових
розвідок вітчизняних дослідників, з-поміж яких: В. Бех, Н. Бойченко,
О. Гомілко,

Л. Горбунова,

Г. Михайлишин,

В. Вашкевич,

Л. Панченко,

О. Дольська,

Н. Радіонова,

М. Култаєва,

О. Скубашевська,

І. Степаненко, М. Триняк, А. Ярошенко та ін. Для аналізу тенденцій
розгортання культурно-освітнього простору, можливостей і потенціалу
мультикультурної освіти як передумови культурно-освітнього єднання її
суб’єктів був залучений доробок таких дослідників, як В. Болгаріна,
О. Джуринський, І. Зязюн, Д. Ліхачьов, І. Лощенова, Є. Ляска, В. Макаєв,
В. Межуєв, Л. Пронина, І. Сікорська, Ч. Тейлор, М. Триняк, Л. Філіпович,
С. Черепанова та інші.
Висвітлення організаційно-функціональних завдань формування
культурно-освітнього простору збагатили досягнення Є. Бондаревської,
В. Борисенкова, Ю. Голуба, І. Драч, С. Калашнікової, В. Лугового, Н.
Лумана,

В. Молодиченка,

О. Слюсаренко,

Ж. Таланової,

Т. Ткач,

А. Цимбалару. Дослідження становлення суб’єктності людини в процесі
навчання та зростання її духовності, а також інституційного забезпечення
умов цього зростання спираються на ґрунтовний доробок Є. Андроса, Т.
Андрущенко, М. Бердяєва, М. Булатова, М. Боуена, І. Вельша, Г. Горак, К.
Драйка, П. Друкера, Г. Йоаса, Г. Йонаса, Л. Кіященко, А. Колодного, С.
Крилової, С. Кримського, Д. Леонтьєва, Ж.-Ф. Ліотара, М. Ліпмана, В.
Малахова, А. Маслоу, Е. Морена, Е. Муньє, В. Муляра, П. Наторпа, Х.
Ортегі-і-Гассета, В. Петровського, А. Печчеї, С. Подмазіна, Е. Помиткіна,
М. Поповича, В. Табачковського, Т. Троїцької, І. Степаненко, С. Франка,
В. Франкла, Е. Фромма, М. Фуко, Н. Хамітова, А. Швейцера, М. Шелера,
Л. Шестова та інших.
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Незважаючи на значний обсяг наявних наукових публікацій щодо
зазначеної проблеми, вона залишається ще далеко не вирішеною. Діалог,
діалогічність і толерантність, із точки зору їх концептуального й
функціонального навантаження, тільки починають утверджуватись у
науковому постнекласичному знанні в якості системоутворювальних
принципів науково-освітніх концепцій та особливих форм організації
дисциплінарного, міждисциплінарного знання і проблемно-орієнтованих
досліджень. Аналіз діалогічності й толерантності як специфічних ціннісносмислових принципів і конструктів життя Нomo sapiens, Нomo dialogicus та
Homo sapientis ще не стали провідним методом отримання нового знання.
Нестача ціннісного наповнення діалогу і толерантності універсальними
смислами культури й етики, їх залучення до функціонування освіти
переважно

як

додаткових

компонентів

формування

життєвих

і

професійних компетентностей людини, або як допоміжних засобів освітніх
технологій розвитку евристичності та багатозначність тлумачень цих
понять у різних дискурсах ускладнюють не лише цикл методологічних
перетворювальних дій, а й пізнавального інструментарію дослідження
(концептуалізація, визначення предмета, його теоретизація, аналіз, синтез,
інтерпретація, оцінка та презентація результатів).
Наукове знання, зокрема щодо діалогу і толерантності, не може
збільшуватися за рахунок нового без їх розгляду в онтологічному аспекті,
без «долучення» людини діалогічної до конкретної темпоральної та
просторової картини минулого, сучасності й майбутнього. Філософська
репрезентація діалогу у розгортанні культурно-освітнього простору має
значні напрацювання, зокрема в філософії освіти, і має бути доповнена
аксіологічним, онтологічним та праксеологічним вимірами конкретної
історичної реальності та глибинним синтезом діалогу культур минулого і
майбутнього.
У теоретичних дослідженнях та практичному досвіді «суспільства
знань» суттєво актуалізується потреба в підсиленні ціннісно-смислових
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орієнтацій освіти для стійкого розвитку суспільства та інноваційного
саморозвитку особистості, її креативних пізнавальних здатностей. У свою
чергу, це передбачає цілеспрямоване розроблення і впровадження
стратегій реалізації діалогічності усіма суб’єктами освіти у зовнішньому
освітньому середовищі та при розгортанні суб’єктності особистості,
зростанні її культурної ідентичності, універсалізму і праксеологічного
піднесення.
Діалог і толерантність заслуговують на особливу увагу в контексті
мультикультурної освіти, яка має стати культурно-освітнім простором, що
охоплює на об’єктивному рівні усі складові освіти, науки та культури
(інституції, культурно-освітні заклади, організації, рухи, родини тощо) і на
суб’єктивному рівні спрямовує діалогічність людини за структурноособистісними компонентами її розвитку (світоглядно-мотиваційний,
когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний).
Отже, головним призначенням досліджень діалогу і толерантності
у новому контексті розвитку сучасної культури й освіти слід вважати
системне забезпечення ефективного функціонування культурно-освітнього
простору та реалізація діалогічності особистості у такий спосіб, щоб цей
простір поставав як континуум інституційного, інтелектуально-етичного і
духовного життя Homo educandus. Існує гостра потреба у нових
концепціях, стратегіях і механізмах становлення культурно-освітнього
простору і його розгортання як складноорганізованої системи, розроблених
на основі сучасної рецепції вже наявних філософських концепцій діалогу і
толерантності як впливових чинників формування і функціонування
культурно-освітнього континууму.
Зазначені обставини та високий рівень теоретичної, методологічної
і практичної значущості проблеми зумовили вибір теми дослідження:
«Принципи діалогу і толерантності у розгортанні сучасного культурноосвітнього простору».
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження виконувалось у межах комплексної теми кафедри соціальної
філософії,

філософії

освіти

та

освітньої

політики

Національного

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Філософські засади
єдності гуманітарних, природничих і технічних завдань в освіті сучасного
вчителя», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №732
від

27

жовтня

2006

р.

і

грантової

розробки

молодих

учених

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького «Теоретико-методичний супровід діалогової взаємодії
релігійних

ідентичностей

у

культурно-освітніх

практиках

народів

Північного Приазов’я» (державний реєстраційний номер 0116U006913,
2016 р.).
Об’єктом дослідження є процес розгортання сучасного культурноосвітнього простору.
Предметом дослідження постає концептуально-методологічний
потенціал діалогу і толерантності у розгортанні сучасного культурноосвітнього простору.
Метою дослідження, яка детермінує дослідницьку стратегію
роботи, є здійснення філософського обґрунтування діалогу і толерантності
як концептуально-методологічних принципів розгортання сучасного
культурно-освітнього простору і розкриття їх конструктивного потенціалу
на інституційному та особистісному рівнях освітньої практики.
Загальна мета конкретизується у специфічних дослідницьких
завданнях:
– на основі аналізу стану розробленості проблеми діалогу і
діалогічності у предметному полі дослідження визначити провідні усталені
і

перспективні

проблемні

та

концептуально-методологічні

лінії

філософського дискурсу діалогу і діалогічності людини;
– здійснити критичний аналіз історії розробки ідей діалогу і
толерантності у філософсько-освітньому дискурсі і розкрити синтезуючу
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роль філософської рефлексії у метатеоретичному баченні процесів, у
діалозі цінностей минулого і сьогодення, взаємозв’язку традицій і новацій
в гуманітарній спадщині;
– визначити внутрішній взаємозв’язок толерантності та діалогу як
феноменів культури й освіти, а також їх первинні смисли і функції як
імперативів культурного пізнання і взаємодії зі світом;
– розкрити контекстуальну зумовленість діалогу і толерантності та
визначити онтологічні детермінанти діалогічності як синтезу суб’єктності і
соціальності Homo educandus;
– систематизувати у предметному полі філософії освіти комплекс
культурно-антропологічних, соціальних
смислових

орієнтацій

суб’єктів

та гносеологічних

культурно-освітнього

ціннісно-

простору

та

експлікувати його розгортання як вияв його принципової діалогічності та
діалогічного розширення індивідуального простору;
– обґрунтувати і розкрити конструктивний потенціал діалогу і
толерантності в культурно-освітньому просторі та його основних вимірах –
об’єктивному та суб’єктивному, методологічному і світоглядному,
екзистенційному і інституційному;
– дослідити культурно-духовний вектор діалогізації освітнього
простору особистості та роль принципів діалогу і толерантності у
духовному зростанні суб’єктів пізнання і діяльності;
– розробити теоретичний конструкт культури діалогу: визначити
культуровідповідні умови діалогу в культурно-освітньому просторі,
розкрити значущість філософської культури для збагачення культурності
діалогу та з’ясувати праксеологічний сенс культури діалогу у розгортанні
культурно-освітнього простору.
Методи дослідження. Досягнення мети дослідження і поставлених
завдань зумовило необхідність застосування метатеоретичної рефлексії,
що

дозволила

проаналізувати

й

синтезувати

розробки

загальнофілософських, соціально-філософських, філософсько-освітніх та
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загальнонаукових підходів і принципів в обраному предметному полі.
Метатеоретична рефлексія дозволила також виявити первинні смисли і
функції діалогу і толерантності як імперативів культурного пізнання і
взаємодії зі світом.
У дисертації застосовано методологію проблемно-орієнтованого
дослідження, що уможливило поєднання на засадах взаємодоповнення
філософської аналітики та теоретичної реконструкції, феноменологічного
підходу і контент-аналізу, інтерпретацію та реінтерпретацію, системнотеоретичний і синергетичний підходи, герменевтику та загальнонаукові
методи

(метааналіз,

інтеграція,

компаративістика,

узагальнення,

теоретичне моделювання та ін.). Використання методу філософського
діалогу, який постає предметом аналізу та міждисциплінарного синтезу,
надав змогу залучити до дослідження досвід творення ціннісно-смислового
знання

і

культурно-освітніх

практик,

а

також

концептуалізувати

результати історичних, культурологічних, педагогічних та соціологічних
розвідок для конструювання діалогічної взаємодії в культурно-освітньому
просторі.
Діалектичний метод використано для розкриття суперечливих
взаємозв’язків у діалозі цінностей минулого і сьогодення, традицій і
новацій, національного і глобального, суб’єктивного і об’єктивного,
інституційного та індивідуального у розгортанні культурно-освітнього
простору.
У дисертації також використані діалектичні принципи сходження
від абстрактного до конкретного, єдності історичного і логічного, єдності
одиничного, особливого і загального.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні
філософського обґрунтування діалогу і толерантності як концептуальнометодологічних принципів розгортання сучасного культурно-освітнього
простору і розкритті їх конструктивного потенціалу на інституційному та
особистісному рівнях освітньої практики. На цих підставах розроблено
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метатеоретичну

концепцію

діалогічного

конструювання

сучасного

культурно-освітнього простору на основі системної інтеграції принципів
діалогу

і

толерантності

у

його

розгортання

та

використання

конструктивного потенціалу інформативної і екзистенціальної взаємодії
суб’єктів простору у становленні культурно-освітнього континууму.
Наукова новизна конкретизується у таких положеннях:
Уперше:
– на основі метатеоретичної рефлексії дискурсу діалогу і
діалогічності, що розгортається у різних предметних полях і практиках
(філософських, загальнонаукових, освітніх, релігійних, повсякденних),
визначено їх як світоглядні та методологічні принципи конструювання і
дослідження сучасного культурно-освітнього простору; обґрунтовано, що
вони повинні мати наскрізну представленість в усіх його теоретикометодологічних

складових

–

змістових, нормативних, методичних,

технологічних, дидактичних, функціональних тощо;
–

обґрунтовано

і

розкрито

принципову

єдність

смислів

толерантності у загально-науковому, в операційно-діяльнісному та в
філософському вимірах. Ця єдність полягає в тому, що в умовах зростання
мультикультурності культурно-освітнього простору толерантність постає
світоглядним і практичним принципом дії і діалогічної взаємодії людини у
ньому;

актуалізація

прагненням –

принципу

толерантності

зумовлена

подвійним

забезпечення безпеки життя у світі розмаїття культур і

добровільного пізнання і засвоєння цього розмаїття для розширення своїх
життєвих можливостей на інтерсуб’єктивних засадах;
– розкрито специфіку сучасного діалогу як такого, що набуває в
«онтологічному повороті» рис соціологізаторства, визначено причини
ускладнення діалогічних побудов у різних просторах реальності, що
пов’язані зі збільшенням обсягу суб’єктних презентацій та соціальних
ідентичностей, зі зміщенням акцентів діалогу з інформативної складової у
бік ціннісно-смислової та екзистенціально-праксеологічної; актуалізовано
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його функції як інтегратора й конструкта пізнавальних, комунікативних і
праксеологічних

компетентностей

Homo

educandus

(суб’єктність,

соціабельність, інтеркультурність);
 на підставі комплексного аналізу концепцій і стратегій, що
набули

поширення

(мультикультуралізм,

у

сучасному

культурно-освітньому

інтеркультурність

і

просторі

транскультурність,

крос-

культурність, націоналізм, концепція глобально-орієнтованої освіти, ідеї
асиміляції й акомодації та ін.), виявлено закономірності їх реалізації та
запропоновано через діалогічні стратегії виокремити універсальні й
загальнолюдські

смисли

консенсуально-етичне,

і

здійснити

інтелектуально-евристичне,

духовно-естетичне

наповнення

системних

параметрів культурно-освітнього простору;
 обґрунтовано, що принципова діалогічність надає культурноосвітньому

простору

принципової

багатовимірності.

Діалогічно

сконструйований культурно-освітній простір представлено як діалогічноорганізований континуум, що має такі виміри: онтологічно-інституційний
(є соціально сконструйованим ландшафтом (єдністю місця і конфігурації)
інтерактивного функціонування і взаємодії інституцій науки, освіти і
культури);

процесуально-діяльнісний

інформативно-освітньої

і

(як

динамічний

прагматично-педагогічної

процес

взаємодії

між

освітніми, науковими, культурно-просвітницькими закладами і всередині
них по розробці, акредитації і реалізації освітніх програм, навчальних
курсів і планів, організації освітнього процесу і забезпечення його якості
тощо); суб’єктно-комунікативний (як динамічний процес інформативнопрагматичної і екзистенційно-праксеологічної взаємодії суб’єктів, які
презентують культурно-освітнє розмаїття), феноменологічно-цільовий (має
діалогічно визначені спільні соціально-значущі культурні-освітні-наукові
цілі, пріоритети і принципи вирішення поставлених завдань). Культурноосвітній

простір

є

відкритим

і

динамічним

континуумом,

що

характеризується зв’язком та єдністю, неперервністю, відтворюваністю і
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відносною сталістю своїх компонентів та водночас здатністю суб’єктів
діалогічного

конструювання

(інституційних

та

не

інституційних,

колективних та індивідуальних) трансформувати себе і творчо реагувати
на виклики світу, що стрімко змінюється;
 культуру діалогу інтерпретовано як праксеологічний маркер і
конструкт зростання духовності суб’єктів простору; розкрито характер
культури діалогу як інтеграції інтелектуальних, етичних і духовних
цінностей, норм і умов інформативно-екзистенціальної взаємодії суб’єктів
культурно-освітнього простору та доведено доцільність підсилення її
філософською культурою.
Набуло подальшого розвитку:
– осмислення процесу діалогізації вищої освіти, яке доповнено
а) теоретичними розробками діалогічних стратегій культурно-освітнього
простору вищої школи; б) прикладами імплементації ідеї діалогу і
толерантності в науково-освітні проекти, зокрема «Діалогічні універсалії
релігійної етики у культурно-освітніх практиках народів Північного
Приазов’я»; в) контекстуальними експлікаціями механізмів впровадження
діалогіки у науково-освітні, просвітницькі проекти, програми та стратегії
культурно-освітніх

інституцій

і

практик;

г) обґрунтуваннями

та

рекомендаціями організації і проведення комунікативних практик;
– розкриття

тенденцій

розгортання

діалогічної

взаємодії

в

інституційному системному параметрі культурно-освітнього простору, а
саме виявлено «зони непорозуміння», що ускладнюють інформативноекзистенціональну взаємодію суб’єктів освіти – репрезентантів різних
культур;
– визначення напрямів розгортання діалогіки навколо векторів
життєдіяльності суб’єктів пізнання і соціально-духовного зростання;
– обґрунтування діалогічних характеристик духовності (єдність і
взаємозв’язок

внутрішнього

та

зовнішнього

світів,

усезагальність,

існування духовності як ідеальності, як міри розвитку життєвих
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компетентностей, інтеркультурності і людиномірності), без урахування
яких у предметності та процедурності культурно-освітнього простору його
розгортання як людиномірного континууму є неможливим;
– узагальнення досвіду культурно-освітніх практик, зокрема школи
«Діалог культур» В. Біблера, деяких проектів сучасної вищої школи
України, у яких духовність через діалог набуває рис інтеркультурності, а
суб’єкти

культурно-освітнього

простору

–

свободи,

динамічності,

інтелектуальності, консенсуальної етичності.
Уточнено:
– основні вектори осмислення діалогу й толерантності на підставі
ціннісно-смислового синтезу евристичних традицій і новацій щодо ролі і
сутності цих феноменів у гуманітарній спадщині та розширено спектр
теоретико-методологічних рецепцій можливостей включення діалогу і
толерантності

у

сучасні

культурно-дидактичні

і

культурно-освітні

«діалог»,

«толерантність»,

практики;
–

понятійний

статус

термінів

«комунікація», «культурно-освітній простір» та встановлено когерентні
зв’язки цих термінів із родовими явищами, сутність яких вони
відображають, та з категоріями філософії і категоріями інших наук, які
вона використовує.
Практичне значення результатів дослідження полягає в тому,
що вони сприяють формуванню нового дослідницького напряму у межах
сучасного філософсько-освітнього дискурсу, а саме становленню теорії
розгортання культурно-освітнього простору на основі принципів діалогу і
толерантності.

Дисертаційне

дослідження

поширює

методологічний

потенціал засадничих принципів діалогу і толерантності в евристичних
перспективних пошуках і подальших аналітичних розвідках. Положення та
висновки дисертації сприяють розробці методологічного інструментарію
для міждисциплінарних досліджень основних векторів розгортання
соціально-культурних і культурно-освітніх перетворень у сучасній Україні
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та в інших державах світу, дозволяють збагатити методологію конкретнонаукових і практико-орієнтованих пошуків та методологію саморозвитку
особистості.
Результати дослідження можуть бути використані:
– у науково-дослідній діяльності, пов’язаної з філософськоосвітньою проблематикою;
– у концептуалізації та стратегічному моделюванні, проектуванні і
плануванні культурно-освітньої і громадянсько-виховної діяльності;
– в організації комунікативної взаємодії в культурно-освітніх
практиках соціального простору;
– у науково-освітньому процесі навчальних закладів, а саме можуть
слугувати

підґрунтям

для

підготовки

науково-освітніх

програм,

методичних матеріалів, підручників і навчальних посібників з філософії,
філософії освіти, соціальної філософії, дисциплін гуманітарного циклу та
проблемно-орієнтованих
розширення

програм

спецкурсів,
розвитку

спрямованих

інноваційного

на

подальше

потенціалу

громадян

України та їх входження у світовий культурний простір.
Особистий

внесок

аналітичною роботою.

здобувача.

Висновки

Дисертація

та положення

є

самостійною

наукової новизни

розроблені на основі результатів дослідження. У розділі колективної
монографії № 2 особисто автору належить 70% у частині визначення
можливостей і меж мультикультурної освіти, у розділі монографії № 3
автору належить теоретичне обґрунтування ролі корекційних чинників
гармонізації культурно-освітнього простору (80%), у розділі монографії №
4 автору належить 70 % матеріалу, що пов'язаний з обґрунтуванням
людиновимірної предметності діалогу. У публікації № 5 дисертанту
належить визначення суті нової парадигми освіти в умовах глобальних
ризиків (80%). У статтї № 6 автор особисто концептуалізує нову освітню
методологію з точки зору її ціннісного наповнення (70 %). У публікації
№ 10 у 50% матеріалу автор особисто розкриває освітньо-культурологічну
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спрямованість сучасної методології. У публікаціях в іноземних виданнях
80% матеріалу належить автору, в яких він розкриває проблеми
ресемантизації концепцій мультикультурного діалогу (№ 21) та проблеми
теорії і колізії практики толерації інтеркультурного міста (№ 22). У
публікації № 28 особисто автору належить 50% матеріалу, пов’язаного з
обґрунтуванням

теоретико-методичного

супроводу

імплементації

принципів діалогу і толерантності в релігійне життя України.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
обговорювалися на кафедрі соціальної філософії та філософії освіти
Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, використовувалися в процесі
викладання дисциплін філософсько-гуманітарного циклу («Філософія»,
«Філософія

толерантності»,

«Релігієзнавство»,

«Психологія

релігії»,

«Конфліктологія», «Логіка», «Методологічні та теоретичні проблеми
психології» та ін.), на «круглих столах», міжнародних та регіональних
науково-практичних

конференціях,

зокрема:

Міжнародній

науковій

конференції «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі
розвитку» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.); ІІІ Міжнародному науковому
Приазовському болгаристичному семінарі «Болгари Північного Приазов’я:
традиції та інтеркультурність» (м. Мелітополь, 2011 р.); VІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку
особистості» (м. Вінниця, 2012 р.); V Міжнародній науково-практичній
конференції «Антропологічні виміри науки й освіти: досягнення та
перспективи»

(м. Мелітополь,

конференції

«Треті

(м. Чернігів,

2012 р.);

2012 р.);

сіверянські
Міжнародній

Всеукраїнській

науковій

соціально-психологічні

читання»

науково-практичній

конференції

«Людиномірність у науці, освіті та культурі: теоретико-методологічні
аспекти» (м. Мелітополь, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Психологія ставлення людини до життєдіяльності: проблеми
і перспективи» (м. Владимир, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній
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конференції

«Художня

культура

і

освіта:

традиції,

сучасність,

перспективи» (м. Мелітополь, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи:
соціально-педагогічні аспекти» (м. Мелітополь, 2014 р.); Міжнародній
науково-практичній

конференції

«Духовно-моральнісні

основи

та

відповідальність особистості у долі людської цивілізації» (м. Харків,
2014 р.);

Міжнародній

болгаристичний

науковій

семінар»

науково-практичній

конференції

(м. Мелітополь,

конференції

«V Приазовський

2014 р.);

«Інституціональні

ІХ Міжнародній
перетворення

в

суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (м. Мелітополь,
2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інтеркультурний
діалог полікультурного міста: межі і можливості» (Польща, м. Лодзь,
2014 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному
суспільстві» (м. Мелітополь, 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Християнська етика в історії України і сучасний діалог
світоглядно-духовних
Міжнародному

ідентичностей»

науковому

семінарі

(м. Мелітополь,

2014 р.);

«Концептуальні

ІV

проблеми

функціонування мови в полікультурному просторі» (м. Мелітополь,
2015 р.); Всеукраїнському форумі «Мелітополь інтеркультурний: джерела
та горизонти діалогу» (м. Мелітополь, 2016 р.); Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Теоретико-методологічні засади та світоглядні
орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції
«Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі
людської цивілізації» (м. Харків, 2016 р.); Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка,
антропологія, психологія» (м. Вінниця, 2016 р.), Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Тьюторство як засіб реалізації принципу
індивідуалізації в освіті» (м. Київ, 2017 р.) та інших.
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Публікації. Основні ідеї та результати дисертаційного дослідження
відображено у 53 публікаціях, серед них 1 одноосібна монографія, 3
розділи у колективних монографіях, 16 статей у наукових фахових
виданнях з філософських наук, 11 статей у наукових періодичних виданнях
інших держав та виданнях, що внесені до міжнародних наукометричних
баз наукового цитування, 22 публікації в інших наукових виданнях, тези та
матеріали виступів на наукових конференціях, навчально-методичні
розробки.
Кандидатська дисертація на тему «Становлення та розвиток
толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України» захищена
у 2010 році. Матеріали кандидатської дисертації у тексті докторської не
використовувалися.
Структура дисертації. Відповідно до мети та завдань дослідження
робота складається із вступу, чотирьох розділів (9 підрозділів), висновків
та списку використаних джерел (521 позиція).
складає 17,1 авт.арк.

Основна частина
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РОЗДІЛ 1.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДІАЛОГУ І ТОЛЕРАНТНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ
ПОДОЛАННЯ МОНОЛОГІЧНОСТІ ОСВІТИ

1.1. Концептуальні зрушення у філософському розумінні
діалогу і діалогічності людини
Від моменту свого виникнення філософія прагнула не тільки
осмислити людину в тих чи інших реаліях, а й сформувати цілі, ідеали,
ідеї, що зумовлюють розгортання в дійсності думок, пріоритетів і
принципів, які виконують функцію регулятивів, норм та правил її
поведінки. Кардинальні питання філософської рефлексії в усі часи і в усіх
народів були пов’язані з проблемою освіти як способу і результату
здобуття людиною культурності.
Особливе місце в русі до культурності належить науці й освіті, однак
лише за умови, якщо вони реалізуються шляхом смислотворення, який
визначається

двома

елементами

–

соціокультурним

контекстом

і

усвідомленням людиною свого місця у світі. Саме ці елементи окреслюють
системні

вимоги

до

утворення

культурно-освітніх

інституцій,

регламентують діяльність суб’єктів освітнього процесу, визначають
пріоритети його розвитку, ідеали, цінності й цілі трансферу знань про інші
культури, їх інтеграції в життєвий досвід і у такий спосіб формують
соціокультурний синтез та професіогенез.
Аналіз сучасних різноманітних науково-освітніх практик актуалізує
пошук механізмів світоглядно-ціннісного входження людини в універсам
культури із мінімальними ризиками, чому присвячено багато праць
сучасних дослідників, як вітчизняних так і зарубіжних (Е. Агацці [5],
В. Андрущенко [12; 13], Є. Бондаревська [55; 56], Г. Михайлишин [239],
С. Пролеєв [299], У. Бек [472] та ін. Так, український філософ С. Пролеєв,
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розглядаючи «суспільство знань» як особливу ситуацію буття та
самовизначення людини, розкриваючи, зокрема, трансформацію автономії
особи у вигляді переходу від самості до сингулярності, визначає
мобільність головним завданням освіти [299, с. 21], а діалог, на нашу
думку, якраз є способом реалізації нових завдань.
Відомо, що аксіологічні, онтологічні, едукаційно-епістемологічні
аспекти «вписування» людини у новий світовий контекст знаходяться в
площині філософії, зокрема, у методологічній її складовій. Тому аналіз
філософсько-методологічних підстав звернення науки до ціннісних ідеалів
і

принципів,

які

релевантні

сучасності

й

забезпечують

людину

смислотвірним знанням, нам видається доцільним.
У науковій літературі наявні акценти, що підкреслюють певні зміни
у функціонуванні філософії, які відбулися у зв’язку із утвердженням
постулатів постмодернізму як нового періоду в розвитку культури, як
стилю постнекласичного наукового мислення, що за сутністю, змістом та
ієрархією цінностей позиціонує себе з софійним відходом від класичної і
некласичної філософської рефлексії.
Разом

із

тим,

учені

в

різних

галузях

знань,

аналізуючи

контекстуальні зміни науки на певних етапах і напрямах її розвитку
(С. Краєвський,

М. Щедровицький,

П. Рікьор,

В. Стьопін

та

ін.),

наголошують, що у реаліях сучасної науки методологічні підстави не
«працюють» повноцінно в оновленому обсязі. Все, зазначене вище,
стосується і розгляду діалогу та діалогічності, зокрема у сфері
функціонування сучасної освіти.
Окрім того, визнаючи той факт, що автономний блок основ науки
складають саме філософські ідеї та принципи, які обґрунтовують ідеали і
норми, онтологічні постулати науки й забезпечують входження наукового
знання в культуру, ми змушені визнати, що поряд із функцією
обґрунтування вже отриманих знань вони виконують евристичну функцію,
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тому неможливо уявити плідну організацію отримання нового знання без
концептуальних процедур філософії.
Зауважимо,

що

природничо-наукового

представники
напряму,

конкретних

дистанцюють

наук,

особливо

від

філософії,

себе

посилаючись на канони раціональності в процесі отримання і трансляції
істини, і вказуюють на суттєві відмінності філософії від науки. Таке саме
дистанціювання здійснюють і філософи, справедливо наполягаючи, що
філософія пов’язана зі створенням концептів на основі іманентних ознак,
наука – референцій; філософія, як «продуцент» концептів, незаангажована
визначеністю, їй властива неподільність і численність варіацій, наука ж
функціонально

повинна

розглядати

детермінованих

обставинах;

тільки

констатацією

змінні

величини

філософських

в

концептів

служать події, референцією наукових функцій є стан речей; філософію та
науку відрізняє і спосіб вираження їх результатів [413, с. 747-748].
Сучасна освіта, зокрема вища, акцентуючи увагу на процесі
становлення інноваційної особистості, здатної вибудовувати відносини зі
світом на основі власних відкриттів та способів, а також на формуванні
готовності особистості до різноманітної практичної діяльності, здійснює
на різних напрямах функціонування мультикультурної освіти особистісно
орієнтоване навчання і виховання і залишається універсальним способом
збереження і розвитку культури, відтворення духовно-практичного досвіду
поколінь в особистісному світі людини.
Майбутній фахівець, який набуває професійну освіту має бути
готовим увійти у взаємозалежний світ, що формується як єдиний простір
наближення однієї культури до іншої, як інтеграції культур з одночасним
збереженням ідентичностей та їх духовним збагаченням знаннями,
уміннями, навичками культурного спілкування. Діалог як пошук смислів
буття і розуміння стає в такій освіті найважливішим механізмом реалізації
життєво важливих культурно-освітніх стратегій.
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Сучасний вищий навчальний заклад, що має бути мультикультурним
простором, через діалоговий параметр навчально-виховної пізнавальної
діяльності уможливлює активізацію творчої самореалізації студентів, їх
саморозвиток, створюючи суб’єкт-суб’єктну взаємодію усіх учасників
культурно-освітнього простору, інтегруючи діяльність культурно-освітніх
інституцій

і

безпосередніх

суб’єктів

–

студентів,

викладачів,

співробітників навчального закладу, а також представників державних,
політичних, культурно-освітніх організацій і рухів, які займаються
культуротворенням і певною мірою впливають на культурно-освітній
розвиток Нomo educandus та забезпечують розвиток системи аксіологічних
орієнтацій й миследіяльності.
На різних напрямах модернізації вищої освіти імплементація ідеї
діалогу

набуває

значного

поширення

у

цілепокладанні,

змісті,

організаційно-управлінських умовах освіти. Значна частина педагогів
звертає увагу на аналіз культурно-освітніх практик, на впровадження
активних методів і прийомів діалогізації освіти (інтеграція принципів
проблемності, варіативності в освітньому процесі, моделювання і
реалізація дидактично-пізнавальних засобів навчання, різноманітних форм
и методів навчання – проблемна лекція, діалог-мікродослідження, бінарна
лекція, семінар-діалог, лекція-дискусія, інтернет-діалог тощо ).
Разом із тим, на нашу думку, більша частина існуючих культурноосвітніх практик, особливо релігійно-освітніх, залишаються поза межами
діалогової взаємодії, поза використанням діалогу в освітньому процесі. У
такий спосіб суттєві його характеристики не розкриваються, а, відтак, і
можливості впливу на культурно-освітню ситуацію значною мірою не
розгортаються.
Більш того, якщо та чи та предметність діалогу залишається за
межами актуальних проблем модернізації сучасної освіти і «суспільства
знань», загальною особливістю якого, на думку С. Пролеєва, виступає
«глибока трансформація знання у різноманітні інформаційні констеляції та
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примат гнучкості і швидкості оперування з інформацією над узвичаєними
інтелектуальними процедурами і практиками [299, с. 7-8], то вважати
повноцінним процес соціалізації та особистісного розвитку майбутніх
фахівців не можна. Залишається незмінним зміст постулату і прагнень
філософів до виховання людини культурної, який потребує теоретичного
обґрунтування саме антропологічного руху людини від знання (у
широкому його суттєвому наповненні як смислу) до інтелектуальноетичної і духовної взаємодії суб’єктів світу.
Передусім, слід констатувати, що повноцінна освіта не може
будуватися, залишаючи за межами ті чи ті конститутивні чинники впливу
на духовність людини, адже зміни, що відбуваються зараз у світовому
середовищі, все більше «стискують» культурний простір розширенням
взаємозв’язку,

взаємозалежністю

різних

країн,

народів,

культур

(національних, етнічних, гендерних, політичних, економічних, релігійних і
т. ін.). На рівні культурності людство не може не бути зацікавленим у
знаходженні згоди, злагоди у вирішенні суперечливих питань, запобігання
ескалації насилля в рішенні суперечливих питань, що може призвести до
конфліктів та інших загрозливих явищ.
Дійсно, введення в культурно-освітній простір, а саме в діалогічну
взаємодію культурних ідентичностей з їх специфічними позиціями та
інтересами, ускладнює процес взаємодії зустрічами з інакшістю. Дотепер,
хоча й у різних обсягах, достатньо звичними для вищої школи були
науковий, освітній, філософський дискурси, а релігійний та повсякденний
лише «виборюють» своє право на існування.
Більш того, якщо розуміти дискурс (від лат. discere – блукати) як
«усно або письмово артикульовану форму об’єктивації змісту свідомості,
що зумовлена домінуючим у певній соціокультурній традиції типом
раціональності

[338,

соціокультурними

с. 148],

кодами

то

дискурс

завжди

регламентується

(правилами, цінностями, етосом) певної
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соціальної практики (освіти, науки, права, медицини, політики, економіки,
релігії тощо) і не може не поставати таким.
Отже, науковий дискурс у діалозі зорієнтований на раціональну
організацію комунікації та її соціальну ефективність, проте його
репрезентанти

зобов’язані

«знімати»

ідеологічні

та

світоглядні

суперечності й здійснювати проліферацію принципів когнітивності,
рефлективності та предметності, забезпечувати високу логічну культуру,
цільову єдність і взаємодоповнюваність позицій суб’єктів діалогу, а також
науковість і історичність, деідеологізацію та делібералізацію, емоційнопсихологічну підтримку тощо.
Не можна у цьому сенсі оминути увагою традицію філософського
дискурсу в діалозі, яка має багату історію і яка весь час відрізнялась від
усіх інших дискурсів принциповою плюралістичністю, поліфонічністю,
розмаїттям гносеологічних, онтологічних, методологічних, ціннісносмислових концептів, що зберігають дефінітивну коректність, прозорість,
логічну когерентність та смислове значення. У такому контексті
філософський дискурс у будь-якому діалозі має перевагу, оскільки він
презентує вищий ступінь рефлексії, осягнення сутності предмета діалогу,
спираючись на філософські категорії та універсалії. Саме категорії як
«найбільш загальні поняття тієї чи іншої галузі знання, науки слугують для
скорочення досвіду знаходження предметних відношень, розчленування і
синтезу дійсності… та універсалії, до яких належать суще, єдине, істинне,
благо» [67, с. 522] дозволяють визволити сутність явищ, навколо яких
розгортається діалог, від денотатів і конотатів інших дискурсів. Варто
додати,

що

релігійний,

зокрема

богословський

дискурс,

посідає

специфічне місце, адже він формувався у межах філософії, або поряд з
нею.
Найбільш виразним за специфікою культурних уподобань в
освітньому процесі є релігійний дискурс, в діалозі з яким проглядаються
його принципи: релігійний традиціоналізм; визнання монотеїстичного

37
характеру

релігії;

свобода

віросповідання;

визнання

необхідності

соціальної співпраці задля блага суспільства; моральна єдність і
спрямованість учасників діалогу на духовність; принцип

мирного

співіснування на основі договору; принцип конфесіональної ідентичності;
принцип антиглобалізму та інші.
Останнім часом у межах освітнього дискурсу мова часто заходить
про полідискурсивність, про опанування різними мовними практиками
(науковими, філософськими, літературними, релігійними тощо) задля
адекватного розуміння соціокультурних традицій суспільства. У такому
сенсі освітній дискурс подається як провідний у мультикультурному
діалозі [165; 490 та ін.]. У такому діалозі представники різних дискурсів
прагнуть досягти спільної, або хоча б прозорої і зрозумілої мови, як основи
сприймання одним одного. Причому мова йде не тільки про вербальне
спілкування, а й про мотиви і наміри людини, яка промовляє. Більш того, у
такий спосіб формується культура «асиміляторів», яка уможливлює
інтеграцію особистості в культурне середовище та навчання її оцінювати
складну, суперечливу ситуацію з позицій іншої культури.
З цією думкою можна погодитися, якщо такий освітній дискурс
функціонує у межах культурно-освітнього простору, як континууму
єднання науки і освіти, освіти і культури, особистісних освітніх програм
суб’єктів культурно-освітнього простору та його інституцій. Насправді, цю
думку можна було б екстраполювати на дійсність, якщо б творення,
трансляція і засвоєння знання відповідали б його справжньому (високому)
змісту, тобто смисловому значенню. Проте сьогодні без філософського
підсилення освітній процес залишається значною мірою освітнім
середовищем.
На функціональні трансформації освітнього простору з допомогою
філософії звертає увагу українська дослідниця Н. Радіонова [302]. На
перший погляд, в освітньому процесі, особливо в негуманітарних ВНЗ,
досягнення мети діалогу (розуміння) і мети комунікації (порозуміння) не є
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реальним, адже дискурси виявляють іноді не тільки суперечливі погляди, а
й протилежні за змістом позиції. У той же час їх виявлення і розуміння,
що відбувається в діалозі, є початком руху до мирного співіснування
культурних

ідентичностей,

які,

до

речі,

мають

значний

досвід

миротворчості.
Отже, діалогічна співпраця, як певна гуманітарна технологія, має
спрямувати в освітньому процесі усі дискурси на розгортання діалогу
культур та на його спрямованість до філософської рефлексії. Саме
філософська рефлексія наближає поняття «мультикультурний діалог»,
«інтеркультурний діалог», «діалогізація освіти», «мультикультурна освіта»
та інші терміни і навіть категорії, що функціонують у науково-освітньому,
життєвому комунікаційному просторі часто і суперечливо,

визначити,

якщо не сенс, то хоча б значення цих понять та звільнити їх від
стереотипних конотацій, від фальсифікацій та квазіінтелектуальних
нашарувань.
На основі аналізу лише енциклопедичних видань, що найбільш
поширені у використанні представниками гуманістики, вдалось висвітлити
деякі суттєві моменти як есенціального, так і

екзистенційного змісту

діалогу.
Майже всі словники, вказуючи на грецьке походження поняття
«діалог» (dialogos), буквально розкривають його як бесіду, розмову, виклад
проблеми, обмін репліками тощо; у такому розумінні є необхідність вести
мову про термінологічні інтерпретації, яких це поняття набуває в
конкретно-наукових тезаурусах: як окремий жанр літератури, у тому числі
філософської; як розкриття тієї чи іншої теми в бесіді двох або декількох
осіб; як одна з форм мистецтва вести бесіду (В. Кохановський) [338,
с. 123]; як форма поступального прогресивного розвитку пізнавального
процесу, коли рух до бажаного результату здійснюється шляхом взаємодії,
різних у тій чи іншій мірі точок зору (Є. Рапацевич) [278, с. 132-133]; як
форма спілкування між людьми, коли сенс змінюється залежно від мети
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спілкування (М. Булатов) [67, с. 142-143] та ін.; саме така редукція і
фрагментарність ідентифікує діалог майже з усіма розмовами.
Слід акцентувати увагу також

на функціональному призначенні

діалогу, а саме на його визначенні як мети-ідеалу (свідомо обраний образ
передбаченого результату) і як механізму перетворення навколишнього
світу, що нескінченно створює нові цілі (цілепокладання). У цьому сенсі
постає необхідність звернутися до фундаторів діалогу – Сократа та його
послідовників,

які

розгорнули

діалог

до

його

високого

ступеня

досконалості на основі з’ясування суті того чи іншого поняття за
допомогою запитань і відповідей, в яких головним було не знання як таке,
а мудрість як спосіб життя, як його сенс (як жити, за якими поняттями).
З того часу термінологічно і концептуально діалог змінювався, на
думку багатьох вчених (М. Булатов, В. Танчер, В. Андрущенко та ін.),
збагачувався

Л. Фейєрбахом,

М. Бубером,

М. Бахтіним,

К. Апелем,

Ю. Габермасом (останні в межах комунікативної етики діалог розуміли як
дискурс, як теоретико-аналітичну процедуру, як спосіб наукового аналізу
комплексу проблем із акцентуванням розсудливих, логічних, понятійних
елементів та засобів аналізу за умови доповнення різними підходами,
інтерпретаційною проникливістю, ціннісною співвідносністю, риторичною
силою тощо).
Проте, як було зазначене вище, первісні (есенційні) його цілі-ейдоси
та зміст діалогу як форми діалектики, засобу визначення понять, як методу
знаходження істини, часто залишаються поза межами осмислення явищ та
феноменів, замінюються аналізом багатьох екзистенціалів, практичних
актацій тощо. Тому, пам’ятаючи Сократа, який вважав гідною уваги
діалектики лише проблеми людини, її моралі і, на відміну від софістів,
першим заклав праксеологічні основи діалогу як логічної операції і
способу філософствування і навіть «повивального» мистецтва народження
істини у свідомості людини (майєвтика), його позиції варто визнати
імперативними.
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Слід зазначити, що у сучасних умовах спілкування різноманітних
культур, кожна з яких є унікальною, без «діалектичного діалогу»
запобігання знищенню культур в цілому, поглиненню деяких культур
більш технічно розвиненими і тим більше – сприяння збереженню культур
і примноженню культурної спадщини та створення «культурного кола», не
є можливим.
Таким
розширити

чином,
його

ані

контекст

поглибити
(навіть

мультикультурний
за

допомогою

діалог,

дискурсу,

ані
який

пропонують Ю. Габермас [479], В. Шмідт [514], В. Гьосле [485; 486] та
ін., і який має здійснюватися на основі раціональної безпристрасності, без
надання преференцій тим чи іншим цінностям), не можна, якщо:
— не повернутися до сократівського розуміння діалогу;
— не покласти в основу мультикультуризму принцип плюралізму,
визнання рівноцінності і рівних прав усіх етнічних, соціальних,
політичних, вікових, релігійних, конфесійних груп, але, на нашу думку,
якщо вони не допускають елементів дискримінації за ознаками тієї чи
іншої належності;
— не розгорнути діалог навколо пошуку суті власне поняття
«культура» (лат. сultura – обробіток, виховання, розвиток, панування) від
буквального її розуміння до сукупності способів і прийомів організації,
реалізації та пошуку смислів людської життєдіяльності, а також до
сукупності матеріальних і духовних надбань й локалізованих у просторі та
часі соціально-історичних утворень (В. Бойченко) [345, с. 206];
— і,

насамкінець, якщо

не «повернутися» до

сократівської

моральнісної, людяної філософії і не визнати у сучасному контексті
людиномірність і людиновимірність міжкультурного діалогу як критерії
культурності,

відтак

самовдосконалення

волі

людини,

її

вірності

культурним цінностям (саме про це мріяв Сократ). Ці позиції відображені
автором у монографії [377] та публікаціях [375; 376; 381; 396].
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У якості пошуку методологем дослідження діалогу, слід розгорнути
міркування щодо діалогу:
— пошуку

іманентної

природи

діалогу,

що

запобігає

його

фрагментарному розгляду, забезпечує незаангажованість «об’єктивністю»,
дозволяє використовувати в аналізі діалогу латеральне і можливісне
мислення;
— філософської рефлексії, яка на відміну від редукованих наукових
описів, представляє діалог повноцінним життєвим явищем, презентованим
у конкретних подіях конкретних людей, адже, філософія є мистецтвом
формування, винаходу, вироблення концептів;
— концептуалізації і пошуку смислів, що «відсувають» кордони
очевидного та розкривають найнеймовірніші ситуації і сценарії людського
життя тощо.
До речі, резюмуючи специфіку філософії, зокрема вироблення нею
концептів, Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі підкреслюють: «Філософія не є ні
спогляданням, яке по суті відображає речі..., ні рефлексією, яка виникає в
простому міркуванні (таке розуміння філософії тільки применшує її
значимість). Філософію не можна ідентифікувати в повному обсязі і з
комунікацією, яка «працює» з думками, щоб знайти консенсус. Здається,
що шлях цих універсалій філософія вже проходила...» [92, с. 14]. Провідна
думка Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі представлена висловом: «Ми відповідальні
не за жертви, а перед жертвами» [92, с. 14].
Щодо найважливішого «продукту» філософії – концептуалізації, яка
будучи способом осмислення світу, на нашу думку, по-перше, є більш
наближеного до людини, її ідей та задумів. Цей аспект ґрунтовно
висвітлений у роботах Е. Агацці [5] , Ж. Бодрійяра [46; 47], М. Фуко [429],
А. Грицанова [261], В. Розіна [311; 312] та інших дослідників, які вказують
на переваги філософського стилю мислення, що враховує всі помітні й
непомітні (феноменологічно очевидні) впливи на сприйняття людиною
світу: «Навіть коли мова йде про людину, то цей розподіл може бути
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відображено в твердженні про те, що тіло людини належить до природи
(res extensa – сфера компетенції науки), а тому може розглядатися як
механізм, тоді як «справжня людина» залишається в царині філософії (за
твердженням Р. Декарта: «Я – це зовсім не те ж саме, що моє тіло»). Тому,
коли зазначають, що сучасна філософія «відкрила суб’єкти», це можна
розуміти як наслідок того, що філософія віддала науці пізнання природи,
але зберегла за собою пізнання людини» [5, с. 60-61].
Отже, із цих розумінь нібито випливає певний розподіл наукової
предметності щодо діалогу, який одразу переходить у площину
гуманітарних наук, із поля розгляду діалогу зникає проблемна ситуація
людини, яка може стосуватися її ставлення до природи, техніки тощо.
Відтак, ми вважаємо, що постнекласична філософія «повертає» діалог до
людини, яка життєдіє в усіх сферах.
Парадигмальні зміни сучасності відбуваються також і в оновленні
підстав науки, які будучи гетерогенними, все ж припускають варіації
філософських ідей і категоріальних смислів, використовують їх у
дослідницькій діяльності, завдяки чому наукове пізнання починає
розглядатися в контексті соціальних умов, детермінується на кожному
етапі розвитку загальним станом культури відповідної історичної епохи, її
ціннісними орієнтаціями та світоглядними установками. Окрім цього,
філософське осмислення історичної мінливості не тільки онтологічних
постулатів, але і власне ідеалів та норм пізнання надає можливість
науковим дослідженням включити ідеї, концепти і норми у створювану
ними загальнонаукову картину світу.
Неможливо також переоцінити роль філософської методології в
забезпеченні цілісного вивчення людини. Конкретні, навіть гуманітарні,
науки вивчають людину «аспектно», а не як цілісну істоту. Вони не
націлені на розгляд усіх аспектів розвитку людини і культури: кожне
конкретне пізнання, реалізуючись як наукове пізнання в межах свого
предмету і тезауруса, породжує часткове уявлення про людину. Потрібна
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метатеоретична методологічна рефлексія різних видів пізнавальної
діяльності, здобутків різних наук, які вивчають людину. Такий підхід
сприятиме експлікації онтологічних і смислових основ явища, визначенню
шляхів і способів інтегрування філософських принципів у дослідження
людини. Крім того, осягнення цінностей буде спрямовуватися до вищих
(загальнолюдських) смислів буття лише в площині філософії [365; 517;
518].
Філософський рівень методології, що сприяє відкриттю нових знань,
необхідних сучасній людині, забезпечує осмислення істотних змін у
процесі отримання істини, на який впливає безліч факторів і це осмислення
стає плюрально-процесуальним і діалогічним. Слід зазначити, що
традиційна теорія пізнання була «заангажованою» поняттям «істина», яке
однозначно тлумачилося переважно в когнітивному аспекті. Постмодерна
ж модель сприймає істину значною мірою соціально-операційно, тобто як
сукупність правил, згідно з якими «справжнє» відокремлюють від
помилкового на основі аргументу: істина виробляється в самому світі,
належить йому, а афекти, конотації впливають на істину або як окремі
непрямі модуси, що надбудовані над прямим значенням слова (наприклад,
негативний сенс «людського фактора»), або як жанрові конвенції, що
впливають на конституювання інших смислів («полум’я» в літературі –
любов), або як стереотипи сприйняття, стилістичні особливості тощо.
Окреме місце в цих надбудовах та пошуках істинних сенсів посідає
явище маргінальності – (лат. margo – край, межа) – поняття, яке
використовується в культурній традиції для позначення граничних
(нерідко

асоціальних

інтелектуальних

або

стратегій,

антисоціальних)
що

духовних

розвиваються

поза

феноменів
тим

і

типом

раціональності, який домінує в той чи інший момент у культурній традиції.
Усе це слід ураховувати при аналізі реальних практик діалогу, в яких
взаємодіють, сперечаються «граничні та неграничні» значення і смисли.
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Саме тому, при всій різноманітності течій постмодернізму його
основні

представники

Ж. Бодрійяр,

(Р. Барт,

Ф. Гваттарі,

Ж. Батай,

Ж. Дельоз,

З. Бауман,

Ж. Дерріда,

М. Бланшо,
П. Козловскі,

Ю. Крістєва, Ж.-Ф. Ліотар, Р. Рорті, М. Фуко та ін.), на думку укладачів
філософського енциклопедичного словника, одностайні в розумінні
принципових оцінок в отриманні істини:
— люди не володіють безпосереднім доступом до реальності, тому
адекватних засобів осягнення істини в принципі немає;
— реальність недосяжна, оскільки люди є «полоненими» мови, яка
задає форму думок;
— реальність конструюється людьми за допомогою мови, а тому її
природа визначається тими, кому належить право її формувати [261,
с. 426].
Така

«заплямованість»

істини

і

реальності

людською

суб’єктивністю також вимагає застосування діалогу як спеціальної
філософської методології пошук істинних смислів буття у багатоматті його
концептуальних інтерпретацій і осягнень.
І, нарешті, діалогічна філософська методологія здатна, з одного
боку, виробляти експлікаційну типологію цінностей, імпліцитно заданих
стандартів досконалості, та, з іншого боку, вводити їх в науку і самооцінку
людини, щоб націлювати її на зобов’язання перед людьми та на такий
етичний компонент морального обов’язку, який передбачає моральність
навіть у конфліктній структурі дії або взаємодії.
Відомо, що кожна дія є взаємодією і за структурою постає
діалогічною й асиметричною. На думку П. Рікьора, це зумовлено тим, що
там «... де є сила, там і можливість насильства. Якщо перше відкриває
шлях етиці чеснот, то друге – етиці обов’язку, сутність якої полягає, на
мою думку, в одному з недавніх формулювань категоричного імперативу:
«Стався до людського начала в собі та в іншій людині не тільки як до
засобу, але і як до самодостатньої цінності». Я підкреслюю, що, на мою
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думку, не бажання, а насильство змушує нас надавати моралі характер
зобов’язання...

Це

неможливо

зробити

в

науці,

це

є

трансцендентним» [307, с. 57-59].
У науковій та освітній традиції панує думка, що методологічна
функція філософії, філософська складова методології на цих установках і
завершується. Ідеалом класичної і некласичної раціональності була наука
вільна від цінностей. Тому ціннісно-етичні регулятори наукового пізнання
раніше не були потрібні для вдосконалення наукового інструментарію, з
одного боку, а з іншого – віднесення аксіологічних функцій тільки до
філософії, як переконуємося, ледве впливало на отримання нового знання і
способи його трансляції. Для постнекласичної раціональності притаманна
інтеграція цінностей у каркас науки. У постнекласичній науці, на нашу
думку, філософські принципи, мають «працювати» з самого початку
дослідження і задовго до отримання перших результатів.
У цьому сенсі слід зауважити: навіть припущення стосовного того,
що діалог може відбуватися поза площиною цінностей і ціннісних
орієнтацій, одразу змінить систему вибору методів, прийомів, технологій
науково-дослідного і науково-освітнього процесу діалогізації, особливо в
здійсненні телеологічної функції, в тій її частині, яка пов’язана з
методологією імплементації ідеї діалогу та діалогічності в науково-освітні
перетворення.
Таким чином, входження науки у новий парадигмальний синтез,
введення до нього ціннісно-емоційних компонентів зробить можливими
проектні сценарії пошуку в людині тієї «могутньої внутрішньої сили», що
розвивається в межах історичних, традиційних «розмірностей» і сучасних
різноманітних викликів часу та простору. Прообразом методології таких
сценаріїв може стати філософія освіти, яка, будучи галуззю філософського
знання, може «зняти» обмеження у пізнанні людини, оскільки вона
органічно поєднує у своїй предметній сфері аналіз процесу отримання
знання про людину та процесу його трансляції, засвоєння і використання.

46
При цьому, за слушним спостереженням З. Самчука, на ключове для
людини запитання «НАВІЩО?» «…збалансовану – концептуально,
аксіологічно, ідейно-теоретично, деонтологічно – відповідь може дати
лише філософія, оскільки відповідь педагогіки чи будь-якої іншої наукової
дисципліни

щоразу

буде

позначена

тавром,

даруйте,

«фахового

провінціалізму». Зрештою, у констатації провінційності немає нічого
образливого, адже саме від провінції завжди залежить, чи будемо з хлібом,
а якщо будемо, то чи буде щось на додаток до хліба. Ця метафора,
безперечно, поширюється й на наукову галузь. У даному випадку йдеться
про

неприйнятність

покладання

на

науковий

провінціалізм

місії

визначення концептуальних засад перетворень» [321, с. 98-99].
Невипадково

Л. Киященко,

розкриваючи

причини

і

сутність

трансдисциплінарних зсувів, обґрунтовує необхідність саме філософської
трансдисциплінарності, що «…уможливлює розгляд основних тенденцій
формування методології і етосу постнекласичної науки, які експлікують
фундаментальні особливості пізнавальних відносин, що формують людину
та її світ у цілісному інтегральному уявленні» [168, с. 9]. Тому українська
дослідниця О. Гомілко, аналізуючи універсальний діалог, пропонує
трансдисциплінарність покласти в основу «методології діалогу й у
перспективі розвитку науки…» [102, с. 33].
Дійсно, пізнання діалогу і діалогізації буде пов’язане із визнанням
реальності, правомірності й необхідності співіснування та взаємодії людей,
які у різний спосіб сприймають і пізнають реальність, на різних
дисциплінарних мовах, на різних рівнях інтелектуальної коректності й
етичності інтерпретують ті чи інші суперечності в зустрічах цінностей та
ідентичностей.
Зміни

постнекласичної

науки

поставили

перед

сучасною

гуманістикою, що досліджує діалог і діалогічність, дві принципові задачі:
перша

–

об’єднати

величезний,

накопичений

століттями,

експериментальний матеріал в єдину теорію, яка дозволить зрозуміти
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поведінку людини у взаємодії з іншими, і друга – імплементувати в наукові
уявлення

про

світ

концепти

розвитку

людини

інноваційної,

повнофункціональної, діалогічної, тобто людини, яка здатна жити та бути
щасливою за швидкоплинних подій, у цивілізаційних викликах, у
складному,

багатоваріантному,

неоднозначному

і

суперечливому

природному й соціально-духовному середовищі. Ці завдання мають
спиратися на нову методологію не тільки здобуття нового знання, а й
вибудовування людиною нових (власних) оцінок проектів, механізмів
організації життєдіяльності у мультикультурному світі.
Чільне місце в цьому процесі належить природній властивості
людини – її діалогічності як здатності осягати у плюралізмі думок
таємниці світу та перебудовувати його на основі об’єктивно зумовлених
законів і морально-етичних принципів. Окрім цього, діалогічність
уможливлює

засвоєння

загальноцивілізаційних

правил

взаємодії

презентантів різних культур, субкультур і контркультур. Такий формат
діалогічності

потребує

налагодженого

особистісного

«механізму»

вимірювання ефективності способів духовно-практичного осягнення світу
природи, соціуму і власного життя.
Слід зазначити, що діалогічний принцип сприяє встановленню
консенсусного зв’язку між протилежностями, тому людина має можливість
подолати межі суперечностей і увійти в ширший спектр можливостей їх
розв’язання. У цьому сенсі постнекласична методологія, долаючи
дисциплінарні, парадигмальні, культурні та інші обмеження пошуку, для
встановлення релевантності пропонує принцип трансгресії. У просторі
«між» і «транс» модальність мислення змінюється: воно стає ймовірнісним
[105, с. 48].
У цьому мисленні розвиток діалогічності, як і інших властивостей
особистості, постає асамблеєю іпостасей, психологічних особливостей
(інтелектуальних,

соціальних,

духовно-ментальних).

При

цьому,

ймовірнісне тлумачення стає важливим не стільки як аналіз актів
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діалогічної взаємодії, скільки як аналіз рівнів розвитку особистості за
системними (сферними) параметрами її самовдосконалення (Homo faber,
Homo economicus, Homo socialis, Homo femilis тощо).
Не випадково у ґрунтовному дослідженні життєвої компетентності
особистості дослідники І. Степаненко та М. Степаненко, визначаючи
метаантропологічний вимір життєвої компетентності як здатності до
життєтворчості,

підкреслюють

її

системність,

інтегративність

і

наголошують, що «…життєтворчість – це не якийсь відокремлений ареал
людського життя, вона здійснюється природним чином в усіх життєвих
контекстах – родинних відносинах, спілкуванні, особливо зі значущими
для особистості людьми, у професійній діяльності, у спілкуванні з
природою, мистецтвом, у процесі освіти, у громадській і політичній
діяльності тощо» [347, с. 85].
На

нашу

думку,

видається

доцільним

уточнення

змістових

компонентів (структурних елементів) розвитку особистості, серед яких
виокремлюємо:

світоглядно-ціннісний

компонент

як

мотиваційно-

смислове визначення людини у ставленні до світу, до людей, до самої себе;
культурно-гносеологічний – пізнання і визнання ціннісних механізмів
розвитку власної культури та інших культур; операційно-діяльнісний –
визначення стратегій і тактик поведінки та взаємовідносин із людьми, із
«неформальними» співрозмовниками (Бог, Суд честі тощо); аналітикорезультативний або рефлексивно-оцінний – аналіз результатів розвитку,
розробка схем моніторингу цього розвитку і складання програм
саморозвитку. На кожному з цих рівнів діалог, як спосіб розв’язання або
мінімізації суперечностей, має бути провідним механізмом забезпечення
конструктивної та ефективної діяльності і життєдіяльності.
Саме

тому,

звернення

сучасної

гуманістики

до

проблеми

діалогічності людини є надзвичайно важливим. У найкращих традиціях
наукового аналізу у працях багатьох філософів розкрито роль діалогу, за
допомогою якого Homo scientis (людина знаюча) переросте в Homo
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sapientis (людина мудра). У діалозі людина потрапляє до площини
інтерпретацій

величезного

досвіду

людства,

до

простору

диверсифікаційного мислення та в царину автентичних задумів і підходів.
Під час діалогічного спілкування розкривається для людини таємниця
«Іншого», яка збагачує інтерсуб’єктивність особистості, актуалізує
співбуття

людей,

уможливлює

принципово

важливий

феномен

повноцінного людського існування – Зустріч (О.-Ф. Больнов), завдяки якій
перетинаються

людські

долі

й

відбувається

взаємопроникнення

мікрокосмів людських світів.
Окрім цього, через діалог, на думку Є. Андроса, відпрацьовується
один із найважливіших механізмів цивілізованого облаштування буття
сучасної людини, а саме: «здійснення на практиці мінімізації відчуження у
нинішньому суспільстві, котре часто атомізує людське буття, робить
людину самотньою і покинутою» [419, с. 227].
З

точки

постнекласичний

зору філософської
вимір

методології

дослідження

представляє

діалогічності

людини,

інтерес
яка

є

об’єктивована у діалогічній взаємодії і безпосередньо пов’язана з ціннісносвітоглядними позиціями людини. Вимагає наукового аналізу саме відмова
дослідників від суцільної редукції діалогічності та можливості її зведення
або до певних актів спілкування, або до тих чи інших поглядів особистості
відносно діалогічних атрибутів тощо. Саме метафізичний погляд на
сутність речей є способом «збереження» цілісності Homo sapiens, зокрема
Homo dialogicus.
Урахування в дослідженні діалогу контекстуальних змін вимагає
ґрунтовного аналізу його різновидів, насамперед через те, що в реальності
використовуються різні формулювання одного й того ж явища і, навпаки,
ідентифікуються різні суттєві предмети та феномени (мультикультурний
діалог, інтеркультурний діалог, діалогізація простору, мультикультурна
освіта, дискурс тощо). Отже, виникає гостра потреба – визначити, якщо не
сенс, то хоча б значення цих понять та звільнити їх від стереотипних
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конотацій,

від

фальсифікацій

та

певних

нашарувань,

що

не

є

інтелектуально коректними.
Найважливішою проблемою сучасної науки, як було зазначено вище,
є відкриття нового знання, здатного сформувати у людини стійки
орієнтири та смисли реалізації різнобічних культурних інтересів і
цінностей

людини,

а

також

обґрунтування

шляхів

повноцінного,

усебічного, гармонійного удосконалення людини та її буття.
Завдяки

новим

методологемам

постнекласичної

науки

уможливлюється розгляд діалогу як предмета проблемно-орієнтованих
(міждисциплінарних) досліджень, а аналіз діалогічності й іманентної
природи діалогу зміщується у життєвий світ людини. У такий спосіб
розгортається

потенціал

латерального

мислення,

концептуалізації,

контекстуальності, метафізичності та софійності.
Сьогодні, може як ніколи рапніше, вкрай важливо говорити про
необхідність діалогу, який є способом духовного збагачення його
учасників. Невипадково один із авторів колективної монографії «Діалог
sub specie ethicae» В. Малахов зазначає: «Про нинішнє століття часто
говорять, що воно має стати століттям діалогу. Додам: щоб не стати
початком ери великого мовчання» [125, с. 3]. Всесвітньо відомі фундатори
філософії діалогу – М. Бубер [66], М. Бахтін [25-29], Ю. Габермас [86; 432;
479], Г.-Ґ. Ґадамер [87; 88], Л. Виготський [84; 85], Л. Вітгенштейн [74; 75],
П. Фрейре [426] та інші – розкрили значні його можливості в усвідомленні
людиною об’єктивної цінності свого «Я», у розумінні його своєрідності, у
виявленні нової якості функціонування та прогнозування розвитку. Вони
довели, що діалог збільшує обсяг цінностей, які так чи інакше
сприймаються (навіть на рівні презумпції) і змінюють характер ставлення
до життя. Отже, завдяки діалогу сприйняття життя стає плюралістичним,
далекоглядним і здатним запобігати деградації культури, її ізоляції тощо.
Окрім цього, діалог, як спосіб культурної комунікації, на чому
наполягають представники

радикальноі

педагогіки

П. Фрейре [426] і
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Г. Жиру [141] забезпечує не тільки пріоритетність людини, яка взаємодіє з
іншими задля покращення власного життя, а й сприяє глибшому і
консенсусному розумінню пріоритетності людини для освітии у цілому. За
слушним спостереженням О. Уваркіної: «Розвитку…національної системи
освіти України, у якій цей пріоритет був наскрізним принципом завжди… і
зараз надасть можливість якнайповніше виявляти потенціал українського
народу, а також виводити рівень самої освіти на змістовно-методичні рівні,
притаманні європейському освітньому просторові» [329, с. 23]. На наш
погляд, збереження найкращих системних людиномірних компонентів
національної освіти постає надзвичайно важливим завданням.
Таким чином, позначені суттєві зміни в канонах сучасної науки,
пов’язані з постмодерністським «відходом» від класичної та некласичної
традиції світорозуміння. Особливу увагу звернуто на метатеоретичну роль
філософської методології як ціннісно-етичного регулятора

наукового

пізнання, як норми вибору і вдосконалення інструментарію наукового
пошуку та як сукупності провідних ідей отримання, трансляції і
використання результатів дослідження діалогу і діалогічності.
Діалогічність у даному контексті постає як проект виявлення в
людині тієї внутрішньої сили, що розвивається в межах історичних,
традиційних і нетрадиційних умов та викликів часу і простору, в яких на
діалогічність людини та на життя її й суспільства суттєво впливає
глобалізаційно-інформаційний чинник розвитку, що розкрито у працях
Л. Воробйової [219] та інших дослідників. Саме тому цілком виправдано
здатність людини спрямовувати свою життєдіяльність на узгодження із
законами природи, суспільства вчені переміщують у предметну площину
філософського управління інформаційно-освітніми процесами [464; 465;
166 та інші].
Визнання необхідності підсилення методологічного інструментарія
знаходження

нового

знання

філософсько-світоглядними,

зокрема

аксіологічними й духовно-практичними засадами становить квінтесенцію
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дослідженого

питання

і

визначає

нові

методологічні

орієнтири

постнекласичних наукових досліджень. Оскільки головним інтегратором
зусиль щодо мультикультурної діяльності постає мультикультурна освіта,
зокрема

вища,

то

природовідповідних

її

зосередженість

способів

розвитку

на

пошуках

культурності

культуро-

й

особистості

заслуговує на значну увагу.
Разом із тим, плідна діалогізація мети, змісту та організаційноуправлінських умов вищої освіти потребує не тільки залучення до цього
процесу філософських, педагогічних, соціально-гуманітарних теорій і
розробок технологій конструктивної взаємодії, діалогу й толерантності як
конструктів консенсуальної етики, але й об’єднання зусиль усіх суб’єктів
культурно-освітнього середовища з перспективою його перетворення в
культурний континуум.
1.2. Діалог у філософсько-освітньому ретроспективному огляді
Визначення філософією діалогу як певного метатеоретичного
концепту не завершує її роль як методології високого рівня. Саме тому є
необхідність у межах філософсько-освітньої предметності визначити
методологічні орієнтири дослідження діалогу та його ролі в соціальноосвітній сфері і, зокрема в культурно-освітньому процесі вищої школи.
Діалогічна складова реалізації суб’єктності людини стає предметом
активної філософської рефлексії на межі ХІХ-ХХ століть. Ще Л. Фейєрбах,
завершуючи етап німецької класичної філософії, головною проблемою якої
був пошук певних безумовних підстав мислення та буття, звернувся до
пошуку самостійної ролі та місця людини як активного чинника буття,
визнаючи, що початком будь-якого філософування повинна стати саме
людина [409]. У його працях відношення «Я – Ти» набуває онтологічного і
антропологічного сенсу, а суб’єктом мислення стає не мозок, як окрема
система, а людина як цілісність. Адже, людська сутність виявляється лише
у єдності людини з людиною. У такий спосіб діалог набуває рис
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суб’єктивності та людиноспрямованості його прогнозування і організації, і
у перспективі можна говорити про формування найвищої цінності
особистості – інтеркультурності [276].
Проте, не можна не згадати, що суттєвої рефлексії проблема діалогу
в

освіті

набула

в

антропологічно

орієнтованій

філософії,

яка

концептуально відтворює в цілях, змісті, організаційно-управлінських
умовах і технологіях освітнього процесу повноцінний образ Homo
educandus та додає значних людинознавчих обґрунтувань природи,
сутності, характеру і властивостей людини.
Сьогодні, коли суттєво зростає роль особистісних підходів до
навчання і виховання, у яких права та інтереси учня і спрямованість на
його

всебічний

та

гармонійний

розвиток

займають

гідне

місце,

необхідність таких обґрунтувань стає імперативною.
На думку багатьох дослідників, антропологічний поворот у науці та
освіті бере початок у 20-ті роки ХХ століття, коли на засадах некласичної
філософії формувалися гуманістично і гуманітарно орієнтовані стратегії
навчання та виховання людини. У філософії сформувався достатньо
розгалужений антрополого-педагогічний напрям (О.-Ф. Больнов [52; 53],
Б. Бім-Бад [39; 40], Й. Дерболав [118], Г. Ноль [510; 511], Г. Рот [512],
Б. Мещеряков [54], М. Холодна [434; 435] та ін.).
Разом із тим, останнім часом у постмодерністському дискурсі дедалі
частіше

з’являються

думки

про

недосконалість

філософсько-

антропологічної методології як засади європейської свідомості [98]. Проте,
сучасні зарубіжні й вітчизняні дослідники філософії освіти переконливо
стверджують,

що

новітнє

знання

про

освіту

людини

має

бути

контекстуальним і ціннісно забарвленим (В. Андрущенко, Т. Андрущенко,
І. Бех, Б. Гершунський, Л. Панченко, І. Предборська, І. Степаненко та ін.),
а формувати людяність та розвивати її до найвищих ступенів досконалості
можна лише в діалозі і через діалог.
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Слід зазначити, що антропологічна традиція навчання й виховання
саме в сучасному її прочитанні склалася не тільки в західній філософії і
власне на початку ХХ століття, а була набагато раніше виразно
представлена

в

українській

антропологічній

філософії,

зокрема

в

кордоцентризмі Г. Сковороди, П. Юркевича, М. Гоголя, І. Франка та ін. і
продовжена сучасними філософами Київської світоглядно-антропологічної
школи

В. Шинкарука

(В. Табачковський,

М. Булатов,

В. Малахов,

Н. Хамітов, Є. Андрос, В. Загороднюк та ін.).
Саме діалогічність Г. Сковороди – «українського Сократа» – буде
доречною для осмислення світоглядно-антропологічних аспектів сучасної
педагогічної теорії і практики, особливо при розгортанні культурноосвітнього простору особистості, який сьогодні в філософії ще не
привернув до себе належної уваги. Парадигма діалогічності в історії
української філософії, а саме в філософії Г. Сковороди, ґрунтовно
розглядалася вітчизняними дослідниками (А. Єрмоленко [136], М. Возняк
[77], В. Малахов [225], В. Табачковський [354], М. Попович [132],
О. Котовська [186] та ін.), які розкрили значення філософського діалогу як
раціоналістичного

та

екзистенційно-персоналістичного

способу

формування духовної особистості. Діалог як спосіб пізнання світу, його
перебудови людиною або адаптації до світу, а також як спосіб
удосконалення особистості у певній мірі застосовується в реалізації
гуманістичних стратегій освіти.
Відомо, що майже усі твори Г. Сковороди містять у назві слово
«діалог» або його варіанти (бесіда, розглагол, розмова тощо). Власне
діалогом є і все життя «українського Сократа», головне призначення
філософії якого полягало в обґрунтуванні щастя людини як складного
шляхку до себе, до своєї «сродної» праці, до знаходження Бога у глибинах
свого серця, досягнення «веселія сердечного». Самопізнання, боротьба за
«чисте серце» у собі, знаходження свого покликання і призначення є, на
думку Г. Сковороди нелегкою справою. Складність пошуку істини та
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розуміння глибинних іпостасей людини підкреслює праця «Наркіс» [331],
на передній план він висуває філософський діалог, предметом і метою
якого є людина. Причому грунтовні вимоги до діалогу, що надані ще
Сократом, філософ реінтерпретує дуже вдало, додаючи повсякденних,
проте значущих смислів, відмовляючись від пустих розмов і справ. Згідно
з Сократом, діалог має виявляти суперечності життя, починаючи з
діалектичних прийомів (розуміння понять, категорій, їхня інтерпретація,
інтеграція смислів, ціннісна інтеріорізація, рефлексія тощо). Г. Сковорода
пропонує починати з пізнання власної природи, «сродної праці», шляху до
щастя [329; 332; 333]. Принциповим є положення мислітеля про те, що до
діалогічних атрибутів належать антропологічні вимоги до науки, яка має
бути «сучасною мовою» – людиновимірною, тобто відповідати на запити
людей, допомагати їм і, зрозуміло, бути аксіологічно спрямованою [328].
У такий спосіб у діалозі відбувається узгодження фундаментальних
цінностей, універсалій, ідеалів із життєвим досвідом людини та
формується сприйняття світу як ціннісно забарвленого, проблематичного,
змінюваного [472].
Антропологічне за змістом і методологічне за своєю функцією є
положення Г.Сковороди про створення природо- й культуровідповідних
умов освітнього простору, в якому діалог, а точніше – майєвтика як
«запропоноване Сократом мистецтво вилучати приховане в людині
правильне знання за допомогою вмілих наштовхуючих запитань» [417,
с. 253], посідає чільне місце. Мистецтво й майстерність діалогу повною
мірою залежить як від досвіду людини, її індивідуального стилю мислення,
ціннісних орієнтацій, так і від педагогів, які мають, по-перше, навчатися
разом із учнями, та, по-друге, сприяти мотивації до навчання [295, с. 6893]. Г. Сковорода формулює в порадах учителю людиновимірний
імператив: пізнай себе, пізнай людину, знайди в ній людське, а потім у
діалозі-майєвтиці розвивай [331, с. 175-177; 330, с. 59].
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У більшості досліджень щодо діалогу він есплікується у двох
площинах:

методологічно-пізнавальній

та

етико-практичній

(комунікативній). Для Г. Сковороди важливо, що удосконалення будь-якої
суттєвої властивості людини не є самодостатнім, і духовний світ, що є
основним об’єктом його уваги в досягненні правди та справедливості,
щастя й волі не може бути повноцінним без етико-гуманістичної
спрямованості: шлях до щастя – у моральному вдосконаленні людини.
Отже, буття особистості, за твердженням філософа, – це процес створення
людиною себе як цілісної, гармонійної особистості. Діалогічний же рух
особистості до духовно-практичного зростання філософ розуміє як
індивідуальний пошук вищої істини, що уможливить відкритість Богу,
людям і служіння їм [328, с. 111; 329, с. 364-365].
Отже, філософська антропологія, зокрема в рефлексії видатного
українського мислителя, є гідним продовженням імплементації ідеї
повернення людини до проблем особистості, встановлення синергії між
раціональним (науковим) знанням і ціннісно забарвленими життєвим
світом та повсякденним досвідом. Без філософського осмислення
людиною свого життя, без його трансформації людина залишиться
слабкою: вона буде дуже залежати від думки інших, залишиться
прагматичною або егоцентричною, щоб не шукати у важкій праці себе
саму, а потім – істину і духовність. Цей механізм самовдосконалення,
«прописаний» у філософії Г. Сковороди, особливо потрібний людині як
Homo educandus, яка створює себе, свій образ у світі шляхом входження у
світ інтелектуальної, соціальної і духовної культури.
Окрім

цього,

філософська

антропологія

Г. Сковороди

є

культуровідповідною і тому за ментальними рисами характеру українських
учнів більш впливовою, ніж зарубіжні концепції світорозуміння та
самозростання людини. До того ж, той постмодерністський акцент на
прагматизм у діях та думках не був властивий українській філософії і тому,
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на нашу думку, для сучасних викликів часу є більш доречним при навчанні
й вихованні культурної людини.
Філософсько-аксіологічного

та морально-духовного наповнення

потребує, насамперед, культурно-освітній простір особистості, який не
може не бути результатом засвоєння соціоприродного простору та
екстраполяцією смислів і цінностей особистості на синтез освіти й
культури.

Саме

діалог,

як

спосіб

розв’язання

суперечностей

(пізнавального, комунікативного, духовного) особистісного зростання,
постає найважливішою стратегією і тактикою інтеграції освіти та
культури, реалізації людиною своєї природної властивості – діалогічності.
Абсолютно принциповим положенням у цьому сенсі видається думка
«українського Сократа» про предмет діалогу, який поступово, за
допомогою майєвтики, має стати способом конструктивного знаходження
консенсусу, злагоди в універсальних для всіх людей принципах життя, що
орієнтують на Добро, Істину, Красу і Любов. Причому на ці орієнтири має
працювати як інтелектуальне (раціональне) знання, так і емоційнеповсякденне, що покладає великі людиновимірні обов’язки на науку,
освіту і на світовідношення людини.
У цілому дуже складно оцінювати творчий внесок у розвиток
світової

філософії

представників

різних

філософських

та

інших

предметних галузей знання, адже, завжди існує певна небезпека не
помітити те чи інше важливе положення. Саме тому виникає необхідність
визначити їх значущість і цінність контекстуально [381].
Як було зазначено вище, теоретичні напрацювання антропологічної
тематики доповнюються відповідно до нових вимог, зокрема українською
філософською антропологічною школою. Так, В. Табачковський зазначає:
«... Ми є свідками і учасниками радикального переосмислення усталених
поглядів на людину, культуру, соціум, особливо ж – на способи їх
взаємозв’язку. Переглядається, зокрема, антропологічна парадигма, яку я
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назвав би «антропологією проповідників» – рефлексією швидше бажаного,
ніж реального образу людини» [354, с. 147].
На основі аналізу його праці видається можливим виокремлення
основних положень сучасної гуманістики, що потребують не тільки
реінтерпретації, а й глибокого діалогічного розгляду і переосмислення. До
них можна віднести: - традиційні нормативістські уявлення про якості
людини як сукупності виключно «розумних чеснот»; - умовність поділу на
«нормативне» і «девіантне»; - орієнтація вітальної енергії на більш високі
духовні потреби; - масштабна диференціація людинознавства; - поняття
зустрічі, яке не повинно обмежуватися тільки комунікацією з іншими
людьми, а повинно розширюватися до загально-світоглядного діапазону –
«зустрічі» з ситуацією тощо.
Абсолютно безперечною в цьому сенсі видається необхідність
переосмислення основних умов розвитку та формування особистості,
здатної вирішувати такі складні завдання і не стільки бути готовою
відповідати на виклики часу, скільки навчитися та бути здатною
організовувати свою життєдіяльність всебічно й гармонійно.На жаль,
доводиться констатувати, що культура й освіта, як два основних інститути
всебічного та гармонійного розвитку людини, переважно функціонують на
основі традиційних технологій трансферу знань і досвіду. Становлення ж
людини культурної передбачає, з одного боку, реалізацію нею природних
життєвих інтересів, якостей, особливостей, а з іншого, забезпечення
соціальними інститутами культуродоцільності та природовідповідних умов
включення особистісних смислів, принципів, інтенцій Homo educandus в
цілі, зміст і організаційно-управлінські умови освітньо-культурних
інституцій.
Подальший

розвиток

філософії

діалогічності

пов’язаний

із

розвідками філософів екзистенціального та психологічного напрямів.
Зокрема, тема діалогічності розвивалася у працях О.-Ф. Больнова,
М. Бахтіна, В. Біблера, М. Бубера, С. Франка та психологів – Г. Балла,
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Г. Ковальова, Т. Флоренської та багатьох інших дослідників. Діалогічний
поворот у психології розпочався наприкінці 20-х років ХХ ст. під впливом
таких мислителів, як Б. Рассел, Г. Шпет, П. Флоренський, М. Бахтін,
А. Лосєв та інших. Розвиток психологічних досліджень діалогу останнім
часом пов’язується з розглядом психічної діяльності людини в цілому, її
життєвої феноменології, усіх форм соціального існування та культурної
діяльності.
Сучасні дослідники зазначають, що осягнення істинної природи
психології діалогу можливе на підставі екзистенційно-онтологічного
підходу, який інтенсивно розвивається упродовж останніх років [133; 134;
170]. Такий підхід дозволяє відтворити багатогранну феноменологію
діалогу

і

такі

його

особливості

та

принципи,

як:

відкритість,

інтерсуб’єктивність, суб’єктність, поліфонічність, позазнаходжуваність,
антиномізм,

органіцизм,

інтерпретативність

контекстуальність,
(герменевтичність),

парадоксальність,
синергетичність,

недиз’юнктивність тощо [133; 134].
У подібних сучасних особистісно-орієнтованих концепціях ці
погляди набувають значного доповнення за рахунок урізноманітнення
видів діалогічної взаємодії. Одним із основних принципів діалогу (який
був розроблений у межах гуманістичної психології, перш за все
К. Роджерсом та А. Маслоу) є принцип прийняття партнера таким, яким
він є, але разом із цим слід орієнтуватися на його найкращі риси, реальні та
потенційні

найвищі

досягнення,

на

перспективи,

які

перед

ним

відкриваються [23]. Тому відомий вітчизняний психолог освіти Г. Балл
обгрунтовує думку, що до діалогічної взаємодії слід прагнути на різних
рівнях і, зокрема, у різних сферах суспільного життя. Партнерами, тобто
суб’єктами

взаємодії,

можуть

бути

особистості,

наділені

різними

характерами, діючі у різних сферах професійної діяльності. Такими
можуть бути як індивідуальні, так і колективні суб’єкти економічної,
політичної, громадської діяльності. До цих суб’єктів можна також віднести
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найрізноманітніші соціальні спільноти – етнічні, конфесійні, професійні.
Застосовуючи метафоричне визначення, до суб’єктів діалогу можна
віднести підсистеми культури. Такими можуть бути не лише наука,
мистецтво, релігія, а й напрями всередині них. Прикладом може слугувати
діалог

методологічних

парадигм

у

науці.

Специфіка

розгортання

діалогічної взаємодії в кожній із згаданих (і подібних) галузей полягає в
наступному: аби бути ефективною галузь має відповідати певним
універсальним принципам, які мають бути застосованими у кожній із них.
Якщо використати один із прийнятих у науці термінів, автор називає ці
принципи діалогічними універсаліями – за аналогією до лінгвістичних або
мовних універсалій [22].
Якщо визнати діалогічні відносини особливим видом мотиваційносмислових відносин, як це роблять психологи, то вони не можуть не
потрапити у площину філософії, яка смисл пов’язує з розумінням, із
культурним контекстом, а також із конкретними нормативно-ціннісними
системами

культури

(М. Гайдеґер

[433],

Е. Гуссерль

[110],

Г.-

Ґ. Ґадамер [87; 88] та ін.). Невипадково В. Франкл назвав смисл «вищою
інтегруючою інстанцією особистості», а К. Леві розкрив категорію смислу
через конкретний механізм регуляції різноманітних процесів свідомості та
поведінкових актів.
Відомий
особистості

психолог
та

Д. Леонтьєв,

використовуючи

розглядаючи

поняття

самореалізацію

«культуралізація»

і

«персоналізація» як дві взаємозв’язані форми реалізації особистістю своєї
родової сутності, зокрема, через вільну творчу діяльність [209], глибинною
мотиваційною основою сутнісної самореалізації особистості вважає внесок
особистості у людство – як у цілісність, у ціле [208, с. 157]. Звичайно,
потреба у персоналізації, що виступає як «потреба бути особистістю» (за
В. Петровським) [280], постає «трансляцією» себе для конкретних Інших і
для абстрактних Інших. Це відбувається через наочне втілення особистості
у культурі, в її розвитку та саморозвитку.
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Невипадково
(А. Маслоу [229],

при

особистісно-орієнтованому

К. Роджерс

[309],

Ш. Бюлер

підході

[473;

474],

Ю. Джендлін [119]) розвиток – це розгортання того, що вже закладене в
людині. Екзистенціальна позиція припускає той факт, що немає «природи
людини», самої по собі, яка б визначала увесь подальший розвиток
особистості. Навпаки, в основі цієї позиції закладається самотворення,
самореалізація, в основі яких знаходиться конструктивний діалог,
спілкування, контакт з іншими. У результаті цього виникає особлива
«онтологія життєвого світу». Життєвий світ людини (die Lebenswelt –
Е. Гуссерль, die Welt – Г.-Ґ. Ґадамер) не якийсь абстрактний світ, а той, у
якому живемо ми, який ми осмислюємо, з яким ми взаємодіємо. Його
можна розглядати як складне цілісне матеріально-інформаційне утворення,
у якому фізична реальність рефлексивно пов’язана з інформаційним
світом, а світ природи – зі світом, утвореним у результаті діяльності
людства – культурою [230]. Тож передумовою онтології життєвого світу є
визнання

того

положення,

що

людина

набуває

своїх

сутнісних

характеристик лише у діалогічній взаємодії зі світом [366]. Сказане досить
містко акумулюється у тезі Д. Леонтьєва щодо первинності реальних
взаємодій людини зі світом відносно певних конкретних характеристик
людини: «Людина з моменту народження перебуває у постійній взаємодії
зі світом, у якому знаходяться потенційні смисли її існування, які вона
повинна відкрити, знайти для себе» [209, с. 53]. А це і означає, що
діалогічність є невід’ємним атрибутом буттєвості людини у світі як
цілісності й у відносинах із тими культурними підсистемами, елементами
яких людина ситуативно виступає.
Концептуально

споріднена

з

екзистенційною

філософією,

феноменологічна філософія також стверджує (прямо й опосередковано),
що людина є людиною, насамперед завдяки співіснуванню з іншими
людьми, яке не може не бути спілкуванням, отже, діалогічним
спілкуванням. У контексті культури людина є вже не егоцентричною
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істотою, а виступає як сутність, що не може існувати без взаємодії з іншим
людьми [384].
Проблема діалогу, діалогічності й толерантності, розуміння та
визнання інших осіб зокрема, набула актуальності у сучасній культурі та
науці. Нового смислу потребують інтенсивність міжлюдських взаємин, що
загострюють проблему взаємодії і взаєморозуміння; розгалуження мережі
взаємодії людей, зокрема за допомогою електронних засобів комунікації,
Інтернет, роблять цей процес недостатньо спрямованим та контрольованим
на ціннісно-смисловому рівні. Усвідомлення цього чинника спонукає
суспільство

залучити

додаткові

зусилля

на

пошук

такої

форми

міжлюдських взаємин, яка б враховувала інтереси максимального числа
соціумів, тобто існуючих спільнот, із одного боку, і збільшення в цій
взаємодії обсягу культури, з іншого боку. В результаті цього зростає
значення

широкого

діалогу,

який

є

найефективнішою

формою

налагодження відносин відкритості, взаєморозуміння, терпимості та
головне: у діалозі особистість самовизначається у відносинах «Я – Ти»,
тим більше, що само розгортання особистості відбувається в нових
умовах [174].
Дослідження розвитку гуманістичних цінностей, що спрямовують
діалогічне спілкування, вказують на те, що спілкування, як діалог, впливає
на становлення внутрішніх психічних структур особистості в усіх сферах її
життя і значною мірою у навчально-освітній та професійній діяльності.
Таке

узагальнення отримуємо на підставі досліджень М. Бахтіна,

В. Біблера, Л. Виготського.
Особливого

значення

діалог

набуває

у

дискурсі

наукових

досліджень, які сьогодні представлені спільним науковим пошуком
діалогічної складової професійної культури вченого, відкритості діалогу,
наукової рефлексії проблеми діалогічного буття особистості. Так, у теорії
«диференційованого

Я» американського

науковця М. Боуена, який

досліджував апріорну соціальну форму психіки, доведено, що вона існує
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віртуально як духовна інтенція розвитку, тобто здатність до «Я – Ти»
відносин і активізується у спілкуванні з найближчими людьми. Це означає,
що свідомість людини в цілому, і в кожному своєму елементі окремо,
зберігає діалогічну побудову та діалогічний принцип функціонування.
Діалог відзначається іманентною можливістю, яка дозволяє «входити у
світ іншої людини і відчувати той екзистенційний момент, коли зникають
межі між Я і Ти» [65, с. 32]. Розглядаючи цю ідею у дискурсі психотерапії,
М. Боуен, зокрема, стверджує, що успіх психотерапії залежить від
здатності психотерапевта «долати межі між собою і клієнтом», тобто від
його

готовності

щоразу

актуалізувати

свою

діалогічну

інтенцію.

Діалогічна інтенція психіки – це свій-чужий голос («Я – Ти» відносини),
який пізніше стає своїм [65, с. 24-33]. Невипадково М. Бахтін також
зазначає, що для того, аби чуже слово увійшло у свідомість як «своє»
необхідно, щоб у цій свідомості було «місце» для нього [26].
Отже,

діалог

вимагає

створення

актуального

стану,

певної

психологічної готовності щодо сприйняття і ставлення до партнерів по
діалогу. Більш того, діалог вимагає і найскладнішого процесу від людини
– визнання цінності позиції кожного учасника діалогу, яка складається
саме з відмінностей від власної. Однак не кожна особистість має таку
готовність й бажання.
Ідею про діалогічність мислення та його діалогічну структуру
поглиблюють і розвивають праці психологів Г. Кучинського, Б. Ломова,
О. Матюшкіна, О. Самойлова. Уявна спрямованість до іншої особи як
співоцінювача власної діяльності є вихідною умовою продуктивності
розумового акту. Таке включення іншої особи пов’язане з необхідністю
соціальної

апробації

отриманих

(нових)

результатів,

психологічно

приймаючих форму звернення до уявного або реального співрозмовника.
Результати експериментальних досліджень О. Матюшкіна підтвердили
ідею про те, що схема реального мислення людини відповідає структурі
діалогу, одиницею якого є «питання-відповідь» [231]. Дослідження
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Г. Кучинського про роль діалогу в мисленні свідчать про те, що чим
складнішим

є

розумовий

процес, особливо

якщо

він

має

бути

продуктивним і творчим, тим більш розгорнутий і складний діалог подібна
діяльність включає у якості свого обов’язкового компонента [198; 199].
Із часом дослідженням діалогу присвячується значна кількість праць,
які у широкому контексті та у багатовимірному аналізі цього явища і
феномена до центру уваги переміщували низку гуманітарних проблем.
Так, загальні проблеми діалогу розглядали представники філософії
(Е. Гуссерль,

Г. Шпет,

П. Флоренський,

Ю. Лотман),

соціолінгвісти

(А. Мейє, Л. Щерба, Л. Якубинський). Онтології діалогу присвячені праці
М. Гайдеґера та С. Франка. Буття, спілкування та взаємодію в контексті
діалогу вивчали представники філософії екзистенціалізму К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю, Л. Шестов, філософської антропології М. Шелер, Ф.-О.
Больнов, феноменології Е. Гуссерль, Б. Вальдленфельс, Е. Левінас, П.
Рікьор. Культурологічними дослідженнями діалогу («діалогом культур»)
займались К. Леві-Строс, Н. Трубецький, Л. Гумільов, В. Біблер.
Предметом уважнішого наукового розгляду проблематика діалогу
стає на початку XX століття, коли формуються спеціальні теорії діалогу,
так звані діалогічні концепції (М. Бубер, Ф. Розенцвейг, О. РозенштокХюсі, С. Франк, М. Бахтін). На окремих аспектах діалогу в подальшому
фокусували свою увагу Ф. Ебнер, Ж. Лакан, Р. Барт, Е. Левінас, Г.Ґ. Ґадамер, О. Введенський, І. Лапшин.
У сучасній науці, до речі, запропоновані раніше діалогічні концепції
активно використовуються і трансформуються з огляду на нові орієнтири
свідомості й нові реалії суспільного життя, а саме: дослідники роблять
спроби

визначити точки

дотику,

взаємовпливу, взаємодоповнення,

взаємозбагачення всіх наявних концепцій діалогу [134]. Отже, для
сучасних досліджень діалогу характерними є міждисциплінарний підхід та
загальна антропологічна спрямованість.
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У

новітніх

філософських

дослідженнях

пропонуються

нові

методологічні орієнтири і поняття, як-от: «універсальний діалог»
(М. Каган), «діалог культурних світів» (Г. Померанц), «полілог культур»
(О. Астаф’єва). Дослідження діалогу набувають дуже часто гострого
дискусійного характеру, що є надзвичайно цікавою рисою сучасних
діалогічних досліджень. Такі дискусії ведуться не лише в межах наукових
досліджень, а й здобувають значний суспільний резонанс.
Разом із тим, якщо в найкращих традиціях постнекласичної науки,
долаючи парадигмальні підходи, оберемо шлях проліферації підходів, то
ми не матимемо права не звернутися до ґрунтовних розробок різних
аспектів діалогу багатьох попередників – фундаторів концепцій тих чи
інших атрибутів діалогу. Так, розвідки щодо проблеми міжособистісної
діалогічної взаємодії, що є дотичною до проблеми розуміння суб’єктності
особистості, оскільки обидві проблеми добре корелюють між собою,
презентовані М. Бахтіним, який розкриває діалог саме через суб’єктивність
людини – світ її сприйняття, суджень, оцінок, емоцій, переживань, тому
що лише діалог тільки й може зрозуміти чужу «правду» [26]. Як зазначає
науковець, суб’єкт не може сприйматися і вивчатися як річ, його пізнання
може бути тільки діалогічним. У діалогічних відносинах, під якими
розуміється спрямованість на відкриту, довірливу, емпатичну, ціннісносмислову, свідому, конструктивну (питання-відповідь), цілісну взаємодію з
об’єктами пізнання, може суб’єктивізуватися будь-який об’єкт. Це може
бути людина, природа, технічні рішення. Діалогічні відносини вбирають у
себе протиріччя, боротьбу, суперечки, згоду і незгоду. Згода – одна з
найважливіших форм діалогічних відносин. Вміти слухати і вислухати – це
теж є діалог, уміння зрозуміти сенс сказаного – це теж діалог, важливий
для взаємодії у культурно-освітньому просторі [26].
Відомо, що ідеї діалогу є центральними для гуманітарно-культурної
концепції М. Бахтіна, який вважав: «Бути – означає, спілкуватися
діалогічно…» [26, с. 294]. У структурі самосвідомості й образу «Я»
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філософ серед основних складових виокремлює образи «Я – для – себе»,
«Я – для – іншого» та «Інший – для – мене». Учений наголошує, що
людині не надано напряму її часовими та просторовими межами. Проте
завдяки ставленню до «Іншого» в особистості виникає «надлишок
бачення» [26, с. 306].
Отже, співбуття людей у діалозі передбачає, що внаслідок
спрямованості кожного учасника діалогу на іншу людину в кожній нашій
думці, у кожному образі присутній також «Інший», інша особа. З огляду на
це, голос кожного співрозмовника містить у собі як свій власний, так і
голос співрозмовника – партнера. Слід зазначити, що сучасні визначення
сенсу категорії «соціальне» також близькі до цієї тези [382].
Відповідно

до

концепції

С. Франка,

який

був

апологетом

особистісної свободи, світ «Ти» жодним чином не є об’єктом, який
пасивно-випадково потрапляє до поля уваги чи впливу суб’єкта. «Ти»
відкривається перед особистістю так само, як і особистість відкриває себе
назустріч світу «Ти». Це взаємне розкриття стає не лише відкриттям, що
здійснюється

суб’єктом,

але

також

є

подією

глибинного

взаємопроникнення «Я – Ти» [423].
Дещо іншої рефлексії набуває це питання у класичному діалогічному
підході М. Бубера, який, по-перше, першоджерелом усього розмаїття
діалогічних

питань

вважає

відносини.

Але

ці

відносини

«за

замовчуванням» тлумачаться як діалогічні. Автор виділяє у діалозі такі
полярні стани: «Я – Ти» та «Я – Воно». Вони розглядаються як первинні
установки людського буття. Завдяки цим первинним установкам буття
звернене до самої людини та інших людей. Та лише співучасть у бутті
інших людей розкриває сенс і підстави власного буття. У прямій
відповідності до категоричного імперативу І. Канта, М. Бубер стверджує,
що інша людина для кожного учасника діалогу має стати метою і цінністю,
а не засобом чи умовою його власного буття [66; 8].
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Отже, основною ідеєю філософії діалогу М. Бубера є визнання «Я»
не субстанцією, а зв’язком з «Ти». У такому розумінні «Я» завжди
соціальне, і будь-який діалог є явищем «людської екзистенції», що
виступає як симбіоз спілкування, взаєморозуміння та внутрішнього
самозвернення. По-друге, в основу свого підходу М. Бубер поклав
переконання в тому, що комунікація як явище, що породжує справжню
сутність людини, не пов’язана ані з індивідуалізмом, ані з колективізмом.
Тому «спроба синтезу індивідуалізації і соціалізації спонукала ученого до
відмови визнання в якості фундацій діалогу як індивідуальної свідомості,
так і від колективної самосвідомості. Отже, проблема індивідуальної
свідомості була змінена філософом на проблему унікальності суб’єкта
спілкування» [259, с. 135]. По-третє, виходячи із цих постулатів М. Бубер,
щоб «запобігти самотності людини вводить у спілкування людини діалог із
Богом» [67, с. 142].
Найважливішою в межах освітнього середовища є діалогічна
взаємодія ідеальних форм, якою і є особистість людини (за М. Вебером),
результатом цієї взаємодії стає особистісний розвиток партнерів (викладач
– студент, професор – асистент, науковець – інженер, науковець –
науковець). Діалогічність є характеристикою науково-технічної діяльності,
якої вона набуває в нових культуральних умовах, у міру того як взаємодія
стає ціннісно-смисловою через взаємопроникнення технічних і соціальнопсихологічних процесів. Таким чином, доцільно буде говорити про
науково-технічну діяльність як про діалогічну взаємодію, що сприяє
смисловому взаємопроникненню та ціннісному обміну її учасників.
Діалогізація освіти знайшла серйозну рефлексію у працях В. Біблера,
Н. Барбалеса, Г. Джиро та інших учених. Для дослідження діалогу
важливим є представлений В. Біблером концептуальний апарат цілісної
концепції шкільної освіти, яка увійшла у науковий обіг під назвою «Школа
діалогу культур». Науковець логічно обґрунтував феномен внутрішнього
діалогу як діалогу з самим собою. У процесі внутрішнього діалогу, за
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В. Біблером, відбувається взаємодія, становлення як мінімум двох логік,
двох систем аргументації, що працюють у свідомості індивіда [37]. Саме
внутрішня суперечка, спір, який лежить в основі внутрішнього діалогу,
надає можливість для логічного стрибка, який забезпечує рішення творчої
розумової задачі. Творче мислення завжди є діалогічним, це його
невід’ємна властивість; логіка творчого мислення є логікою діалогу
(внутрішньої суперечки) [380].
Разом із тим, діалог як спосіб вивчення та осмислення світу і його
змінювання Homo educandus «тут і зараз», повномасштабно не включений
ані в цілі, ані в зміст, ані в організаційно-управлінські технології навчання
і виховання. Теоретичне обґрунтування вирішення проблеми, зокрема в
методології педагогіки, може стати конструктивною основою діалогізації
усього способу життєдіяльності людини, способів реалізації особистісних
максимумів та їх узгодження з суспільними імперативами, а також
способом піднесення діалогу до осягнення смислів співбуття людей,
консенсуальної етики спільносвіту.
Сучасний

процес

навчання

і

виховання

людини

вимагає

аксіологічної спрямованості, руху до духовно-моральної досконалості.
Поряд

із

цим,

філософського

як

зазначають

словника:

«На

автори

післямови

філософських

до

новітнього

факультетах

сучасних

університетів студенти, у дусі прикрого конформізму, віддають перевагу
шляху

найменшого

постмодерністські

спротиву,

підробки,

кидаючись

обмінюючи,

на

модні

подібно

до

та

доступні

нерозумних

аборигенів, золото на буси зі скла… У широкому розумінні проект
постмодернізму розрахований на сучасного місцевого псевдоінтелектуала,
який занадто ледачий, щоб серйозно осягнути філософські проблеми, і
занадто безвільний, щоб розглядати філософію як спосіб трансформації
життя… Філософія, яка не покладає на людину жодних обов’язків у плані
духовних принципів вимагає від своїх прихильників тільки одного: уміння
себе продавати» [413, с. 809].
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Вищезазначений

контекст

стосується,

насамперед,

діалогізації

культурно-освітнього простору людини і, зокрема майбутнього фахівця,
який значною мірою не тільки засвоює знання та цінності, а й має
можливості апробувати набуті компетенції в освітньому середовищі.
Здатності до інтеріоризації цінностей, до інтелектуального розвитку й
саморозвитку, реалізація суб’єктності майбутнього спеціаліста, його
духовно-практичне

становлення

мають

бути

людиномірними

або

співмірними, тобто, з одного боку, людина має право реалізовувати свої
природні властивості всебічно й гармонійно, а з іншого боку, вона має
ставитися до світу по-людськи, відповідно до її «культурного коду».
Разом із тим, для пошуку людиною адекватних шляхів діалогізації і
реалізації

діалогічності

необхідно

розглянути

широкий

контекст

мультикультурного суспільства. У цьому сенсі останнім часом на особливу
увагу заслуговує аналіз становлення культурно-освітнього простору, який
функціонально об’єднує зусилля щодо культурного розвитку учнів і
культурно-освітніх інституцій. Діалог у такому розумінні постає способом
збільшення «обсягу» культури в освіті та активізації діалогічних інтенцій і
поведінки в культурно-освітній діяльності, а філософський діалог –
механізмом смислотворчості та аксіології. Слід також зазначити, що
плюралізм культур і різних способів вирішення культурно-освітніх
проблем часто втрачає стабільність: подолання кордонів, мовних перепон
тощо, спричинює як єднання людей при вирішенні тих чи тих життєвих
задач, так і появу певних «зон непорозуміння» (лакун).
Найважливішою

проблемою

сучасної

науки,

яка

зобов’язана

сформувати у людини стійкі орієнтири та смисли реалізації різнобічних
культурних інтересів і цінностей, останнім часом постає обґрунтування
методологічного вибору шляхів повноцінного, всебічного, гармонійного
вдосконалення самої людини та її буття. Провідне місце в цьому процесі
належить природній якості людини – її діалогічності як здатності в
плюралізмі думок осягати таємниці світу та перебудовувати світ на основі
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об’єктивно зумовлених законів і морально-етичних принципів, норм,
регуляторів життєдіяльності людей. Окрім того, діалогічність передбачає
засвоєння

загальноцивілізаційних

правил

взаємодії

презентантів

найрізноманітніших культур, субкультур і контркультур. Такий формат
діалогічності

вимагає

«налагодженого

особистісного

механізму»

вимірювання ефективності способів духовно-практичного освоєння світу
природи, соціуму і власного життя. У найзагальнішому вигляді цей вимір
буде відповідати праксеології.
Діалогічний

принцип

полягає

у

встановленні

додаткового,

конкурентного зв’язку між двома протилежностями. Він допомагає людині
вийти за межі нерозв’язаних протиріч у більш широкий спектр
можливостей їх вирішення. У контексті подолання дисциплінарних,
парадигмальних, культурних та інших кордонів і обмежень релевантним є
принцип трансгресії. У просторі «між» і «транс» змінюється модальність
складного «мислення - воно стає імовірнісним» [105, с. 48]. Разом із тим,
імовірнісне мислення не може ігнорувати потенціал історичної пам’яті, як
важливого компоненту міжкультурної взаємодії і формування свідомості
нових генерацій [70]. При ймовірнісному мисленні розвиток особистості є
асамблеєю її іпостасей і психологічних особливостей (інтелектуальних,
соціальних, духовно-ментальних). Окрім цього, при такому імовірнісному
трактуванні надзвичайно важливим може бути аналіз рівнів розвитку
особистості за тими чи іншими системними напрямами її вдосконалення
(Homo faber, Homo economicus, Homo socialis, Homo femilis тощо).
Визначаючи основоположною метою сучасної освіти – цілісний
розвиток і саморозвиток людини культурної, який об’єднує в собі всі
складові «культурного коду»: свободу, гуманність, творчість, моральність,
духовність, необхідно зауважити, що цілісна людина культури в сучасному
прочитанні – це не якості особистості та функції, не сума чеснот і еталонів
етикету, а людина, здатна максимально ефективно, конструктивно,
результативно реалізувати свої індивідуальні здібності, інтелектуальний і
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духовно-творчий

потенціал

у

природно-обумовлених

межах

і

напрацьованих суспільством морально-етичних нормах, принципах і
правилах життя, на основі високого рівня відповідальності перед
природою, людьми, Богом.
Нескінченний потік змін у світі вимагає від людини не стільки
інтенсифікації праці, конкурентоспроможності, екологічної культури,
толерантності тощо, скільки можливостей зробити якийсь «прорив» у
світоглядно-ціннісній системі координат, вагоме місце в якій належатиме
праксеології співвідношення інтернального й екстернального виміру
(контролю) психологічного життя людини. Цей процес, у свою чергу,
повинен бути цілеспрямованим і організованим як научіння певній
культурі поведінки за допомогою культурно-освітніх інституцій (родина,
навчальні заклади, трудові колективи, національні й релігійні організації,
громадські об’єднання, владні інститути тощо).
Значними можливостями в цьому плані наділена освіта, яка в
сучасному світі стає все більш мультикультурною, тобто забезпечує, на
нашу

думку,

контекстуальну,

культуродоцільність

(безперервну,

консенсуально-плюралістичну),

систему

інтегративну,
соціалізації

особистості з певними напрацюваннями культурно-освітніх програм,
кроскультурної грамотності, особистісного розвитку тощо.
Без сумніву можна стверджувати, що ані освіта, ані культура не
зможуть функціонувати без діалогу, який ми потенційно визначаємо як
спосіб пізнання і вдосконалення інтерперсонального, міжособистісного,
соціально-групового, соціетарного і планетарного світу. Діалог має
величезну можливість допомогти людині усвідомити об’єктивну цінність
«свого», глибше зрозуміти його своєрідність (шляхом порівняння),
виявити нові якості своїх здібностей і прогнозувати розвиток; діалог
збільшує обсяг осягаємих цінностей, які так чи інакше приймаються
(навіть якщо на рівні презумпції); діалог змінює характер сприйняття
життя, яке стає далекогляним, плюралістичним і таким, що здатне
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запобігти деградації культури, її замкнутості й ізоляції, а також відкрити
«нові світи» людяності, що базуються на найзагальніших принципах
єднання – універсаліях.
Універсалії – це найвагоміші узагальнення, які сьогодні в філософії
розглядаються у площині культури і виконують роль основи розуміння
світу, зміни людиною його та себе, а також є основними орієнтирами
вибору життєвих стратегій, інтелектуальним об’єднанням образів світу в
цілісну картину універсуму і визначення особистістю свого місця в ньому.
Звернення рефлексії людини саме до культурних універсалій концентрує її
світогляд на вищі цінності життєдіяльності та взаємини з іншими
суб’єктами світу [173; 210].
Останнім часом підвищений інтерес науковців викликає теорія
розвитку особистості в усіх її суб’єктивних переживаннях, природних
якостях «самості» тощо. Насамперед, ця головна проблема науки стає
важливим завданням практичних змін у сучасних системах культури і
освіти.

Уявлення

про

ці

завдання,

на

думку

П. Козловські,

«...простираються від необмеженої і безтурботної стратегії втілення
суб’єктивності «Я» до серйозних пошуків згоди і дружби з самим
собою» [172], у зв’язку з цим, природна якість – діалогічність – має бути
реалізованою повною мірою, щоб осягнути цілісність людського буття,
сутність пізнання й осягнення Істини, Добра, Краси. Саме в цій цілісності
діалог постає синонімом творчості.
Разом із тим, сукупність освітньо-культурних інституцій або
культурно-освітнє середовище, як складна, багатовимірна, ієрархічна
система, не є сьогодні повноцінною. Монологічність, на нашу думку, у
багатьох випадках продовжує залишатися провідним способом пошуку
істини, вибудовування цілей, змісту та організаційно-управлінських умов
навчання і виховання. Саме тому виникає необхідність звернутися до
феномена «культурно-освітній простір», який досліджується в усіх
гуманітарних науках і, на нашу думку, переходячи в предметну
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(конкретно-наукову)

площину,

набуває

«тезаурусних»

рис

фрагментарності та специфічного редукування. Окрім цього, прагнення
наукових дослідників – бути абсолютно об’єктивними – у певних випадках
віддаляє їх від пізнання істини, яка прихована в життєвих сенсах
суб’єктивного і, як правило, неочевидного.
Доречно нагадати, що феноменологічний підхід до дослідження
явищ у найзагальнішому вигляді не передбачає екзистенції тієї сутності, на
яку

спрямований

дослідницький

«здобуває» істини, що

метод;

феноменологічний

є безумовно правильними,

підхід

незаперечними

(аподиктичними); його продукти – судження – висловлюють логічну
необхідність або тверду впевненість і ґрунтуються на апріоризмі;
феноменологічне пізнання пов’язане та підпорядковане ідеї, тобто
сутності, яка має позачасовий, позареальний, характер тощо. Такий підхід
зовсім не виключає діалогічності, навпаки – він доповнює спілкування з
неформальними співрозмовниками (Бог, Суд честі, Logos тощо).
Абсолютно очевидним видається те, що сучасна гуманістика, маючи
справу з такими об’єктами і предметами дослідження, які вимагають
метафізичного проникнення, повинна спиратися на нову методологію
осягнення саме метафізичних (вищих філософських) смислів і, перш за все,
міждисциплінарного синтезу. На жаль, сучасні педагогічні дослідження,
зокрема при вивченні особистісно-орієнтованих процесів, подій і ситуацій,
допускають

звуження

експериментального

поля

дослідження

без

використання феноменологічного підходу, методів інших наук.
Відсутність проліферації підходів, міждисциплінарного синтезу
«розмиває» дефініції термінів і понять «тезаурусними» уточненнями,
конотаціями та «відволікає» від змісту реалій або, навпаки, ідентифікує
різні за сутністю явища дійсності. У всіх цих випадках створення цілісної
системи знань не є можливим і, що є більш важливим, – таке знання з
точки зору праксеологічності, не тільки не зможе бути корисним людині, а
може і завдати шкоди.
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Саме така ситуація, на нашу думку, простежується у дослідженнях
культурно-освітнього
максимально

простору

об’єктивними,

Homo

educandus:

педагоги,

у

теоретично

бажанні

бути

обґрунтовуючи

наповнення просторово-семантичного компонента освіти (концепції,
плани,

програми,

форми

і

методи

освіти

тощо), комунікаційно-

організаційного й управлінського компонентів особистісними смислами,
найчастіше в якості об’єкта та предмета як дослідження, так і
вдосконалення, обирають важливі ознаки, чинники, показники тощо, а не
суттєві, специфічні та змістові, з точки зору наукової коректності.
Рідкісним винятком у цьому плані є дослідження Є. Бондаревської [55].
Якщо вірним визнати положення про те, що в дослідженнях повинні
редукуватися предметні площини, а методологічний і методичний
інструментарій необхідно привести у відповідність до їх специфіки, то
культурно-освітній

простір

слід

визнати

континуумом,

у

якому

реалізується суб’єктність Homo educandus, як самоутвердження людини,
конституювання її незалежної від влади самості. У філософії М. Гайдеґера
термін «самість» позначав буття Я («самобутний»), тобто таке суще, яке
здатне вимовити: «Я»... Особиста самість вважає своєрідність буття
існуванням у якості «турботи» (тобто буття сущого, що є людським
існуванням; у ставленні до навколишнього світу існування постає як
«стурбованість», а в ставленні до іншої людини – «спільною турботою»)
[260, с. 638].
Можна погодитися з думкою авторів монографії, присвяченої
гармонізації культурно-освітнього простору, стосовно того, що «...у
зв’язку з наявністю безлічі парадигмальних міркувань про культурноосвітній

простір

і

його

взаємозв’язок

з

іншими

(політичний,

інформаційний, екологічний та ін.), слід мати на увазі не певні структурні
сфери

життєдіяльності

екзистенціали...

вони

людини,
визначать

а

її

істотні

методологію

есенційні
побудови

якості

і

природно-

фізіологічного, соціального і духовного простору, в кожному з яких
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психологічні інтенції особистості повинні бути метатекстом, основою
творення впливового культурного середовища» [91, с. 64].
Таким

чином,

форматуючи

культурно-орієнтовану

освітню

діяльність, її цілі, принципи, завдання та технології, слід так організувати
культурно-освітній процес, щоб соціокультурна і педагогічна сфери
стимулювали розвиток кожного включеного в простір суб’єкта культури й
освіти. Пошук ідей, принципів і механізмів їх імплементації стає
перспективою якраз досліджень діалогізації освіти і культури, а
експлікація природних особливостей Homo educandus, у тому числі
діалогічності, буде конструктивним забезпеченням результатів наукового
процесу.
Різноманітні

психологічні

особливості

суб’єктів

культурно-

освітнього простору, без сумніву, впливають на процес визначення мети,
змісту і форм апробації в культурно-освітньому середовищі набутих
смислів, знань, навичок, умінь, поведінкових екзистенціалів, утім, на нашу
думку, системні параметри та показники будуть у цьому сенсі значно
відрізнятися тільки кількісним виміром. Так, якщо ми маємо на увазі
майбутнього

фахівця,

сьогоднішнього

студента,

то

інституалізація

освітнього середовища буде представлена дещо іншими соціокультурними
структурами (університет, інститут, академія, колегіум тощо). Рівень
вирішуваних

соціально-культурних

завдань,

освоєння

життєвих

компетенцій, в яких у дорослих людей значне місце належить професійним
компетенціям і діалогові стратегії особистісного зростання, також будуть
незмірно відрізнятися за формою і обсягом [376].
У межах же нашого наукового інтересу саме останній аспект
заслуговує на увагу, як мінімум, із кількох причин. Ці причини пов’язані з
функціональністю діалогу, по-перше, як способу пізнання світу; по-друге,
як способу перебудови світу і творення нового; по-третє, як незамінного
механізму вирішення суперечностей, усунення конфліктів і насильства в
комунікаційній сфері життя людей; по-четверте, як реалізації людиною
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своєї природної якості – діалогічності, а також тієї ролі, яку у процесі
діалогізації буде виконувати толерантність.
1.3. Реінтерпретація толерантності: філософсько-освітнє
осмислення можливостей і меж
Концептуалізація

діалогу

і

діалогічності

передбачає

розгляд

феноменів і явищ, які у певний спосіб постають взаємозв’язаними з ними,
або тлумачаться як однопорядкові у тих чи тих ситуаціях. Нескінченний і
стрімкий потік змін у світі, що спричинює більш високі вимоги до людини
в усіх сферах її життя (інтенсифікація праці, швидкі ритми життя,
екологічні

негаразди,

інформаційний

вибух,

ціннісний

розкол,

міжкультурна напруга тощо), робить абсолютно очевидним той факт, що
подальший прогрес людства залежить від можливості людини кардинально
оновити свою світоглядно-ціннісну систему координат і це не може не
викликати напруженості, розчарування, «пошуку винуватців» тощо. Тому
у забезпеченні стратегії стійкого розвитку людства одне з перших місць
останнім часом надається організації та научінню толерантності у
взаємодії з представниками інших культур гетерогенного суспільства.
У різних напрямах теоретичних і практичних пошуків з’явилося
чимало ґрунтовних розвідок за цією проблематикою, проте це переважно
дослідження толерантності як феномена. Дійсно, у багатьох наукових
студіях

ґрунтовно

доведено

необхідність

і

навіть

імперативність

світоглядних зрушень, що пов’язані з толерантністю, оскільки її потенціал
здатний забезпечити конструктивну взаємодію людей щодо побудови
ненасильницького

миру

(В. Гараджа [90],

Ю. Габермас [86; 479],

В. Лекторський [205; 206], М. Мчедлов [254], М. Уолцер [407] та багато
інших дослідників, а також ряд авторських розробок [388; 392; 396; 373;
374 та ін.].
Проблема толерантності та утримання її на «некритичних виявах»
побутової агресивності, непримиренності, неприйняття чужого стилю
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поведінки – це, звичайно, широка соціальна проблема. Вона стосується
зміни векторів у соціалізації особистості, у формуванні її ціннісних
орієнтирів,

у

реалізації

стратегій,

особливо

довготермінових.

Толерантність суспільства, як й інші конструкти гармонійної взаємодії
людей, безпосередньо залежить від того, наскільки ці стратегії знайдуть
свою соціальну цінність і будуть засвоюватися особистістю як абсолютна
цінність разом із такими як життя, свобода, демократія, гуманізм та
відповідальність.
Утім, такий процес не може бути стихійним і відбуватися без
цілеспрямованого, організованого процесу виховання та розвитку, тобто
без освіти. Тому значна частина фундаментальних і прикладних
досліджень цього феномена припадає на філософію освіти, соціальну
філософію

(В. Андрущенко [12; 13],

О. Довгополова

[129],

В. Табачковський [354], В. Савельєв [11], М. Хом’яков [436] та ін.).
Разом із тим, на нашу думку, при переході дослідження у предметні
галузі, зокрема в педагогіку, науково-предметна редукція у процесі
осмислення толерантності «зміщує» її розгляд у площину формування
активної позиції й психологічної готовності особистості до терпимості та
поваги до репрезентантів інших культур. Це можливо визнати достатнім,
якби

такий

ракурс

«перебільшених»

дослідження

можливостей,

не

якби

«приписував»
відповідно

до

толерантності
нових

вимог

методології не відривав її від «родового», на наш погляд, поняття «діалог»,
стосовно якого вона повинна розглядатися як атрибут. До того ж, у
науково-предметній редукції толерації в освіті перебільшуються її роль,
можливості та потенціал усіх інституцій і суб’єктів освіти.
Саме тому, що толерантність не є єдиною цінністю й результатом
мультикультурної освіти і діалогічної взаємодії людей, зокрема тих, які
навчаються, проектування цілей, змісту, технологій та організаційноуправлінських

умов

повнофункціональні

мультикультурної
стратегії

освіти

формування

має

життєвих

спиратися

на

смислів

із
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урахуванням безлічі чинників, факторів, амбівалентностей поведінки
Homo educandus.
Якщо сучасна мультикультурна освіта визначає основоположною
метою інноваційний розвиток і саморозвиток людини культури, то
необхідно у канонах постнекласичної раціональності зазначити, що цілісна
людина культури в сучасному розумінні – це не сума властивостей та
чеснот, а людина, яка здатна з максимальною ефективністю реалізувати
свої індивідуальні здібності, інтелектуальні та моральні можливості на
основі онтологічної грамотності, теоретико-методологічних пошуків
нового знання про світ і життя та головне – про аксіологічну компетенцію,
що передбачає намагання зробити світ кращим разом із іншими людьми та
на основі праксеології, тобто духовно-практичного осягнення світу.
Отже, на особистісному рівні слід досліджувати здатність людини
інтегрувати у свідомості різні культурні сенси, інтереси та цінності,
засвоєння та рефлексія яких забезпечує розвиток особистості як осередку й
центру перетину культур, конфесій, цивілізацій в одній особі. Відтак,
рефлексивно-оцінна функція людини має стосуватися її спроможності
мислити, жити відповідно до принципів гармонійного співжиття із
представниками інших культур, а також сприйняття наявності природних
прагнень кожної людини до свободи, щастя, моральності та доброчинності.
Цілком логічно, що без діалогу оцінити компетентно і рефлексивно
духовно-практичну організацію багатогранної діяльності культурноосвітніх установ та своє власне набуття світової культурності (смислів,
принципів і знань) навіть на основі найбільш високого рівня толерантності
є неможливим.
Урахування рефлексивно-оцінної діяльності людини у процесі
навчання

за

інструментів

допомогою

діалогу

вимагає

(виключно

контекстуальних)

від

дослідника

аналізу

певних

природо-

й

культуровідповідних людині способів і технологій діалогізації, навчання
толерації, розвитку терпимості до іншого (навіть неприйнятного) способу
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життя, навчання розумінню й умінню диференціювати склад кожної
культури, оцінюванню системи цінностей і норм відповідно до їх
історично-конкретної важливості, методик саморозвитку та імплементації
елементів інших культур у власну систему мислення, психологічного
супроводу становлення діалогічності й розсудливості.
Подібне осмислення

запобігає ситуаціям, коли

в результаті

предметно-наукової редукції мультикультурна освіта трансформується у
фрагментарно-конкретні описи тих чи інших культур, вона часто залишає
за межами аналізу певні впливові культурні компоненти, концептуальносмислові (філософсько-світоглядні) рефлексії та не враховує і не залучає
повномасштабно особистісний потенціал усіх суб’єктів освіти й культури
до діалогу.
Звернення до аналізу значущості та невичерпності феномена
толерантності, що привертає і привертало увагу багатьох дослідників,
стане закономірним, якщо цей аналіз розпочати з генези її історичних
форм, зокрема періоду Античності та Середньовіччя. Античне суспільство
у такому огляді постає як таке, в якому реально зосереджувались елементи
толерантності, оскільки в цілісному житті поліса вони виявлялись у
пошуку єдності в дискусіях, діалогах, суперечках. Проте толерантність
Античності цілком укладалась у панівну на той час світоглядну систему –
космоцентризм. Розгляд толерантності Середньовіччя був пов’язаний із
аналізом ідеї терпимості у християнстві (віротерпимість), яка пройшла в
розвитку етап оформлення внутрішньої християнської терпимості (за
формою це була «наївна» терпимість) та публічні декларації ідей
міжконфесійної віротерпимості (сумативна толерантність). Толерантність
цього періоду поставала розумінням багатоваріативності служіння Богу і
світоглядно її можна тематизувати як різновид теоцентризму, який подібно
до античного світогляду, не спрямовував людину на пошук консенсусу.
Але, незважаючи на певну обмеженість толерантності протягом перших
етапів її розвитку, зокрема у прагненнях добродійності демократичного
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поліса для усіх і в «широкій» терпимості XV-XVI століть, толерантність
набуває рис духовно-моральнісних пошуків єдності та злагоди.
Сучасність, демонструючи, з одного боку, зростаючу єдність людей
у їх прагненнях жити вільно, гідно і благополучно, виявляє, з іншого боку,
певну напруженість у стосунках між людьми, у відносинах певних
спільнот і, навіть, держав. Саме тому, дедалі частіше теоретики і практики
гуманітарних галузей знання звертають увагу на вивчення феномена
«толерантність», що, як об’єкт дослідження, пройшов значний шлях у
розвитку інтерпретацій, тлумачень і конотацій. Цей факт слід визнати
беззаперечним, оскільки кожне знання, зокрема гуманітарне, має бути
контекстуальним.
Сучасні дослідники не мають єдиного погляду на зародження,
джерела, історію та зміст принципу толерантності. Так, наприклад,
філософ М. Конте (Франція) вважає цю ідею виключно грецькою, Р. Крісті
(Канада) вказує на формування теорії толерантності в добу Просвітництва,
Й. Йовель (Ізраїль) пов’язує її становлення з французькою революцією,
Ш. Зарка (Франція) визначає толерантність як продукт сучасного
мислення. Існують із цього приводу й інші думки. Варто погодитися з
твердженнями тих дослідників (Л. Бобовникова [45], В. Гараджа [90],
Л. Филипович [306; 410; 411; 412], М. Бабій [306; 412], Ю. Іщенко [156;
157; 158], В. Форсова [422] та інші), які вважають, що джерела
толерантності слід шукати ще в античному світі (Стародавня Греція та
Рим), оскільки це зумовлено об’єктивними причинами: поліс, як цілісність
життя греків, становив собою динамічну єдність різноманітних аспектів –
інтересів індивідів, занять, сфер життя, проблем, рішень тощо.
Античне суспільство також демонструвало терпимість і в релігійній
сфері,

допускаючи

існування

богів

«інших

народів»

поруч

із

«національними богами». Формами терпимості до «Іншого» в античному
суспільстві, як вже зазначалося, ставали дискусія, діалог, суперечка тощо.
Саме ця єдність різноманітного, а також певна демократичність організації
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життя поліса надала підстави ученим зробити висновок, що ідея
толерантності (не маючи цілком конкретного теоретичного визначення й
понятійного

осмислення)

реально

виявляла

себе

в

системі

багатоаспектного буття держав античного світу.
Проте, на думку М. Бабія, перші теоретичні підходи в осмисленні
ідей терпимості знаходимо вже у Демокріта, софістів, Сократа, а пізніше –
в Аристотеля, стоїків, Цицерона [360].
Чимало науковців не погоджуються з вище викладеним поглядом
щодо теоретичного обґрунтування принципу толерантності за доби
античності, натомість витоки теорії толерантності та її розвиток
пов’язують безпосередньо з початком її наукових розробок, що
актуалізуються в Новий час багатьма вченими, митцями, політиками й
релігійними діячами. Ми погоджуємося з твердженнями Ю. Іщенка із
приводу того, що в пошуках аналогів толерантності в античній філософії,
можна натрапити на поняття, які істотно відрізняються від неї своїм
фундаментальним сенсом, оскільки вона значною мірою не тематизувалася
будь-якими відомими формами свідомості й не репрезентувалася як
проблема в жодному типі дискурсу; не було також і терміна на позначення
поняття толерантності тощо. Але, учений наголошує: «…Відсутність
тематизації

толерантності

можна

інтерпретувати

як

абсолютну

її

присутність, тобто таке виявлення, що не становило проблеми з її
втіленням» [156, с. 116].
Аналізуючи релігійні корені толерантності, російська дослідниця
В. Форсова вказує на виникнення толерантності в античний період і
зазначає: «Проблема толерантності (від лат. tolerance – терпіння) виникла в
ті часи та найгострішою була там, де народи з різним віросповіданням
були вимушені жити разом у межах великих імперій (імперія Олександра
Македонського і Діадохів). Вона розв’язувалася як проблема здатності
держави через примус встановлювати релігійну одноманітність. Як
світоглядна основа толерантності античний космополітизм був не стільки
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антитезою

націоналізму,

скільки

прагненням

перемогти

людські

пристрасті й знайти небесне громадянство» [422, с. 55].
Ми вважаємо, що за античної доби проблема толерантності не була
актуальною не лише тому, що тоді не поставали такі практичні завдання як
перед сьогоденням, а ще й через те, що її не диференціювали з
моральнісних, соціально-етичних і духовних експлікацій життя людини
того часу, оскільки у межах космоцентричного світогляду, що панував у ті
часи, коли найвищою людською цінністю був Logos (Космічний розум),
головне призначення людини вбачалося в загальнолюдському прагненні до
гармонії зі світом, тобто природою і соціумом, насамперед – із природою,
оскільки Logos, як і природа, вважався абсолютним, об’єктивним, із яким
слід погоджувати життя [375].
Вагомим аргументом і підтвердженням нашої думки постає ретельна
характеристика антипода толерантності – нетерпимості, надана російським
дослідником Є. Рашковським: «І в той самий час ідеї терпимості й
ненасильства, належать до глибокої давнини, можливо навіть до
віддаленого часом людського філогенезу, коли люди розпочинали
усвідомлювати свою солідарність у малих групах і свій симбіотичний
зв’язок із тими, хто їх оточує, висувається найчастіше всупереч
очевидності – на перший план соціальності й історії. І будь-яка обізнана та
розсудлива людина, вдивляючись в історію, не може не визнати, що
інтуїція солідарності, терпимості та ненасильства, якими відрізняється
проповідь багатьох великих учителів людства – від часів Будди до часів
Мартіна Лютера Кінга або О. Меня, – була певне не дурощами, не
«юродством» (як це здавалося, наприклад, Леніну і співтоваришам), а –
навпаки – якнайглибшим проникненням у саму сутність «феномена
людини». Або – якщо завгодно – одкровенням про людину, яка була не
цілком зрозумілою у своїй насущності» [303, с. 62].
Дійсно, історичні, культурологічні та психологічні дослідження
підтверджують

думку

науковця

щодо

«шарів»

нетерпимості,

які
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починаючи з архаїчного, заснованого на принципі «Ми – Вони» (Б.
Вальденфельс), що з перебігом часу закріплювався в індивідуальній і
суспільній свідомості, віддзеркалювався у найширших фольклорних,
літературних, релігійних, ідеологічних та інших асоціаціях, які його
підкріплювали, й іноді набував найпіднесеніших у патріотичному дусі
тлумачень.

Сучасна

гуманістика

на

рівні

емпіричних

досліджень

виокремлює цей архаїчний «шар» людської психології та свідомості у
проявах побутової ненависті, побутової або сусідської злоби, у спалахах
масової ксенофобії та погромних пристрастей тощо.
Своє подальше втілення ідея терпимості знайшла у християнстві.
Упродовж перших чотирьох століть становлення й розвитку християнства,
коли його адепти були об’єктом гонінь, переслідувань, нетерпимості з боку
держави, суспільства, християнська церква устами вчителів – Отців церкви
– активно проповідувала віротерпимість. Заклики до віротерпимості з боку
влади до християн знаходимо у Тертулліана, Афанасія Александрійського,
Григорія Богослова, Іоанна Златоуста та інших. Саме тому їх роздуми
щодо толерантності можна вважати витоками середньовічних і, до певної
міри, сучасних релігійних концепцій толерантності.
У західноєвропейській традиції становлення толерантності, яке хоча
й відбувалося за умов інквізиції, міжрелігійних війн, на думку деяких
учених, проходило в три етапи: 1) оформлення внутрішньохристиянської
терпимості (ХІІ-ХІІІ ст.); 2) перші публічні декларації ідей толерантності у
формі міжконфесійної терпимості (XV-XVII ст.); 3) кристалізація у ХХ ст.
ідеї толерантності як права [129, с. 48].
Ідея варіативності шляхів до Бога є стрижневою в релігії ХІІ-ХІІІ ст.
Значна кількість уставів, чернечих орденів, канонікатів, а також
плюралізація релігійного життя вивели частину віруючих за межі
офіційної римської церкви. Єретичні рухи були спровоковані новим
розумінням релігійного ідеалу. Ще Августин, посилаючись на те, що всі
мови надають розмаїття християнській доктрині та поєднані у єдину віру,
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закликав до визнання цього різноманіття, щоб запобігти розбрату [44,
с. 588].
Аналіз наукових джерел і аналітичної літератури засвідчив, що
тогочасні концепції толерантності оформилися в контексті віротерпимості
й мали апологетичний, теологічний характер, тому ми вважаємо її значно
обмеженою не стільки в когнітивному сенсі, скільки в консенсуальному
розумінні. Саме так і практична реалізація толерантності виявляла себе
лише як розуміння багатоманітності способів служіння Богу як усередині
християнської релігії, так і з огляду на цікавість щодо інших релігій.
Разом із тим, з’являються думки про моральний нейтралітет
релігійних обрядів, про високу оцінку творчості та земних почуттів, про
особистісний вибір шляху до Бога. Навіть сам термін «tolerantia» отримує
певне соціальне значення: допущення існування «Іншого», чужого як в
релігійному, так і в культурному сенсі. Причому, необхідність терпимості
в соціальних відносинах пов’язана не тільки з теологією, але й з
філософією: жорстокі релігійні війни, що вразили Європу, потребували
філософського осмислення соціальної ситуації. Але все це не вимагало
діалогу і пошуку порозуміння між репрезентантами конфесій, а
догматичний характер цих інтерпретацій чітко визначав межі.
Безперечно, було б неправильно пов’язувати раціональне прочитання
толерантності лише з культурою Реформації та Нового часу. Вже у власне
середньовічній християнський традиції можна простежити витоки її
раціонального тлумачення. Так, у Новому Заповіті закладається, по суті,
основна раціональна вимога толерантності – принцип взаємності (Матф.
13:24 – 40). Притча про зерна і плевели поєднує практичну толерантність з
її розумінням як моральної вимоги, у судженнях апостола свобода
віросповідання і взаємна терпимість-толерантність мислиться дедалі більш
раціонально – як дієвий інструмент розв’язання конфліктів щодо свободи
совісті.
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Слід наголосити, що раціональне значення терпимості постійно
дискредитувалося державою, залишаючись поза межами державного
життя, оскільки християнство перетворювалось на державну релігію, і це
був певний парадокс, який доповнювався тим, що терпимість була значно
більшою щодо віросповідування мусульман й іудеїв, ніж єретиків. Не
можна також залишити поза увагою той факт, що ліберально-правова
свідомість Нового часу тільки поглиблювала раціональне прочитання
толерантності християнського середньовіччя: дух Нового Заповіту вже
базувався на терпінні та любові, відстоювалася думка, що не лише
прийняття віри, а й додержання співпричетності до неї є актом свободи,
котрий у такий спосіб не може бути насильницьким, відтворювався й
закріплювався раціоналістичний зміст міркувань про внутрішню і
зовнішню свободу віросповідання та взаємну терпимість, які знаходимо у
працях мислителів Середньовіччя.
Отже, Середньовіччя продемонструвало певне співвідношення
знання й віри в культурі, пріоритет віри, яка через інститут церкви входила
у владні структури соціуму, а відтак визначала своє культурне й
ідеологічне значення. Однак ми вважаємо, що як за сутністю (головний
концепт толерантності – є свобода віри в Бога), так і за змістом та
структурою (мова йде лише про віротерпимість) толерантність мала значно
обмежений характер впливу.
До того ж, розуміння толерантності, що ґрунтувалося на врахуванні
інтересів конкретного індивіда, його неповторної особистості, виявилося
неспроможним

на

початку

XVI ст.

в

Європі

ліквідувати

ідейну

конфронтацію у суспільстві, яка вимагала практичних дій. Так, Нантський
Едикт 1598 р. Генріха ІV дозволяв і католикам, і протестантам жити в усіх
містах, але обмежував їх у формах віросповідання. Ми вважаємо, що
тогочасна реформаційна думка хоча й зосереджувалася на інтересах
конкретних людей у їх земному житті, що й стало основою декларації
принципів толерантності, однак суттєво не впливала на покращення
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ситуації, оскільки орієнтувалась на індивідуальну мораль і ранній
гуманізм.
Один із перших принципів широкої терпимості у питаннях віри, що
полягав у відмові від догматики, обґрунтував великий гуманіст доби
Відродження Еразм Роттердамський (1469-1536) у книзі «Похвала
глупості». У дослідженнях Л. Почебут стверджується, що гуманіст
основою будь-якого зв’язку в людському суспільстві, дружби, миру в
родині вважав поблажливість, терпимість до чужих недоліків. Метою
життя – любов, терпіння та душевну чистоту. Еразм Роттердамський
наголошував: «Безглуздо подобатися самому собі способом життя, що є
відмінним від інших, або презирством та осудом чужого укладу» [292,
с. 88].
Подібне сходження толерантності до суттєво людського сприйняття
життя, на нашу думку, цілком укладається у модель толерантності
М. Уолцера: «Остання з моїх моделей толерантності, проте, вказує на іншу
схему і, можливо, на проект доби постмодерну. В суспільствах іммігрантів
(а також у теперішніх національних державах під тиском іммігрантів)
люди розпочали на власному досвіді пізнавати те, що можна назвати
життям без чітких меж і без упевнених та єдиних у своєму роді
особистостей. Різниця між людьми є нібито «розмитою», оскільки вона
трапляється щодня й на кожному кроці. Індивідууми втікають зі своїх
вузьких общин і від пов’язаних із ними труднощів та змішуються з
членами більшості, але вони не обов’язково асимілюються в якусь
загальну ідентичність. Контроль із боку цих груп є не вельми сильним, але
він у жодному разі не відсутній. Наслідком цього є постійне
перемішування різних за своїми особливостями індивідуумів, змішані
шлюби між ними і, отже, надто інтенсивний мультикультуралізм, який
ілюструється на прикладі не лише суспільства в цілому, а також і
зростанням кількості родин, і навіть просто окремих особливостей. Віднині
толерантність розпочинається вдома, де ми часто маємо встановлювати
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етнічне, релігійне і культурне мирне співіснування з подружжями, дітьми й
домочадцями – і зі своїм власним, написаним через дефіс чи роздвоєним
«Я» [407, с. 101-102].
Вже у ХХ та ХХІ століттях майже усі проблеми, які є загрозою для
людства, постають зміщеними в сферу відносин «людина-людина», а
особистісний фактор починає відігравати в суспільному житті головну
роль, постає необхідність через світогляд «повернути» толерантність у
духовно-моральнісну площину. До того ж, «глобалізований» світ, який
дедалі стає раціоналістичним, технократичним, утилітарно-прагматичним,
«розбожественим» (К. Ясперс), а також таким, в якому відбувається
етнічне й конфесійне розмежування, пов’язане з прагненням людей
зберегти свою культурну, насамперед, етнічну, конфесійну ідентичність.
Однак, досить затребуваним є аналіз толерантності як компонента
світогляду, який відображає ставлення людини до дійсності та до самої
себе, а також зумовлені цими уявленнями основні життєві позиції і
настанови людей, їхні переконання, ідеали, принципи пізнання та
діяльності, ціннісні орієнтири. Є потреба

доповнити усі ці елементи

розкриттям сутності толерантності як механізму консенсуальної злагоди.
Отже, саме через світогляд, який включає в себе не просто
результати фіксації об’єктивного стану речей, але й позицію суб’єкта: його
ставлення до дійсності, мету, цінності, ідеали, і який, за сутністю, є
суспільною свідомістю, що втілена в індивідуумі як єдність його
моральних, філософських, релігійних, етнічних та інших ціннісних
уявлень, толерантність постає як єдність об’єктивного та суб’єктивного в
людині, стає не лише ознакою поважного ставлення до інших культур, але
й ознакою впевненості у власній позиції, надійності та відкритості до
інших ідейних течій.
У такому сенсі толерантність як світоглядний феномен історично
визначається контекстуальним характером, тобто вона спрямовується на
подолання тієї чи іншої (конкретної) форми нетерпимості у конкретному
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суспільстві, у конкретному часі, в усіх перетинах і виявах нетерпимості,
що відповідно позначаються на характері толерантнісного світогляду й на
поведінці людини, а відтак, зростаюче насильство, агресія, аморальність
так чи інакше оформлюються ідеологічно.
Таким чином, з’ясування ґенези й змісту принципу толерантності
засвідчило багатозначність його тлумачення та наявність його розгляду як
багатогранного феномена, що виявляється у різних видах існування
толерантності (декларативний, реляційний, акційний), у різних способах
осмислення, у різних формах сприйняття (раціональне, чуттєво-емоційне),
що усвідомлюється на різних ступенях історичності (Античність,
Середньовіччя, Новий час та сучасна доба), або як ступінь теоретичної
«зрілості» (стихійно-повсякденна, теоретична, філософська), що певним
чином зумовлює мотивацію й активність людини.
Толерантність як цілісна система поглядів людини на її стосунки з
іншими людьми зазнала значних змін. Тлумачення змісту цього поняття із
часом збагачувалося і зумовлювалося особливостями тієї чи іншої доби,
зокрема стосовно зазначених періодів, можна звести до такої формули:
відсутність тематизації толерантності в окремих дискурсах (антична доба)
та

апологетичне,

теологічне

її

тлумачення

як

віротерпимості

(Середньовіччя).
До

речі,

тематизування

толерантності

можна

пов’язувати

з

первісними етапами розвитку людства, якщо розуміти толерантність як
світоглядний феномен: різні історичні форми свідомості були притаманні
людині з початку її розвитку (буденний світогляд, міфологія, релігія,
наука, філософія). Однак, аналіз розуміння толерантності засвідчив не
тільки багатоаспектність її осмислення, але й той факт, що пошук
ефективних шляхів подолання нетерпимості слід, з одного боку, перевести
у межі історичного, культурологічного, соціологічного підходу до
толерантності,

в

яких

вона

«розглядається»,

розкривається

як

екзистенційне явище, і, з іншого боку, спрямувати розгляд на есенційні
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властивості цього феномена як світоглядного кредо, що зорієнтує
толерантність на природні якості людини, яка будучи цілісною істотою,
світоглядно осягає світ як єдність загальнолюдського й індивідуального,
яка прагне пізнання усіх можливих універсумів і відкриття свого світу,
прагне рівності та справедливості.
Проте, на нашу думку, весь цей час толерантність, з одного боку, не
розглядалася в діалектичній єдності з діалогічною взаємодією та, з іншого
боку, вона виступала терпимістю (віротерпимістю) або справжньою
толерантністю

(презумпція

плюралізму

думок),

але

такою,

що

детермінована забезпеченням безпеки.
В історії же загальнолюдського поступу та становлення людини,
здатної оцінити виклики часу, сучасність постає випробуванням її розуму,
духу, потенціалу піднесення у духовно-моральному та інтелектуальному
розвитку. Якщо перевести зміст аналізу в предметну площину філософії,
то, спираючись на визначення її предмету – універсальним чином
осмислені взаємовідносини «людина-світ», взяті у багатоманітні їх
характеристик і проявів, слід зазначити, що весь філософський аналіз
здійснюється, насамкінець для того, щоб допомогти людині зрозуміти своє
місце у світі, сформувати життєво продуктивні ціннісні орієнтири,
відкрити глибинні над утилітарно значущі смисли буття,

привернути

увагу людини до свого власного життя і відшукання у ньому свого
власного і, водночас, гідного людини сенсу життя, пробудження і
зрощування духовності людини. Тобто філософія у її античному розумінні
як мистецтва жити, як культури себе орієнтує на ставлення до людини і у
своєму власному обличчі, і в обличчі кожної іншої людини, як до
самоцінності (І. Кант), до розуміння іншої людини, любові до неї, як до
себе самої, що неможливе без подолання монологічності в освіті на основі
діалогу і толерантності.
Разом із тим, якщо освіта значною мірою представлена з очевидним
перебільшенням її можливостей та потенціалу, то й межі толерантності
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тлумачаться виключно як деякі незначні упущення з боку освітніх
інституцій. Саме тому на рівні філософської рефлексії існує необхідність
розглянути концептуальні засади та теоретичні конструкти нового
прочитання

одвічної

проблеми

формування

комунікативної

компетентності людини та розгортання її природної діалогічності й
толерантності.
Розвиток

комунікативної

компетентності

громадянина

та

реформування його суспільного життя потребують реалізації таких ідей
філософського, людинознавчого, народознавчого знання, які б сприяли
саморозвитку, самотворчості, самоідентифікації особистості, здатної жити
в злагоді з іншими людьми і з собою. Значні можливості в реалізації цих
завдань належать освіті, найближчою перспективою якої, на думку
Г. Філіпчука, є «…не лише її розвиток в напрямі визнання педагогом,
суспільством права учня бути активним суб’єктом навчально-виховного
процесу, формування у нього найцінніших рис – індивідуальності,
творчості, громадянськості, а й забезпечення неприпустимості насильства
над свідомістю особистості, маніпулювання її поведінкою. Це означає,
що… необхідно забезпечити вироблення у людини певного імунітету до
світоглядної безпорадності в хаосі розбурханого політичного суспільного
життя, підготувати її світобачення, а не кинути напризволяще в стихію
агресивної

політизації

полярних

таборів

чи

суспільної

індиферентності» [418, с. 2].
Ми, на основі аналізу багатьох педагогічних праць, раніше вже
вказували на значний потенціал освіти для процесу поглиблення
толерантності [326, с. 104-105]. Освіта з найменшого віку впливає на
людину, формуючи спочатку доброзичливість, уміння дитини у своїй
поведінці не виходити за певні межі, формує лояльність та інтерес до
відмінностей і здатність оцінювати людину неупереджено, не за
належністю до тієї чи іншої спільноти, а за людською гідністю, і більш
того, освіта вчить бачити й переживати власну глибинну схожість з
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іншими людьми, без якої жоден індивід, навіть найтолерантніший,
існувати не може.
У системі освіти продукуються уявлення про толерантність як мету
співтовариства, спільноти та утворюються нові смислові простори не
тільки для інтерпретації толерантності, але й низки інших ключових
понять і положень, головним серед яких є те, що саме толерантність стає
чинником, який виводить сучасне суспільство на загальний огляд його меж
та можливостей існування, коли співтовариство робить предметом свого
обговорення саме толерантність.
У процесі навчання застосовуються різноманітні засоби й способи,
що

сприяють

вихованню

толерантності

шляхом

формування

мультикультурної когнітивної сфери (наповнення змісту освіти різними,
навіть

протилежними,

суперечливими

відомостями

про

сторони,

властивості, залежності в об’єктах, процесах і явищах; упровадження
плюралізму думок і відмова від ієрархічної картини світу, створення умов
дотримання етичних норм суб’єктами освіти будь-яких рас, народів,
релігій, національностей у процесі їхньої взаємодії тощо).
Особлива роль у вихованні толерантності в закладах освіти
належить педагогам. Саме вони мають бути головними носіями
демократичних цінностей, моральних рис, активної життєвої позиції,
психологічної готовності до терпимості заради позитивної взаємодії з
людьми іншого культурного, національного, релігійного й соціального
середовища тощо.
Слід зазначити, що останнім часом в освіті стає помітним процес
розгортання мультикультурності, який рухається все далі: у навчальних
закладах різних рівнів акредитації та профілів навчання з етнокультурною
змістовою компонентою освіти розробляються оригінальні навчальні
плани, авторські програми курсів, навчальні посібники тощо; причому,
якщо на попередньому етапі найважливішою проблемою цих шкіл було
змістовне виділення етнічного та релігійного компонентів, то сьогодні на
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перший план висуваються проблеми організації діалогу з іншими
культурами,

а

обов’язковою

підставою

сучасної

освіти

постає

затвердження у свідомості суб’єктів освіти значення історичного коріння
свого народу, його духовних начал, громадянських і патріотичних ідей,
гуманістичних пошуків шляхів узгодження спільного життя з іншими
народами, із усім людством.
Разом із тим, запропоноване нами раніше визначення толерантності
як світоглядного кредо, як моральної настанови, що зумовлює активну
соціальну

позицію

та

психологічну

готовність

до

позитивної

(конструктивної, діалогічної) взаємодії з людьми іншого національного,
релігійного, соціально-класового середовища, інших поглядів, стилів
мислення й поведінки [326, с. 119], спонукає звернути увагу на те, що
проблема толерантності та утримання її на «некритичних виявах»
побутової агресивності, непримиренності, неприйняття чужого стилю
поведінки тощо, має стосуватися, насамперед, зміни векторів у вихованні
на формування ціннісних орієнтирів, реалізації довготермінових стратегій
в органічній єдності з оптимізацією умов, від яких залежить, наскільки ці
стратегії в освіті знайдуть свою соціальну цінність і будуть привласнені
особистістю як абсолютна цінність разом із такими як життя, свобода,
демократія та відповідальність.
Отже, філософсько-світоглядне розуміння толерантності має відійти
від перебільшення результатів аналізу виявів толерантності (поведінкових
фактів) і звернути увагу на толерантність як на можливість, як на
внутрішню, нереалізовану сторону дійсності. І хоча, на думку М. Булатова,
«…сама по собі можливість абстрактна, ще не має існування... але вона
стає реальною, коли з’являються умови... Для самої можливості вони
випадкові, оскільки не залежать від можливості... проте можливість має
суттєве значення для людей в аналізі дійсності, особливо в тій сфері, в якій
всі вони живуть, яка зачіпає їхні цілі та інтереси, тобто в соціальній історії
й остання завжди містить у собі певний спектр можливостей, а яка з них
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буде втілена в життя і відіб’ється на всіх, залежить від багатьох обставин і
не в останню чергу від енергії і змісту діяльності зацікавлених верств
населення. Без цього найкраща можливість залишиться в собі, не перейде у
дійсність» [67, с. 305-306].
Таким чином, толерантність як абстрактна можливість, по-перше (з
об’єктивного боку), за певних умов може бути дійсною, по-друге (з
суб’єктивного боку), за певними передумовами може мислитися як дійсне,
тобто і є напрямом розвитку інтерсуб’єктивних взаємовідносин у
сучасному життєвому світі, є тенденцією, яка може бути експлікованою
тільки як можливість. У свою чергу, така експлікація толерантності
означає сприйняття ії насамперед як принципу – вимоги, що припусує
певний модус взаємодії усіх суб’єктів у суспільному житті на всіх його
рівнях і в усіх його сферах. Саме у такому дусі визначена толерантність у
Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО, прийнятій 16.11.1995 року.
Оскільки далі ми будемо спиратися саме на розуміння толерантності,
сформульоване у Дексларації, то наведемо його у повному обсязі. Тут у
статті першій зазначається:
«1.1 Толерантність означає повагу, прийняття і правильне розуміння
багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і
способів проявів людської індивідуальності. Їй сприяють знання,
відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань.
Терпимість – це гармонія в різноманітті. Це не тільки моральний обов'язок,
а й політична та правова потреба. Толерантність – це чеснота, яка робить
можливим досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою
миру.
1.2. Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання.
Толерантність – це передусім активне ставлення, що формується на основі
визнання універсальних прав та основних свобод людини. Ні за яких
обставин толерантність не може служити виправданням посяганню на ці
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основні цінності, терпимість повинні проявляти окремі люди, групи і
держави.
1.3. Толерантність – це обов'язок сприяти утвердженню прав
людини, плюралізму (в тому числі культурного плюралізму), демократії і
правопорядку. Толерантність – це поняття, що означає відмову від
догматизму, від абсолютизації істини і затверджує норми, встановлені в
міжнародних правових актах в області прав людини.
1.4. Прояв толерантності, який співзвучний повазі прав людини, не
означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від
своїх або поступки чужим переконанням. Це означає, що кожен вільний
дотримуватися своїх переконань і визнає таке ж право за іншими. Це
означає визнання того, що люди за своєю природою розрізняються за
зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і цінностям і мають
право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. Це також означає,
що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані іншим» [117].
Виходячи із усього вище зазначеного, найбільш суттєвою колізією у
сенсі методології дослідження толерантності та імплементації її, як
принципу,

в

дійсність

ми

вважаємо

намагання

аналізувати

та

узагальнювати факти прояву толерантності/нетолерантності як такі, що
вичерпно розкривають зміст толерантності без урахування буття
можливості, а з іншого боку, визнання ненасильства виключно на основі
схоластичного тлумачення толерантності як абстрактної ідеї. Можливість
завжди припускає посилання на суперечність, яка розуміється як
характеристика одночасно об’єкта та суб’єктивного переживання, вона не
пов’язана ані з пізнанням того, що може бути, ані з пізнанням самої себе.
Оскільки можливість існує в різних формах, а пізнання ймовірностей,
можливостей не завжди впливає на наші пізнавальні здатності, то пізнання
без посилання на можливість є незавершеним, а його праксеологічна
значущість недостатньо визначеною. Отже дослідження буття має
базуватися переважно на вивченні можливостей, а не тільки наявних
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фактів. Аналіз можливостей як майбутнього бажаного/небажаного стану
того чи іншого предмету осмислення завжди було прерогативою філософії.
Так, без аналізу можливості не можна осягнути й сприйняти всі
суперечливі детермінації та модифікації виявів толерантності: одні люди
надто терплячі до інших, інші ж не вміють стримувати себе; деякі
індивідууми здатні силою переконання змусити себе не помічати
неприємних рис в оточуючих, інші ж – прагнуть знайти певний
«конфліктоген»; характер людини може викликати в інших часткове або
повне її засудження, неприйняття й роздратування, а може залишити
інших індиферентними до неї; змінною є комунікативна толерантність у
батьків і дітей, шлюбних партнерів, у приятелів чи друзів – періоди
терпіння несподівано можуть змінюватись на моменти роздратування
тощо.
Отже, слід виходити з того, що механізм виникнення й прояву
толерантності органічно пов’язаний із психологією особистості та є
відображенням її властивостей, її усвідомленого або підсвідомого
реагування на те, що «Інший» має певні відмінності. Слід також додати,
що драматизм психології сприйняття людини людиною полягає в тому, що
враження як про себе, так і про іншого є суб’єктивними, а негативну
оцінку партнера можуть викликати різноманітні за характером події, як
суттєві, так і незначні.
Із позицій філософської рефлексії ми не можемо не запропонувати
метод посибілістського мислення та конкретного розрізнення понять
«потенціал» і «можливість». Слід визнати слушним із цього приводу
висловлювання Л. Горбунової, яка за результатами філософського аналізу
багатьох

праць

вітчизняних

і

зарубіжних

дослідників

зазначає:

«Діалогічний принцип полягає у встановлені додаткового, конкурентного,
антагоністичного зв’язку між двома протилежностями. Він допомагає
вийти за межі нерозв’язних суперечностей у ширший контекст можливості
їх розв’язання. У контексті подолання дисциплінарних, парадигмальних,
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культурних та інших кордонів та меж релевантним є принцип трансгресії.
У просторі «між-» й «транс-» змінюється модальність складного мислення
– воно стає можливісним…» [105, с. 48].
Плідні

теоретико-методологічні

перспективи

відкриваються

у

визначеннях потенції і потенційності, наведених у філософському
словнику, – «потенція – можливість, внутрішня сила, здатність до дії, а
потенційність – (лат. potentia – здатність, сила, могутність) – властива
життєвій субстанції тенденція, яка за певних сприятливих умов досягає
своєї мети [417, с. 357]. Саме залучення до змісту толерантності потенції і
потенційності дає можливість філософські обґрунтувати її як життєвий
принцип, а також більш повно розкрити її особистісно-вчинковий і
суспільно-проективий характер.
Дослідження толерантності як однієї з важливих якостей людини, що
інтегративно відображає ступінь її соціальної зрілості та виховання, досвід
спілкування особистості з іншими та різноманітні прояви її культури,
цінностей, потреб та інтересів, настанов, характеру і темпераменту, звичок
та

особливостей

мислення

тощо,

значною

мірою

підтверджують

особистісний характер діяльності людини, її відносин із близьким
оточенням та колегами на роботі, кар’єрного зростання й виконання
професійних обов’язків, а також почуття самодостатності й щастя.
Толерантність
характеристикою

у

такому

особистості,

контексті
певним

постає

системотворчою

психологічним

ансамблем

різноманітних якостей індивіда, насамперед, моральних, ментальних та
інтелектуальних. Причому у можливісному розумінні дещо інакше
виглядає залежність зрілості толерантності від рівнів розвитку особистості.
До цих рівнів ми відносимо: гносеологічний – пізнання й визнання
цінностей своєї культури й культури інших людей; операційно-діяльнісний
– визначення стратегії і тактики поведінки й діалогу з іншими людьми;
рефлексійний, або аналітико-результативний, тобто аналіз результатів
взаємодії,

розробка

моніторингу

відносин

і

складання

програм
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саморозвитку. Дослідження і досвід свідчать, що іноді формально
визначена різниця в цих рівнях постає незначною, якщо мова йдеться про
життєві

загальнолюдські

цінності,

що

визначають

сенсожиттєву

орієнтацію і в буденному житті відповідають висловлюванню: «Для мене
неважливо, до якої віри, нації, партії належить людина: була б вона
доброю людиною. Це є важливим».
Усвідомлення соціально-проективного характеру толерантності й
того факту, що світ і соціальне середовище багатовимірні, утверджують
думку про те, що й погляди на цей світ є різними, їх не можна зводити до
одноманітності або на чиюсь користь. Тому мова повинна йти про
широкий культурно-освітній простір, який охоплює не лише школу й
педагогіку. Тим більше, що сучасна доба вносить суттєві корективи в
організацію освіти як системи, яка все глибше входить в інтеграційні
процеси, у єдиний інформаційний простір, стає безперервною у хронотопі,
розростається до меж вселюдського життя, а це вимагає врахування
цілісності усіх впливів соціуму на людину, яка в ньому сама здатна
«відкривати» своє місце, власну унікальність, неповторність, робити
освітнє середовище принципово відкритим, рухливим, пластичним,
здатним перетворювати значення на особистісні сенси, створювати умови
для безперервного саморозвитку і культурності.
Невипадково М. Бахтін вказував, що «…взагалі кожне принципове
(авт. – цілісне) ставлення має творчий продуктивний характер… Якщо ми
відходимо від цілісного ставлення до речей і світу, визначеність предмету
постає перед нами як щось чуже й незалежне та починає губитися, і ми
самі підпадаємо під панування випадкового, втрачаємо себе, втрачаємо й
усталену визначеність світу» [28, с. 10].
На думку А. Іоффе, розуміння толерантності як сумісності не лише
демонструє можливості для взаємодії, але й визначає її рамки.
Толерантність є ціннісною категорією, що складається з психологічного
(повага, доброзичливість, акцептування іншого, ідеологічна, соціальна,
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психологічна

й

психолого-фізіологічна

сумісності),

діяльнісного

(взаємодоповнення, співпраця, кооперація, діалог, дискусія, солідарність),
ціннісного (свобода, права людини, соціальна рівність, плюралізм думок,
консенсус, компроміс), соціокультурного (збереження самобутності,
етнічна толерантність) аспектів [155, с. 25].
Заслуговує на увагу ще один аспект толерантності – інтегративний.
У сенсі культурної інтеграції М. Герсковіц вводить у науковий обіг
поняття інкультуризації, яке позначає засвоєння індивідом світогляду і
зразків поведінки, притаманних певній культурі. Як наслідок, у індивіда
формується когнітивна, емоційна й поведінкова подібність із членами його
культури. На відміну від соціалізації, котра передбачає оволодівання
досвідом,

необхідним

для

виконання

соціальних

ролей,

процес

інкультуризації розпочинається з набуття перших навичок і засвоєння
мовлення, формується культурна людина, яка є носієм певної культурної
парадигми, що включає мову, ритуали, цінності тощо.
Учений виділив два етапи інкультуризації, єдність яких на
груповому рівні забезпечує нормальне функціонування й розвиток
культури: дитинство та зрілість. На першому етапі відбувається засвоєння
мови, норм і цінностей культури, що передаються дитині старшим
поколінням різними каналами. Дитина на цьому етапі розвитку не має
права

вибору

власної

ідентичності,

критичної

оцінки

отриманої

інформації, виробленої власної матриці поведінки. У зрілому віці індивід
має можливість приймати або відкидати те, що пропонує йому рідна
культура, дискутувати й творити інкультуризація в період зрілості
відкриває дорогу змінам і прияє тому, щоб стабільність не переросла в
застій, а культура не лише зберігалася, а й розвивалася [483].
Ще один важливий аспект толерантності відкривається у міркування
Ч. Кутакаса. Він вважає, що бути толерантним – означає приймати речі
такими, якими вони є, виявляти терпимість до людей, які не подобаються.
Проблема толерантності пов’язана не тільки з відмінностями між людьми,
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які неможливо ігнорувати, і небажанням людей відмовитися від своїх
переконань, але й з інтенцією нав’язати своє бачення правильного,
добропорядного, гідного тощо [497].
У нормативних документах, що визначають розвиток сучасної освіти
на світовому, європейському, державному рівнях, наголошується, що
основоположною метою сучасної освіти має бути цілісність розвитку й
саморозвитку культурної людини як поєднання в ній складників
культурного

начала:

свободи,

гуманності,

творчості,

моральності,

духовності, адаптивності. Але приймаючи цю мету, необхідно зазначити,
що цілісна людина культури в сучасному розумінні − це не властивості та
функції, не сума доброчинностей та еталонів культурності, а людина,
здатна з максимальною ефективністю реалізувати свої індивідуальні
здібності, інтелектуальні та моральні можливості в межах відповідальності
перед усім світом: природою й людьми.
У даному контексті заслуговує на особливу увагу зауваження
М. Бахтіна, − «Нас у житті цікавить не людина як цілісність, а лише окремі
її вчинки, з якими ми вимушені мати справу в житті, в яких ми так чи
інакше зацікавлені... Менше за це в собі ми вміємо і можемо сприймати цю
цілісність власної особистості» [28, с.11]. Він вважає зразковим прикладом
цього художню творчість: «У художньому творі в основі реакції автора на
окремі прояви героя існує єдина реакція на цілісність героя, усі окремі
його вияви мають значення для характеристики цього цілого як моменту
його… Ця тотальна реакція щодо героя має принциповий і продуктивний,
утворюючий характер» [28, с. 12].
Отже, у проектуванні цілей, змісту, технологій та організаційноуправлінських умов формування толерантності слід розуміти її насамперед
як

принцип,

а

також

ураховувати

специфіку,

межі,

структуру

толерантності, як феномену, можливісний (імовірнісний) характер її виявів
та способів розгортання потенціалу мультикультурної освіти, так і
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створення

сприятливих

умов

для

розвитку

особистості

в

її

толерантнісному піднесенні.
У межах зазначеного дослідження в процесі реалізації потенціалу
освіти варто звернути увагу на усі рівні розвитку Homo educandus, до яких
слід віднести: інтелектуальний, що полягає у виборі парадигм мисленнєвої
діяльності людини, зокрема, переходу до метатеоретичного мислення, що
сприятиме розумінню фундаментальних принципів співіснування людей
тощо; ціннісно-орієнтаційний, морально-етичний, естетичний, емоційносенсорний,

енергодинамічний,

алгоритмічний,

характерологічний,

функціональний та інші.
Таким чином, освіта має як широкі можливості формування й
вивчення толерантності, так і обмеження, якщо толерантність буде
розглядатися або як загальний феномен (здатність організму витримувати
неприємні впливи чинників середовища), або як психологічне явище
(терпимість, витривалість, психічна стійкість до наявності фрустраторів і
стресорів, що сформувалися в результаті зниження чутливості до їх
повторної дії) тощо.
Оскільки

немає

можливості

встановити

усі

взаємозв’язки

толерантності з комплексом різноманітних людських якостей: від
інтелектуальних до ірраціональних, амбівалентних, то толерантність слід
розуміти як світоглядний феномен, як складову культурності, що означає
здатність людини осягнути надбіологічні програми життя за допомогою
різних культур. Причому ці програми є не лише способом регулювання
стосунків з суб’єктами інших культур, а й постають способами організації
життя людини на всіх його рівнях.
До розуміння толерантності слід залучити посибілізм (можливісне
мислення), цілісність аналізу усіх уявлень, виявів щодо толерантності та
процесу імплементації ідей і стратегій толерації в багатогранне життя
людини, і найголовнішою засадою варто визнати методологію розуміння
толерантності в гармонійній єдності усіх форм «зустрічей» ідентичностей
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та

комунікативної

діяльності

особистості,

насамперед

на

основі

діалогічних універсалій. Цей науковий ракурс, запланований нами для
подальшого дослідження, має сприяти утвердженню консенсуальної етики.
Таким чином, представлена спроба реінтерпретації толерантності, як
уточнення зміни її значення та смислів на основі філософської рефлексії
можливостей, меж і потенціалу, характеризує суттєву роль освіти, зокрема
мультикультурно орієнтованої її складової, розкриває можливості й
потенціал цієї освіти з виокремленням конструктивних позицій та надає
розуміння толерантності у сучасних умовах. У результатах дослідження
зазначені

такі

конструкти:

метатеоретичне

мислення;

посибілізм

(можливісне мислення); цілісність аналізу як уявлень людей щодо
толерантності, так і розмаїття її виявів у поведінці; методологія
імплементації принципу толерантності в широкий культурно-освітній
простір та врахування його впливів на толерацію.
Методологічні зміни, звичайно, торкнулися усіх рівнів методології
(філософська, загальнонаукова, конкретно-наукова та методологічний і
методичний інструментарій). Саме тому на рівні конкретно-наукової
методології та методів ми відповідно до наукового завдання і предметної
спрямованості

філософії

контекстуальні

та

освіти

принципово

повинні
засадничі

схарактеризувати
зміни

у

нові

методології

постнекласичної науки щодо вивчення діалогу і толерантності.
Наповнення культурно-освітнього середовища життєвими смислами
молоді трансформує його в культурно-освітній простір і наближає освітні
інституції до безпосередніх учасників культурно-освітнього процесу,
надавши їм можливість стати суб’єктами. Вибір шляхів повноцінного,
всебічного, гармонійного вдосконалення людини займає значне місце в її
житті, хоча студентська молодь про це, як правило, не говорить.
Виявляється це її бажання в діалозі, як у способі взаємодії людей, у
спільному з іншими людьми осягненні таємниць світу і людського буття.
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Відомо, що діалог виявляє комплекс протиріч як об’єктивного світу,
так і його різних способів сприйняття. У цьому сенсі він повинен бути
настільки аперцептивним, щоб бути здатним здійснювати процес «зняття»
суперечності та конфліктогенності, у тому числі, він має бути узгодженням
обсягу домагань молодих людей до життя з об’єктивно зумовленими
законами і морально-етичними принципами, нормами життєдіяльності
людей. Це, у свою чергу, дозволяє діалогічності реалізовуватися як
засвоєнню

загальноцивілізаційних

правил

взаємодії

презентантів

найрізноманітніших культур, субкультур і контркультур.
У складних переплетеннях аксіологічних моментів «буденної
свідомості», «повсякденної філософії», термінологічних систем наукової
мови, у філософських категоріях тощо, здатність людини осмислити світ і
реалізувати себе в ньому проглядається настільки різноманітно й
суперечливо, що про єдність говорити майже неможливо. Беручи до уваги
значення мови, завдяки якій людина удосконалюється і стає все більш
Homo sapiens, слід зазначити, що знання багатьох мов суттєво збільшує
можливості повноцінного розвитку всіх, без винятку, співрозмовників і
розкриває потенціал кожного з них.
Однак, чимало мов, звичайно, створюють плюралістичність картин
світу, у яких він постає або добрим, або злим, або справедливим, або
нечесним. Насправді, він такий, яким ми його «розгортаємо» в мисленні
через мову. Кожному народу, кожній особистості, в тому чи іншому
контексті, у відтінках ситуації відповідає своя картина світу. У цьому сенсі
слушною є думка М. Гайдеґера: «Картина світу ... означає не картину, що
відображає світ, а світ, який розуміється як картина» [433, с. 43].
Різноманіття картин світу, зумовлене індивідуальним способом
світосприйняття, світорозуміння, інтерпретації і зміни людиною. У діалозі
воно може бути представлене абсолютно інакше, якщо цей діалог
розгорнути навколо тих проблем, які є, хоч і суперечливими, але
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максимально загальними для представників різних культур, різного віку,
країн тощо.
Реально крихкий і взаємозалежний світ може бути єдиним завдяки
діалогу, а діалог у цьому сенсі має концентруватися навколо універсалій.
Саме універсалії: об’єктивного ряду (світ, розвиток, причина, цілісність
тощо), суб’єктивного ряду (людина, щастя, гідність, справедливість тощо),
суб’єктивно-об’єктивного ряду (пізнання, істина, діяльність, взаємодія
тощо) – мають стати «ланками» об’єднання конкретностей, розбіжностей у
людському існуванні в інтегративну усвідомлювану соборність.
Як тільки мова йтиме про застосування всіх логічних операцій щодо
цих загальних для людей принципів, то висловлювання Зенона: «Спільного
у людей тільки одне – вони всі різні» – буде вимагати обов’язкового
доповнення. І це доповнення буде наступним: різне в житті людей (за
формою) є настільки мізерним, що можна стверджувати: «Всі люди від
природи рівні та єдині».
Для того, щоб аргументовано представити результати наших
роздумів на користь діалогу про вищі смисли буття людей, ми звернемося
до цінностей – універсальних орієнтирів людяності. За допомогою
експрес-опитування нами складено певну модель – «ланцюжок цінностей»
і з’ясовано деякі позиції студентів-психологів щодо різних рівнів їх
прагнень.
У проведеному нами дослідженні брав участь Психологічний центр
Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької
освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Богдана Хмельницького та, створений при кафедрі практичної психології
цього вишу, науковий гурток студентів «Ordo amoris». Перша група
цінностей нами була визначена як вітальні (життєво-біологічні), однак,
якщо перевести розуміння цінностей у площину ціннісних орієнтацій, то їх
назва буде іншою – вітально-культурні цінності (за А. Фурман):
1) фізіологічне існування, що забезпечується відсутністю стихійних лих,
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епідемій тощо; 2) збалансованість екологічного комфорту й адекватний
вплив екосистеми; 3) інформаційно-просторовий комфорт (захищеність від
«стресу»); 4) можливість трудового, навчального, побутового балансу і
співвідношення

фізіологічно-рухових

факторів

життєдіяльності;

5) продовження роду як біологічного і морального прагнення людини [430,
с. 6].
У цьому сенсі, результати нашого експрес-опитування свідчать про
досить явний збіг оцінювання важливості цих проблем. Однак відповідям
студентів, які вивчали приклади ціннісних уподобань студентської молоді
європейських країн, дізнавалися про них у процесі вивчення англійської,
польської, німецької, болгарської та інших мов, був притаманний вищий
рівень інтелектуальності, духовної зорієнтованості. Студенти з мовної
практики наводили приклади, які суттєво відрізняли вітакультурну
орієнтацію європейської молоді, а саме: вказували на спокійне ставлення
до сексуальних проблем, більш високу інформованість із проблем цього
блоку, ослаблення трагічності, пов’язаної з ревнощами тощо.
Етолого-поведінкові

та

етнічні

(психологічні)

цінності

безпосередньо пов’язані з входженням людини до тієї чи іншої групи для
здійснення емоційних контактів, для оптимізації особистісного простору,
темпу життя і реалізації етнічної ідентичності та включення в побут,
традиції, звичаї та екологічну культуру. У порівнянні з попереднім блоком,
ці цінності не виражені настільки яскраво, щоб можна було показово
порівнювати і робити висновки, але чітко проглядається певна байдужість
по відношенню до їх засвоєння.
Виходячи з цього, прагнення до діалогу й освоєння європейських
цінностей за такої пасивності не буде забезпечене когнітивною базою, не
відбудеться інтелектуальний обмін знаннями про свій народ і буде досить
складно дотягнутися до людяності як універсалії.
Наступний блок «ланцюжка цінностей» стосується соціальнопсихологічних, трудових, економічних та інших прагнень особистості, що
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розгортаються за тим чи іншим системним напрямом або комплексно й
цілісно за усіма напрямами її вдосконалення (Homo faber, Homo
economicus, Homo socialis, Homo femilis тощо).
Знайомство з прикладами англомовних текстів і з розповідями
молоді європейських країн переконує нас у тому, що цілісна людина
культури в сучасному прочитанні – це не якості особистості або її функції,
не сума чеснот і еталонів етикету, а людина, здатна максимально
ефективно, конструктивно, результативно реалізувати свої індивідуальні
здібності, інтелектуальний і духовно-творчий потенціал.
Філософський діалог не тільки призводить до розуміння і прийняття
як норм поведінки, певних визначених обмежень (наприклад, допустимим
є будь-який творчий початок у природозумовлених межах і напрацьованих
суспільством морально-етичних нормах, принципах та правилах життя
тощо), але і на метафізичному рівні він об’єднує людей у пошуках
загального взаєморозуміння та відповідальності перед природою, людьми,
Богом.
Результати аналізу експрес-опитування свідчать про те, що в межах
цього блоку існують значні відмінності у відповідях на питання студентів і
молоді європейських країн та студентів наших вишів, з одного боку,
студентів-активістів і студентів, які пасивно ставляться до визначення
своєї життєвої позиції або, принаймні, про неї не заявляють, з іншого боку.
Викликає певну занепокоєність наявність у відповідях ознак
ціннісного нігілізму, невизначеності в орієнтаціях, що є подібними до
хитання з боку в бік, і певний «світоглядний вакуум». Однак є дані, які
свідчать про те, що студенти з активною життєвою позицією, які беруть
участь у діалозі з представниками найрізноманітніших культур, які
додатково

вивчають

іноземні

мови,

демонструють

відмінності

у

використанні багатющого досвіду всіх культур у формуванні своїх
ціннісних

орієнтацій;

у

збалансованому

визначенні

напрямків

особистісного розвитку; у значному акцентуванні власних ініціатив при

106
виборі та прийнятті доленосних рішень; у «тяжінні» до смислоконцептуального осмислення життєвих проблем і протиріч на відміну від
споживацького підходу тощо.
Ми не говорили б про ціннісні переваги і про їх відмінності
настільки багато, якби вони, а точніше – їх мовне вираження – не
створювало б мозаїчну картину життя людини замість створення реальної
плюралістичної картини світу. Ця теза переконує в необхідності інтеграції
в цей процес інтернального й екстернального вимірювання (контролю)
психологічного життя людини. І процес цей, у свою чергу, повинен бути
цілеспрямованим і організованим як научіння культурі поведінки за
допомогою культурно-освітніх інституцій (родина, навчальні заклади,
трудові колективи, національні й релігійні організації, громадські
об’єднання, владні інститути тощо), з одного боку, і самовдосконалення та
саморозвиток, з іншого.
Про величезні можливості та ресурси мультикультурної освіти, що
забезпечує,
(безперервну,

на

нашу

думку,

інтегративну,

культуровідповідність,
контекстуальну,

людиномірну
консенсуально-

плюралістичну) систему соціалізації особистості, написано чимало праць,
особливо в галузі філософії освіти, педагогіки, психології [28; 430 та ін.].
Ця система вимагає від людей «налагодженого особистісного
механізму» вимірювання ефективності способів духовно-практичного
освоєння світу природи, соціуму і власного життя.
Філософсько-освітньому виміру та аналізу у світлі цих вимог слід
піддати можливості та потенціал мультикультурної освіти, на яку сьогодні
світова спільнота покладає функцію сприяння побудові ненасильницького
миру і розгортання діалогу культур. На різних напрямах диверсифікації
мультикультурної освіти, на різних рівнях дослідження вона постає
складним, багатовимірним і багатоаспектним явищем. Філософське
осмислення можливостей мультикультурної освіти, на нашу думку, має
бути зорієнтованим, насамперед, на актуалізацію діалогічності Homo
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educandus, що безпосередньо вимагає звернення як до презентації
активності людини, так і до збагачення знанням реалізації діалогічної
активності. Більш того, мова має йти не просто про освіту, а про те, що
вона в мультикультурному суспільстві має бути не тільки інституційно
мультикультурною,

але

й

повномасштабною

за

цілями,

змістом,

технологіями та організаційно-управлінськими умовами.
Цей процес, на нашу думку, мав би залучати усіх агентів соціалізації
(родина, навчальні заклади, національні та релігійні організації, соціальнополітичні інституції) до формування у молоді, насамперед, переконання в
тому, що унікальність рідної культури порівняно з суспільними
цінностями можна пізнати й відчути через діалог культур, через уміння
порівнювати та зіставляти культури різних народів, виявляти їхні
особливості й спільні риси, через виховання волі, творчого мислення,
орієнтації на етичні цінності з урахуванням етнокультурних і релігійних
особливостей індивіда як носія культури. Саме у такий спосіб
уможливлюються «зустрічі ідентичностей» та життєвих світів.
Стає необхідним установити за допомогою філософсько-освітньої
рефлексії, яка за функціональним призначенням «працює» у вищих
смислах буття людини, надати їй життєві орієнтири гармонізації царини
«людина – світ», зробивши попередньо аналіз потенціалу, можливостей і
меж мультикультурної освіти щодо створення культуровідповідної,
діалогічної взаємодії Homo educandus із усіма суб’єктами світу.
Вивчення філософської, психологічної, педагогічної, політичної
літератури та практики освіти свідчить, що мультикультурна освіта є
важливим

інститутом

соціалізації

особистості,

який

допомагає

представникам усіх верств населення засвоїти демократичні цінності,
знання

й

уміння,

що

потрібні

для

життя

у

демократичному

суспільстві (Д. Бенкс, П. Бателаан, В. Ніке, Р. Хенві, А. Швейцер) [444].
У

більшості

сучасних

західноєвропейських

досліджень

мультикультурна освіта пов’язується з мультикультурною доктриною і
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тлумачиться у загальному контексті теорії освіти з додаванням до освітніх
підходів культурно-політичного та соціального аналізу ситуації. У
педагогічних

дослідженнях

експлікація

мультикультурної

освіти

відбувається у категоріях духовного збагачення особистості, розвитку
глобалізації й планетарної свідомості, формування мультикультурної
компетентності тощо (В. Макаєв, З. Малькова, Л. Супрунова) [224].
Існують у дослідженнях, хоч і в незначних обсягах, ідеї асиміляції й
акомодації,

що

пропонуються

як

наукові

парадигми.

На

думку

М. Джуринського, який посилається на Н. Тарроу, перша виходить із
відмови

від

мультикультурності

та

наполягає

на

необхідності

реставрування монокультурного суспільства з верховенством цінностей
домінуючого етносу, друга – передбачає розмежування культурного
розмаїття

і

монокультурності,

створення

певної

«плюралістичної

дилеми» [121]. Ми вважаємо, що обидва підходи по суті порушують
консенсуальну етику, оскільки автори концепції асиміляції ігнорують
мультикультурну реальність, а представники концепції акомодації не
схильні враховувати національно-релігійні та інші ціннісні особливості
народів.
Останнім часом відповіддю на виклики інтеграційних світових
процесів у межах мультикультурної освіти постала концепція глобально
орієнтованої освіти, можливості якої, на думку багатьох учених, обмежені
тим, що із загальної системи виховання вона виокремлює лише один
аспект – формування загальнолюдських почуттів і свідомості. До того ж,
на нашу думку, деякі суттєві ланки процесу виховання діалогічної
культури

і

конструктивного

спілкування

(громадянсько-патріотична

свідомість і національна та релігійна самосвідомість тощо) у парадигмі
глобальної освіти залишаються поза стратегіями й тактиками розвитку
особистості. Такий стан справ навряд чи відповідає методологічним
орієнтирам постнеокласичної науки, яка приоритетно орієнтується на
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трансдисциплінарність і звернення до життєвого світу людини з усіма його
чинниками, впливами та подіями.
Сучасні вчені аналізують мультикультурну освіту на різних рівнях:
на рівні соціуму, тобто в історичному контексті, як модель і проект образу
культурної та освіченої людини конкретної історичної епохи; на рівні
конкретних соціальних інститутів, сфер і середовищ розвитку індивіда; на
рівні розкриття особливостей культурно-освітнього середовища людини, у
якому вона розвивається; на рівні узагальнення, збереження, відродження
культурно-освітніх традицій певного народу, етносу, нації та залучення до
цього відродження представників іншої культурної групи [51].
Мультикультурна освіта у цій об’єктній площині постає складним,
багатоаспектним предметом дослідження, що об’єднує різні підходи до
розв’язання проблем, пов’язаних із расовою, етнічною, культурною
неоднорідністю

сучасного

суспільства.

Вона

ідентифікується

як

необхідний складник системи загальної освіти, яка має головною метою
плюралізм культур, визнання культурного розмаїття цінним ресурсом, що
варто зберігати й примножувати.
Заслуговують на увагу в цьому контексті принципи й положення
американських учених щодо мультикультурної освіти, розуміння якої
розгортається за визначеннями її предметних ознак: як процесу; як
мультикультурного підходу, що має бути всеохоплюючим і обов’язковим;
як

способу

зв’язку

з

конкретним

оточенням

(суспільством);

як

співдружності залучених до процесу мультикультурної освіти суб’єктів; як
потрібної й обов’язкової спеціальної підготовки педагогічного колективу,
батьків і лідерів етнічних об’єднань до втілення ідеї мультикультурної
освіти; як неперервної й інтегративної системи соціалізації [444; 51].
Питання

мультикультурної

освіти

в

Україні

досліджували

В. Болгарина, А. Голик, Т. Клінченко, М. Красовицький, І. Лощенова,
О. Першукова, Г. Філіпчук та інші вчені. Більшість із них вважають, що у
процесі

демократизації

освіти

мультикультурність

і

самобутність
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українського народу не повинні розглядатися як суперечливі поняття [51;
418 та ін.], а бути основою єдності трьох компонентів: почуття
приналежності до свого народу, свого етносу, конфесії, любов і повага до
своїх традицій, історії, культури та мови; почуття приналежності до
багатонаціонального

вітчизняного

співтовариства,

патріотизм,

що

ґрунтується на відмові від уявлень про свою етнічну або релігійну
винятковість;

почуття

приналежності

до

світової

спільноти,

відповідальності за долю не тільки свого народу, своєї країни, але й усього
людства.
Узагальнення найістотніших рис мультикультурної освіти щодо
розгортання діалогу можна представити як те, що вона:
— уможливлює діалогічний рух подолання особистістю шляху від
осягнення культури мікросоціуму до загальнолюдської культури;
— сприяє ознайомленню з іншими культурами, через діалог
покращує ставлення до власної національної культури, розуміння її ролі та
місця у світі і дає змогу внести певні цінності до скарбниці світової
культури;
— активізує діалогічність у мультикультурній освіті чим забезпечує
безперервний інноваційний характер процесу культуротворення;
— формує кроскультурний рівень мислення людей, що постає
найближчим шляхом до гармонії суспільних відносин і гармонії з
природою;
— збагачує

розвиток

гуманітарних

наук

науково-практичним

досвідом діалогізацїї освіти як важливого складника культури тощо.
Разом із тим, реалізація можливостей мультикультурної освіти, поперше, залежить від характеру умов, у яких відбувається педагогічний
вплив,

по-друге,

від

потенціалу

і

можливостей

усіх

суб’єктів

мультикультурного середовища, по-третє, від функціонування не просто
мультикультурного
простору

і,

освітнього

по-четверте,

від

середовища,
розгортання

а

освітньо-культурного
цього

простору

як
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людино(ви)мірного, у якому людяність є співмірністю буття кожного
суб’єкта зі світом, іншими людьми, із власним внутрішнім світом.
Як було зазначено вище, діалог у мультикультурній освіті має на
об’єктивно-інституційному рівні охоплювати усі складові простору
(інституції, культурно-освітні заклади, організації, рухи, родини тощо) та
на суб’єктивному рівні спрямовувати діалогічність людини за структурно
особистісними

компонентами

розвитку

(світоглядно-мотиваційний,

когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний).
Відповідно до цієї елімінації діалогізація має стати аксіологічно
спрямованою та зорієнтованою не тільки на пізнання сукупності світу
цінностей, створених людством та значущих для суспільства, але й на
розуміння й осягнення смислів людського буття як найвищої цінності.
Причому потрібним, на нашу думку, є вивчення процесу залучення до
діалогу таких неформальних співрозмовників, як Бог, Суд честі, Совість
тощо, тобто те, що ми вважаємо метафізичним і таким, що уможливлює, з
одного боку, процес трансформації цінностей в орієнтації, а, з іншого –
поєднання аксіологічних орієнтирів об’єктивного порядку з інтенціями
суб’єктів освіти.
Дослідження діалогу, діалогічності, діалогізації освіти, зокрема
мультикультурної, потребує уточнення концепта «мультикультурність»,
який за усіма тлумаченнями має наближатися до філософського розуміння
саме як концепт. Слушною з цього приводу слід вважати думку
Є. Бондаревської,

яка

визначає

мультикультурність

як

педагогічну

категорію «…створення різних культурних середовищ, у яких буде
здійснюватися

розвиток

людини

і

вона

буде

набувати

досвіду

культуродоцільної поведінки та в яких їй буде надана допомога у
культурній самоідентифікації та самореалізації творчих здібностей і
навичок» [55].

Дійсно,

у

предметній

площині

педагогіки

мультикультурність не може не поставати певним способом і процесом
формування культурної людини.
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У філософському ж розумінні реалізація мети мультикультурної
освіти має бути сконцентрована навколо особистості учня як основної
цінності, а також на об’єднанні зусиль усіх освітян для реалізації цієї мети,
зокрема у викладанні різних суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін,
які б уможливили формування глибоко осмисленої, заснованої на
достовірних наукових знаннях і життєвих сенсах праксеології.
Це,

на

нашу

думку,

означає,

що

слід

визнати

категорію

«мультикультурність» особливим надбанням людини, для якої вона стане
світоглядною основою усіх духовних практик. Адже, існування освітнього
закладу в умовах мультикультурності ще не свідчить про те, що освіта стає
автоматично мультикультурною, саме так, як людина, опинившись у
висококультурній спільноті, не буде вважатися висококультурною тільки
за фактом перебування в ній: жодна людина не стає доброю сама по собі
(Платон), але жодна людина не стає культурною всупереч її волі.
Ми

вважаємо,

якщо

мультикультурність

розуміти

як

цілеспрямований, організаційно оформлений культурний вплив на людину
(у певній мірі об’єктивний), то з точки зору суб’єктивної оцінки, прагнення
і уміння сприймати у діалозі інші культури, розуміти їх та спільно
розв’язувати

суперечності,

конструктивно

взаємодіяти,

можна

ідентифікувати як інтеркультурність.
Отже, у когнітивному плані потрібна чітка диференціація понять і
категорій, які в реальних культурних життєвих практиках набувають
значних конотацій. Не менш важливим постає аналіз організаційноуправлінських,

операційно-діяльнісних

процедур,

пов’язаних

із

актуалізацією та імплементацією діалогу і діалогічності в освіті, із їх
атрибутами та виявами, формами та різновидами, певним розмаїттям у
просторі й у часі.
У цьому сенсі, визнання найвищою мультикультурною цінністю
толерантності як світоглядного кредо, як активної життєвої позиції і
психологічної готовності особистості до терпимості й поваги до інших
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культур, дуже часто ототожнюється з іншими властивостями людини та
безпосередньо з діалогічністю. Це має принципове значення для
визначення атрибутів діалогу. Більшість дослідників діалогу відносять до
них толерантність, емпатію як здатність розуміти психологічний стан
іншого та співпереживати, автономію особистості як здатність самостійно
здійснювати духовні практики, логічне і латеральне мислення тощо.
Висновки до першого розділу
У розділі визначено методологічні орієнтири дослідження діалогу і
толерантності, а також на основі філософської рефлексії схарактеризовано
пізнавальну ситуацію щодо вивчення їх ролі у подоланні монологічності
сучасної освіти:
1.Філософсько-освітнє осмислення методології дослідження діалогу і
толерантності

засвідчило актуальність їх дослідження в розгортанні

потенціалу сучасної мультикультурної освіти та її зростання до культурноосвітнього простору. Діалог, діалогічність і толерантність представлено
механізмами смислотворення, аксіології та праксеології: діалогічне
пізнання інтерперсонального, міжособистісного, соціально-групового,
соцієтарного,

планетарного

світу

забезпечує

певний

«прорив»

у

світоглядно-ціннісній системі координат, в екстернально-інтернальному
контролі ефективності зростання та його духовного вимірювання.
2.Аксіологічні,

онтологічні,

едукаційно-епістемологічні

аспекти

«вписування» людини у новий світовий контекст знаходяться саме в
площині філософії, яка збагачує культурні поля сучасної освіти шляхом
інтеграції в цілепокладання, зміст, організаційно-управлінські умови
навчання і виховання ціннісних ідеалів, принципів, способів цілісного
вивчення людини і таких, що релевантні сучасності та забезпечують Homo
educandus смислотвірним знанням.
3. Діалог на основі філософсько-освітньої рефлексії запропоновано у
дослідженнях розуміти, з одного боку, як повноцінну інформативно-
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екзистенційну взаємодію людини із суб’єктами та об’єктами культурноосвітнього простору, яка має на меті розуміння і, з другого боку, способом
розв’язання

пізнавальних,

комунікативних,

духовно-сакральних

суперечностей культурного зростання особистості.
4.

У

розділі

багатоаспектною
зумовлюється

й

доведено,

що

неоднозначною,

різними

формами

тематизація
що

її

толерантності

сутність

світогляду,

дуже

дискурсами,

є

часто
видами

поведінки, екзистенціями, зводиться до порівняння з іншими явищами та
феноменами замість визначення суттєвих ознак та родових і видових
відмінностей.

Можливості

толерантності

у

такий

спосіб

значно

перебільшуються. У контексті діалогізації освіти толерантність слід
пов’язувати з діалогічністю, як особистісною властивістю, та з такими
якостями особистості, як емпатія, інтелектуальність, етичність, здоровий
глузд, тактовність та інші, що постають атрибутами діалогу. Специфіка
толерантності у цьому смислі полягає в суб’єктній

презумпції думок,

позицій , що суттєво відрізняються та у сприйнятті їх як таких, що мають
право на існування.
5. Діалогу і толерантності, що розкриваються у різних предметних
полях, дискурсах та культурних практиках і що презентують усе розмаїття
аксіологічних, онтологічних, праксеологічних концепцій, філософська
рефлексія,

як

вищий

рівень

рефлексії,

додає

принципової

плюралістичності, поліфонічності та зберігає інтелектуальну коректність,
прозорість, логічну когерентність смислове значення цього розмаїття. У
такий спосіб діалог і толерантність постають принципами дослідження і
конструювання сучасного культурно-освітнього простору.
6. Обгрунтована необхідність представлення діалогу і толерантності в
усіх

складових

культурно-освітнього

простору

(у

змістових,

методологічних, нормативних, методичних, технологічних, дидактичних,
функціональних) і розкрито принципову єдність їх смислів у загально-
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науковому, операційно-діяльнісному і філософському компонентах, що
спрямовує науку і освіту на цілісний образ культури людини.
Результати дослідження

питань першого розділу відображено в

одноосібній монографії «Діалог і толерантність у культурно-освітньому
просторі вищої школи» [ 377 ], у статтях «В поисках методологических
оснований постнеклассической науки» [365 ], «Антрополого-методологічні
рецепції поглиблення толерантності» [374 ], «Генеза толерантності в
античності та середньовіччі: світоглядні позиції» [375 ], «Діалог і
діалогічність у культурно-освітньому просторі: філософські засади [376 ],
«Діалогічні універсалії в антрополого-освітній рефлексії «українського
Сократа»

[381 ], «Методологічні орієнтири інтеграції толерантності в

культурно-освітній простір» [388 ], «Реінтерпретація толерантності:
філософсько-освітнє осмислення її значущості, можливостей і меж» [392 ],
«Толерантність як діалогічна універсалія: філософські аспекти збагачення
культурного поля [396 ] та інші.
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РОЗДІЛ 2.
ПРИНЦИПИ ДІАЛОГУ І ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК
УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ОНТОЛОГІЧНОІ ДИХОТОМІІ
СОЦІАЛІЗАЦІІ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

2.1. Діалог і толерантність Homo eduсandus у реалізації
соціальності
Концептуальне визначення діалогу і толерантності у першому
розділі роботи виявило, з одного боку, низку суперечностей в їх
дослідженні, а також, з іншого боку, необхідний методологічний
інструментарій здобування нового знання про діалог і толерантність на
основі

інтеграції

наукових

здобутків

попередників

та

сучасного

концептуального виміру.
Найважливішою проблемою сучасної педагогічної науки у контексті
формування у людини стійких орієнтирів та смислів реалізації різнобічних
культурних

інтересів

і

цінностей,

останнім

часом

залишається

обґрунтування методологічного вибору шляхів повноцінного, всебічного,
гармонійного вдосконалення самої людини та її буття. Таке обґрунтування
має здійснити саме філософія освіти, яка має відповідний методологічний
інструментарій і розглядає освіту, суспільство і людину у їх нерозривному
взаємозв’язку.
Проведений аналіз сучасних теоречних досліджень діалогу також
виявив

перебільшення

у

функціональному

навантаженні

діалогу

соціальних компонентів та соціальної предметності в комунікації. Відтак,
пріоритетне місце в життєдіяльності Homo educandus починають посідати
соціальні чинники, яким поступаються особистісні прагнення, пізнавальна
суб’єктність та евристичність, як способи реалізації активності людини в
діалозі. Ці думки викладені автором у наукових і науково-методичних
працях [389; 236; 237; 255; 293 та ін.].
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Наповнення же особистісними смислами освітнього середовища
когерентно, на нашу думку, з процесом культуроґенезу людини, який
набуватиме в майбутньому все більшої динаміки, нових матеріальних і
духовних форм та змісту цього розвитку. У цьому культурогенезі
відбувається усунення колишніх обмежень і розширення поля соціальної
дії, що здійснюється саме через соціальний діалог, який поступово стає
актуальною формою відносин.
На

думку

багатьох

учених

(В. Цвих,

Д. Неліпа,

В. Євтух,

В. Сагатовський та ін.), фактично діалог є необхідною умовою розгортання
й розвитку міжособистісних, міжгрупових, міждержавних зв’язків і
відносин. Отже, виникає потреба оптимального розкриття й розуміння
можливостей соціального діалогу, як особливої форми діалогу. У
трактуванні деяких авторів він постає як відносини між двома або кількома
суб’єктами, обмін думками, насамперед, на громадсько-політичні теми,
пошук ефективних способів його використання [439].
Науковці наголошують, що «саме дослідження та вивчення питань,
пов’язаних із соціальним діалогом набуває в Україні особливого значення
у зв’язку із розробкою національної

стратегії

сталого розвитку,

становлення нових демократичних, правових, соціальних відносин між
головними соціальними групами, де провідна роль належить саме
інститутам громадянського суспільства, досягнення їхньої рівноправної
взаємодії з органами державної влади» [439]. Підтвердженням розуміння
важливості

цивілізованої

взаємодії

між

основними

соціальними

спільнотами є Указ Президента України «Про розвиток соціального
діалогу в Україні» від 29 грудня 2005 р. [404].
Враховуючи важливість соціального діалогу, розглянемо його
специфіку більш докладно. Термін «соціальний діалог», як зазначають
В. Ф. Цвих і Д. В. Неліпа, виник і почав розроблятися у зарубіжній науці у
першій половині XX ст. паралельно із терміном «соціальне партнерство».
Тому обидва ці поняття часто тлумачаться й використовуються як
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синонімічні, коли суб’єкти соціального партнерства ведуть змістовний
діалог один із одним із метою вирішення актуальних проблем соціальнотрудових відносин [439].
Основною метою соціального партнерства як соціального діалогу
вони вважають залучення соціальних партнерів до процесу регулювання
соціально-економічного розвитку. У межах цього підходу існують дві
інтерпретації терміну «соціальний діалог». Перша полягає в тому, що
«соціальний діалог» розуміється як процес централізованого пошуку
державою одного або двох соціальних партнерів. Друга є більш загальною
й містить у собі першу інтерпретацію соціального діалогу як процесу, де
соціальні партнери діють і шукають діалог із іншими не обов’язково за
вказівкою зверху [227].
На нашу думку, термін «соціальний діалог» можна вживати не тільки
у вище зазначеному, «вузькому», специфічному сенсі, а й в більш
широкому значенні. В останньому, найбільш широкому значенні, будьякий діалог є соціальним. Як особливе соціокультурне явище діалог, якщо
його осмислювати в сутнісних і змістових характеристиках, підпадає під
визначення усього, що є соціальним (від лат. socialis – загальний,
суспільний – назва усього міжлюдського, тобто того, що пов’язане зі
спільним життям людей, із різними формами їхнього спілкування, у першу
чергу того, що належить до суспільства та спільноти, що має суспільний і
спільний характер) [417, с. 429-430].
Звичайно, він набуває окремих вагомих характеристик у контексті
конкретно

спрямованих

філософських, соціологічних, філологічних,

історичних та інших досліджень, але соціальна сутність діалогу
залишається інваріантом.
Слушною нам видається думка З. Сайко: «…ця проблема досить
гостра ще й тому, що вона досі чітко не ставилася при дослідженні даного
феномена. У той же час лише при розумінні й постійному збереженні
зв’язку функціональної, змістовної й субстанціональної сутностей діалогу

119
як певного соціально-політичного феномена й особливостей конкретних
його видів, з одного боку, та при розумінні значимості конструювання
самостійних видів і форм діалогу, що забезпечують виявлення такого
зв’язку, з іншого, можливе його наукове пізнання» [343].
Дослідники соціального діалогу М. Вак, А. Грязнов, Д. Неліпа,
В. Цвих та інші вчені наголошують на обов’язкових складових структури
діалогу (суб’єкти, предмет обговорення, простір дії, час дії) та його певних
«діалогічних» особливостях і характеристиках (стан суб’єктів діалогу,
висока енергетичність поля взаємодії, що припускає виразність і дієвість
позицій та сторін; глибока зумовленість діалогу ступенем історичної
розвиненості індивідів, суспільства та ін.) [439].
До того ж вони зазначають, що діалог це, насамперед, активність
суб’єктів, які займають певні позиції, що розгортаються у відповідному
просторі спілкування, отже суб’єкти вступають у діалог як носії певних
цінностей, які вони захищають при постійному відтворенні ситуації
пошуку істини й поглибленні взаєморозуміння, обговоренні й прийнятті
цінностей іншого. У процесі діалогу кожен суб’єкт, шукаючи нові засоби
для розширення своїх можливостей дієвої участі в ньому, користується
певною системою доказів, збільшує поле свого доказового інтелекту,
підіймаючи «себе над собою» [439]. Суб’єкт діалогу займає в ньому
позицію, властиву індивідові з розвиненою свідомістю й самосвідомістю,
із певним рівнем самовизначення, що характеризує історичний стан
розвитку суспільства, забезпечуючи відповідні можливості індивідуалізації
й соціалізації індивіда та формування особистості.
Отже, діалог – це рух у пошуках істини від конкретного до
загального, що здійснюється за рахунок розв’язання складних протиріч
внутрішнього (для кожного суб’єкта) і зовнішнього (у самому просторі
діалогу) плану [68].
Простір діалогу, його зміст, суб’єкти і дії – неоднакові. Досить
специфічним є, наприклад, діалог, здійснюваний як засіб наукового

120
дослідження. Зокрема, при вивченні історичних джерел, коли описується
суб’єкт подій минулого і відбувається діалог представників двох різних
культур, епох, діалог реально ведеться в соціокультурному контексті часу
суб’єкта запитувача, що штучно ставить запитуваного в позицію
конфронтуючого суб’єкта. Як зазначає М. Бахтін: «Ми ніби змушуємо
людину говорити (конструюємо її важливі свідчення, пояснення, сповідь...
можливу або дійсну мову тощо)... сповідування стає опитуванням і
бесідою, тобто діалогом» [28, с. 311]. За цих умов, виведення діалогу за
межі конкретних форм і видів прояву й уведення його в єдиний простір
спілкування, та розгляд як особливого явища дозволяє оцінювати діалог у
його дійсному соціальному навантаженні (як тип спілкування) і як фактор,
що моделює суб’єктів відносин певної історичної дійсності. Тоді до центру
уваги переміщується проблема ґенези діалогу у зв’язку з тим, що саме в
ґенезі явища зіставляються головні сутнісні особливості, які визначають
характер і тенденції його розвитку.
Діалог – це тип спілкування, що припускає розгортання певних
систем

взаємодії

суб’єктів,

що

самовизначаються,

реалізують

й

відтворюють відносини, які історично відповідають певному рівню
розвитку суспільства, суспільної свідомості, самого суб’єкта. Діалог
вимагає підготовленого суб’єкта, здатного до побудови діалогічної позиції
на рівні суб’єктивованої присутності в ній, реалізації власного «Я» у
захисті своїх цінностей. Саме така позиція діалогу забезпечує нові
можливості й умови для розвитку різноманітних відносин.
У своєму прояві діалог пов’язаний з багатоплановим поділом
діяльності – виробничої, духовної, зі спеціалізацією її видів. Він сам
формується

як

соціальності

й

спеціалізований
нового

тип

індивіда.

спілкування,

Конструювання

як

носій

діалогу

нової

реально

пов’язується із певним рівнем спеціалізації інтелектуальної діяльності, що
сприяє поглибленню рефлексії й саморефлексії особистості. І в такому
варіанті

народження

діалогу

здійснюється

разом

із

розквітом
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інтелектуального життя у Стародавньому світі в цілому. І невипадково
грецькі діалоги, насамперед діалоги Платона, формують суб’єктів діалогу.
Діалог є вищою формою міжсуб’єктних відносин (адже в ролі його
суб’єктів можуть виступати і індивід, і цілісна мікрогрупа, і соціальна
макрогрупа, і єдине людство, у його відносинах із природою), а тому
виступає основою людського взаєморозуміння [28, с. 71].
У багатьох дослідженнях діалог тлумачиться як такий обмін
інформацією, при якому одночасно виконуються дві умови:
— наявність процесу обміну інформацією між суб’єктами;
— наявність не менше двох учасників у діалозі.
Порушення першої умови позначає відсутність діалогу взагалі, а
порушення другої – фактично перетворює діалог у монолог. Таким чином,
головна особливість діалогу представлена як інформаційний обмін, що
здійснюється у формі вербалізації, за допомогою знакової комунікації.
Знаковий характер соціальної комунікації не є можливістю її зведення до
обміну мовою. Адже інформація в діалозі – не річ, не сигнал, не фізичне
явище, а переважно відношення між сигналом і структурою, яку він
заміщує [320, с. 77]. Виходячи з цього, слово як елемент діалогу є не лише
носієм інформації, а й виразником цінностей, позицій, ідеалів, соціальних
меж права, волі, справедливості, порядку тощо.
До якого б виду не належав би діалог, на нашу думку, він насамперед
містить у собі родові властивості: інформативну й екзистенціальну
взаємодію між сторонами комунікації, за допомогою якої відбувається
розуміння [261, с. 144]. При цьому, мова про інформативну складову
йдеться не для того, щоб акцентувати саме інформацію як систематизовані
повідомлення, а для того, щоб розуміти інформативність у широкому плані
(обмін повідомленнями, інформацією, знаннями-законами, смислами).
Проте, не можна не погодитися з твердженням, що будучи типом
спілкування діалог містить всі його особливості. Виступаючи особливим
типом прояву спілкування, він вбирає в себе характеристики конкретно-
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історичного соціального середовища й психологічних особливостей
людини доби і, насамперед, фіксує можливості її особистісного
розвитку [232, с. 49].
Він реалізується в усіх формах міжсуб’єктних взаємодій, як у явній,
так і в прихованій формі. Соціальний діалог у суспільстві реалізується на
різних рівнях:
— на мікрорівні – індивідуальне спілкування;
— на макрорівні – комунікативна взаємодія соціальних груп,
громадських організацій, політичних рухів і партій;
— на мегарівні – соціальний діалог як форма динамічної стабілізації
суспільної системи. Можна виділити й мега-мегарівень – це соціальний
діалог між суспільними системами, діалог культур, цивілізацій [439].
Разом із тим, співробітництво в діалозі виключає конформізм.
Виконання цієї вимоги особливо є важливим у науковій, виховній та
законотворчій діяльності. Свобода – найважливіша умова продуктивного
діалогу. Виразники різних поглядів повинні ставитися один до одного як
до автономних суб’єктів зі своїми власними поглядами чи точками зору,
гідними поваги. Кожна зі сторін має ту міру автономності, що несумісна з
диктатом, відносинами панування – підпорядкування. При цьому, чим
більше учасників виступає із власними судженнями, тим більше шансів на
результативність

діалогу;

чим

більше

думок

пропонується

для

обговорення, тим більшою є ймовірність того, що серед них знайдеться
варта уваги.
Тому соціальному діалогу відводиться велике значення при
забезпеченні соціальної стабільності соціуму. Роль соціального діалогу як
фактора динамічної збалансованості суспільної системи можна визначити
так:
— рівноправна

участь

суб’єктів

соціального

діалогу

робить

суспільну систему стійкою, і, навпаки, нерівноправна – нестабільною;
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— існуючі конституційно-правові й історико-культурні форми
соціального діалогу надають можливість для конструктивного розвитку
соціальних процесів;
— порушення,

зазначених

вище

параметрів,

призводить

до

соціального напруження, соціальних конфліктів, «заганяє» соціальні
проблеми всередину;
— приховані форми соціального діалогу (відсутність конституційноправової впорядкованості) призводять до появи тенденції соціальної
деструкції – система стає нестабільною.
Результатом соціального діалогу є консенсус – спільне рішення, що
враховує інтереси кожного суб’єкта діалогу. Лише тоді можливою є
співпраця рівноправних партнерів, рух до «соціального комфорту» не
окремих індивідів чи груп, а суспільства в цілому. Необхідність
соціального діалогу зумовлена тим, що суперечності у соціальній сфері є
неминучими. Їхня наявність зовсім не означає, що вони обов’язково
повинні бути доведені до конфлікту. Навпаки, для того й існує мистецтво
управління суспільством, держава, громадські організації, суспільнополітичні науки, щоб виявляти, локалізовувати ці суперечності на
початкових стадіях із застосуванням науково обґрунтованого механізму
оптимального узгодження інтересів різних соціальних груп.
Соціальний діалог – це інформаційна й комунікативна взаємодія, це
універсальний соціокультурний механізм, спрямований на забезпечення
взаємодії різних соціальних суб’єктів, а також на відтворення й розвиток
норм і зразків такої взаємодії.
Аналізуючи питання, пов’язані з діалогізацією та діалогом в цілому,
слід також звернути увагу і на інше поняття – «міжкультурний діалог».
Міжкультурний діалог може виконувати одразу кілька завдань у межах
загальної мети забезпечення захисту прав людини, демократії й
верховенства закону. Він є основною ознакою суспільства для всіх, де
ніхто не почувається чужим чи відкинутим геть. Це потужний засіб

124
посередництва та примирення: завдяки практичній і конструктивній участі
з обох боків культурних бар’єрів він розв’язує існуючі проблеми, пов’язані
з соціальною фрагментацією і невпевненістю, сприяючи водночас
інтеграції та соціальній злагоді. Домінуючими та керівними принципами в
цьому контексті виступають свобода вибору; свобода самовираження;
рівність; толерантність; взаємоповага до людської гідності.
Успішний

міжкультурний

діалог

вимагає

низки

якостей,

притаманних демократичній культурі, зокрема, неупередженості, бажання
висловлюватися та вислуховувати чужі думки, вміння розв’язувати
конфлікти мирним шляхом і сприйняття обґрунтованих аргументів інших.
Усі ці якості синтетично поєднуються у принципі толерантності, який стає
фундаментальною засадою діалогу і його атрибутом.
Міжкультурний діалог, засадничений принципом толерантності,
сприяє зміцненню демократичної стабільності та подоланню забобонів і
стереотипів у суспільному житті й політичній риториці, полегшує
створення коаліцій із представників різних культурних та релігійних
громад, а отже, може зарадити попередженню або деескалації конфліктів,
зокрема й у випадках пост-конфліктних ситуацій і «заморожених
конфліктів» [41, с. 21].
Сьогодні існує більш-менш сформована картина культурного життя
людства, яка складалася у результаті функціонування та взаємодії культур
як соціальних явищ, у процесі соціального відбору, збереження своєї
унікальності, цілісності, з одного боку, а з іншого – як результат
саморозвитку культури, так і в процесі міжкультурного діалогу,
запозичень, взаємопроникнення та взаємозбагачення. Все це зумовило
різноманіття культур, що саме по собі вже є важливим чинником життя
сучасної людини.
Питання культурної самобутності людини, її місця у діалозі культур
набуває фундаментального значення. Особливо це помітно зараз, у час
європейської

інтеграції.

За

визначенням

К. Кошевської,

традиція,
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покоління, мова, звичаї, виховання, спільна спадщина, релігія, які є
складовими

елементами

культури,

впливають

на

усвідомлення

національної неповторності. Це, у свою чергу, стає причиною уявного
поділу на «своїх» і «чужих». На думку дослідниці, проблемою культурного
виміру сучасного світу є проблема культурної самобутності людини, а
саме: «проблема ролі навчання і виховання в добу культурних різниць,
проблема визначення завдань міжкультурної освіти» [187, с. 5]. Саме тому,
питання

забезпечення

діалогу

культур

у

процесі

міжкультурного

виховання є актуальним для сьогодення.
Аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних досліджень та публікацій
свідчить про те, що питання діалогу культур є надзвичайно актуальним,
його ретельно вивчає низка науковців: А. Абрамян [1], М. Бойченко [50],
Є. Бондаревська [55; 56], Н. Бордовська [59; 60], Г. Волков [78; 79],
Г. Дмитрієв [127],

В. Євтух [139],

А. Кузьминський [270],

В. Павленко [273], Г. Палаткіна [275], Л. Черток [441] та інші. Особливу
увагу діалогу культур у мультикультурному освітньому просторі та
міжкультурному

вихованні

приділяли

Н. Воскресенська [82],

Я. Гулецька [109], О. Гукаленко [62]. У філософській парадигмі цій
проблемі присвячені роботи М. Бубера, М. Бахтіна, В. Біблера та інших
філософів.
Проблема діалогу культур у наукових дослідженнях формулюється
залежно від розуміння власне феномена культури. В. Біблер тлумачить
культуру як мікросоціум людей, який маніфестує у домінантному «творі»
своєї доби (наприклад, трагедія в античному світі), логіку власної культури
[35-38]. Діалог є діалогом логік і спілкуванням культур незалежно від
історичних меж їх існування (наприклад, культурне XX ст. й Античність,
сучасність і Відродження). Діалог культур є не лише порівнянням чи
взаємодією культур, він сприяє виникненню нових смислів. Сьогодні
культура переміщується до центру людського буття, розкриваючи свій
трагедійний характер. Найповніше діалог реалізується у новітню добу,
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коли наявною є така велика розмаїтість культур як рівноправних суб’єктів,
чому відповідає поняття мультикультуралізму.
Значною мірою на цьому ґрунтується і акультурація, що в широкому
значенні розуміється як взаємодія культур різного типу, у вужчому – як
процес переймання, повністю чи частково, культурою одного народу
культури іншого, зазвичай розвиненішої.
Заслуговує на увагу тлумачення поняття «діалог культур», яке
пропонує дослідниця Л. Черток: «…не тільки визнання та розвиток
культурного плюралізму, забезпечення рівних прав, можливостей для всіх
громадян, вільний вибір ідентичності, а й взаємодію різних культур на базі
рівності, довіри та толерантності» [441, с. 8]. Тут діалог знов пов’язується
із толерантністю як своїм підґрунтям.
На нашу думку, подані визначення влучно та детально розкривають
зміст поняття «діалог культур», охоплюючи внутрішні та зовнішні
культуротворчі процеси, питання освіти, самопізнання та комунікації.
Питанням міжкультурного діалогу, міжкультурного виховання
приділяється увага не лише окремих учених, а й відповідних організацій
Ради Європи. Так, прийнято та затверджено ряд декларацій, проектів і
програм:
— Проект освіти та культурного розвитку мігрантів (1981 р.);
— Рекомендації Кабінету міністрів Ради Європи з підготовки
викладачів на засадах культурного підходу (1984 р.);
— Проект «Демократія, права людини, меншини; освітні та
культурні аспекти» (1997 р.);
— «Освіта на базі принципу демократичної моральності» (2000 р.);
— Міжкультурна проблема в системі освіти: релігійне розмаїття,
діалог у Європі (2002 р.);
— Декларація постійної Конференції європейських міністрів освіти:
«Міжкультурна освіта; керування розмаїттям, зміцнення демократії»;
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Матеріали міжнародного семінару з проблем міжкультурного діалогу в
університетському кампусі (2008 р.);
— Біла книга з міжкультурного діалогу «Жити разом у рівності й
гідності» (2008 р.).
— Документ Ради Європи «Вчитися жити разом на рівних у
демократичному

суспільстві

в

умовах

культурного

багатоманіття» (2016 р.).
Аналіз цих документів показав, що навіть на нормативному рівні
існують різні визначення понять «діалог культур» або ж «міжкультурний
діалог» як форм міжкультурної взаємодії. Але вони не суперечать, а
взаємодоповнюють одне одного, розкриваючи різні грані цього діалогу,
зберігаючи

ідейну

єдність.

Ця

єдність

визначається

загальним

усвідомленням причин затребуваності і значущості міжкультурного
діалогу. Як зазначає М. Рей, Рада Європи вперше використала термін
«міжкультурний» у контексті відносин між іммігрантами та корінним
населенням, між різними мовними й етнічними громадами, які вимагали
діяльності, спрямованої на покращення якості освіти для дітей мігрантів,
подолання виявів ксенофобії, расизму, насильства, дискримінації, а також
виховання поваги до прав людини, зокрема до прав Іншого [304].
Умови можливості діалогу, по суті, окреслюються у Білій книзі з
міжкультурного діалогу. Тут Рада Європи затвердила, що «міжкультурний
діалог – це відкритий і шанобливий обмін думками між людьми, групами з
різним етнічним, культурним, релігійним і лінгвістичним підґрунтям на
підставі взаєморозуміння й поваги» [41, с. 10]. У «Білій книзі» з
міжкультурного діалогу від імені урядів 47-ми держав-членів Ради Європи
стверджується,

що

міжкультурний

діалог

дозволяє

долати

мовні,

культурні, етнічні та релігійні бар’єри, дозволяє спільно рухатися вперед,
конструктивно

і

демократично

взаємодіяти

на

основі

спільних

універсальних цінностей. Генеральний секретар Ради Європи Т. Девіс
наголошує, що «міжкультурний діалог є потребою нашого часу. У світі,
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дедалі більш розмаїтому й непевному, мусимо розмовляти через етнічні,
релігійні, мовні та національні бар’єри, щоб досягти суспільної злагоди й
запобігти конфліктам» [41, с. 5]. Водночас, як зазначається у «Білій книзі»
з міжкультурного діалогу, розвиток та існування діалогу культур
можливий лише за певних умов: «необхідно запроваджувати демократичне
управління

культурним

розмаїттям

у різних

формах;

зміцнювати

демократичне громадянське суспільство і розширювати участь громадян;
навчати і засвоювати навички міжкультурного діалогу; створювати і
розширювати місця для міжкультурного діалогу; виводити міжкультурний
діалог на міжнародний рівень» [41, с. 4].
На особливу увагу заслуговує останній документ Ради Європи –
«Вчитися жити разом на рівних у демократичному суспільстві в умовах
культурного

багатоманіття»,

оскільки

у

ньому

значною

мірою

акумульований увесь попередній досвід розроблення проблематики
міжкультурного

діалогу

і

наведена

розгорнута

характеристика

компетентностей (було проаналізовано 101 схему і виділено 55 можливих
компетенцій, призначених для включення в освітню модель), необхідних
особистості для ведення діалогу.

У цьому документі міжкультурний

діалог визначається як «діалог між особами або групами осіб, що
сприймають один одного як культурно відмінних від себе». Тут спеціально
наголошується, що «хоча в суспільстві, що характеризується культурним
різноманіттям, роль міжкультурного діалогу надзвичайно важлива для
посилення толерантності та зміцнення соціальної згуртованості – при
певних обставинах налагодження такого діалогу може виявитися справою
трудомісткою і важкою» [499, с. 6].
Важливою методологічною настановою для нашого подальшого
дослідження,

що

повною

мірою

корелює

із

нашими

власними

переконаннями і усім, викладеним вище, є пропозиція вести мову не про
компетентність (в однині), а про компетентності (в множині). Саме
останній термін дає можливість визначити особливі якості кожної
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конкретно взятої людини (тобто, її особистісні цінності, поведінкові
установки, практичні навички та вміння, знання і світобачення), які
мобілізуються і використовуються на практиці як прояви поведінки
особистості. Автори документу роз’яснюють, що «стосовно до теми,
компетентність полягає у здатності знайти в собі, задіяти, а також
організовано, активно, гнучко і скоординовано застосувати на практиці
саме ті компетенції, які затребувані в кожній конкретній ситуації» [499,
с 6].
У документі виділено 20 компетентностей, покликаних фігурувати в
освітньої моделі для міжкультурного діалогу: «3 відносяться до
демократичних цінностей, 6 – до поведінкових установок, 8 – до
практичних навичок і 3 зачіпають зміст необхідних знань і здатності до
критичного світосприйняття» [499, с. 6]. Для наших подальших розвідок
доцільно навести розгорнутий перелік цих компетентностей.
До ціннісних компетенцій віднесено повагу людської гідності і
дотримання

прав

людини;

заохочення

культурного

багатоманіття;

утвердження демократичної справедливості, неупередженості, рівноправ’я
і верховенства закону.
До поведінкових установок віднесено відкритість до інших культур,
вірувань, світоглядів і звичаїв; громадську самосвідомість; почуття
відповідальності; почуття власної значущості; стійкість перед перед
обличчям невизначеності.
Практичні навички включають здатність до самоосвіти, здатність до
аналітичного і критичного мислення; вміння слухати, спостерігати;
співчуття;

гнучкість

і

здатність

пристосовуватись;

комунікативні,

лінгвістичні здібності, звички спілкування на різних мовах; готовність до
співпраці та організаційні здібності; здатність вирішувати конфлікти.
Знання та їх критичне осмислення передбачає самопізнання і
критичну самооцінку; знання і критичне осмислення мовних стилів у
спілкуванні; пізнання світу і його критичне осмислення [499, с. 7].
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Причому у сьогоднішніх умовах критичного зростання міграційних
рухів практично у всіх європейських країнах вчені і практики вказують на
необхідність взаємодоповнення мультикультурного та громадянського,
демократичного виховання [499].
В сучасних умовах справжнім імперативом стає не тільки
міжкультурний діалог, а і діалог між цивілізаціями. Свідченням цього
може, зокрема слугувати Резолюція, прийнята Генеральною Ассамблеєю
ООН (2001 р.) під назвою «Глобальний порядок денний для діалогу між
цивилизаціями». Тут сформульоване таке визначення: «Діалог між
цивілізаціями – це процес, що відбувається усередині цивілізацій і на
їхньому стику, що заснований на загальній участі й колективному бажанні
вчитися, відкривати для себе й вивчати концепції, виявляти сфери
загального розуміння та основні цінності й зводити різні підходи в єдине
ціле за допомогою діалогу» [99, с. 3].
Виконання цих вимог зумовлює надання означеній проблемі
пріоритетного значення та привертає увагу науковців, учених та педагогів
до питання міжкультурного виховання, яке є запорукою готовності
майбутніх поколінь до міжкультурного і міжцивілізаційного діалогу.
Шлях до входження у світову культуру веде особистість через
розуміння власної самобутності, власного розвитку, через спілкування з
іншими і, як наслідок, через взаємозбагачення. Відкритість і діалог,
пізнавальна зацікавленість і толерантність, які, у свою чергу, складають
процес міжкультурного виховання, ґрунтовно досліджено у працях
М. Бахтіна, В. Біблера, М. Беннета, А. Бурбулеса, Л. Горбунової, О. Гриви,
В. Междєва, В. Межуєва, Л. Мосієнка, Т. Саковської, Р. Спінбаха, І.
Степаненко, Ч. Тейлора, М. Триняк, Л. Черток та інших.
Одним із вихідних принципів діалогізації навчання та виховання
виступає усвідомлення необхідності переходу від «людини освіченої» до
«людини культури», що «поєднує в своєму мисленні та діяльності різні,
недотичні одне до одного культурні смисли, форми діяльності, ціннісні
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спектри» [38, с. 66]. Зрештою, сам принцип діалогу поступово починає
набувати наскрізного характеру:
— по-перше, діалог розглядається не лише як прийом засвоєння
монологічного знання та вміння, але й частково визначає саму суть і
значення понять, що передаються та формуються у процесі взаємодії;
— по-друге, діалог отримує «реальне освітнє дієве значення» як
діалог культур, що «спілкуються між собою – у контексті сучасної
культури, осередку основних понять буття, основних точок здивування
нашого розуму»;
— по-третє, діалог стає постійно діючим аспектом у свідомості учня
(і студента, і вчителя), виступаючи таким чином основою реального
розвитку творчого (гуманітарного) мислення [38, с. 68].
Оскільки

взаєморозуміння

як

мета

діалогу

не

передбачає

«одностороннього сходження одного суб’єкта до логіки іншого» [247,
с. 157], а пропонує компроміс ціннісних ідей, позицій, де, за В. Межуєвим,
«будь-яка об’єктивація є випаданням з діалогу й, отже, зі світу людських
взаємовідносин» [234], то варто розглянути діалог культур як засіб
встановлення взаєморозуміння у процесі міжкультурного виховання.
Дійсно, за твердженням М. Бахтіна: «Чужа культура тільки в очах
іншої культури розкриває себе повніше й глибше. Один смисл розкриває
свої глибини, зустрівшись і зіткнувшись із іншим, чужим змістом, між
ними розпочинається ніби діалог, який долає замкнутість і однобічність
цих смислів, цих культур. При такій діалогічній зустрічі двох культур вони
не зливаються і не змішуються, але вони взаємно збагачуються» [28,
с. 354]. Саме тому, постає необхідність детального вивчення діалогу
культур і як поняття, і як процесу, і як педагогічного прийому.
При дослідженні післядипломної освіти Л. Черток акцентує увагу на
тому, що в педагогічній сфері питання діалогу культур розглядається як
взаємозв’язок науки, культури та освіти, а власне поняття «діалог культур»
вважається одним із основних дидактичних принципів освіти [441, с. 8].
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Як зазначає Є. Зеленов, в умовах багатокультурності сучасного світу
та українського суспільства, зокрема, мультикультурна освіта стає
невід’ємною

частиною

міжкультурного

виховання

молоді

в

дусі

толерантності та діалогу культур, а саме: «вона включає культурологічні,
етноісторичні знання, розуміння важливості культурного плюралізму,
уміння виділяти і вносити в зміст майбутньої професійної діяльності ідеї,
що відображають культурне різноманіття світу, а також уміння брати
участь в педагогічному процесі, організованому як діалог носіїв різних
культур в часі і просторі» [149, с. 41].
Погоджуючись із твердженням, що зв’язок між наступними
поняттями «міжкультурна взаємодія – міжкультурна комунікація – діалог
культур – міжкультурне виховання» є очевидним, а також із впевненістю
М. Бахтіна у тому, що «тільки у спілкуванні, у взаємодії людини з
людиною розкривається «людина в людині» як для інших, так і для самої
себе» [26, с. 294], слід установити ті системні параметри культурноосвітнього

простору,

які

варто

«діалогізувати»,

використовуючи

можливості мультикультурної освіти.
Як свідчить аналіз деяких дослідників [165], важливим міжнародним
документом,

що

безпосередньо

присвячений

проблемам

реалізації

мультикультурної освіти, стала Заключна Декларація ХХІ сесії Постійної
Конференції європейських міністрів освіти (Афіни, 10-12 листопада 2003
р.), в якій зазначено, що «…європейські суспільства є багатокультурними.
Іноді рух і мобільність населення спричиняють напруження і конфлікти...
Слід зазначити, що це зовсім не створює нової ситуації, а просто зміцнює
тенденції, що давно існували в європейській історії й мають до того ж
багато позитивних аспектів. Освітня діяльність має враховувати культурну
й

соціальну різноманітність

учнівського

контингенту,

заохочувати

міжкультурне навчання й соціальну реадаптацію. Громадянство в Європі
має спиратися на такі цінності, як взаєморозуміння, міжкультурний та
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міжрелігійний діалог, солідарність, рівність жінок і чоловіків, гармонійні
відносини між людьми й народами» [305].
На основі ґрунтованого аналізу практик мультикультурної освіти,
зробленого І. Кендзьором [165], спробуємо навести концепції та ії моделі.
Так, німецький дослідник М. Гоманн мету мультикультурного виховання
вбачає у двоєдиному вимірі: 1) спільне вирішення міжкультурних
конфліктів, існування яких має бути визнане й усвідомлене; 2) збагачення
за рахунок діалогу з іншими культурами [484].
Дослідник Д. Бенкс для удосконалення змісту мультикультурної
освіти для сучасних американських шкіл пропонує чотири моделі: модель
А – навчальні курси, що побудовані на поглядах або перспективах етнічної
більшості; модель В – зміст освіти відображає інтереси етнічної більшості,
але його доповнює компонент етнічних меншин; модель С – навчальні
курси побудовані у такий спосіб, що школярі вивчають історію й соціальні
події з погляду різних етнічних груп; модель D – школярі вивчають
історичні й сучасні події в багатонаціональній перспективі, з позиції
етнічних груп, що населяють інші держави. Учений вважав, що
найоптимальнішим шляхом процесу становлення мультикультурного
виховання є його трансформація від моделі А до моделі D [471].
Важливою умовою реалізації моделі такого виховання, формування
інтеркультурних

компетентностей

особистості,

які

вони

вважають

ідентичними мультикультурним здібностям, є вироблення й дотримання
певних етапів її практичного втілення. Зокрема, американські вчені
Д. Лендіс, Ж. М. Беннет, М. Дж. Беннет [480] вважають, що формування
інтеркультурних компетентностей мало би відбуватися впродовж таких
етапів:
1. Культурна сенсибілізація. Метою цього етапу реалізації моделі
мультикультурного виховання є набуття дітьми певного емоційного
налаштування

на

подальшу

роботу.

Доцільно

використовувати
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інтерактивні ігри (здебільшого комунікативного типу), що дозволить
налагодити в групі позитивну атмосферу взаємин.
2. Застосування методів культурного аналізу. Упродовж цього етапу
автори цього підходу рекомендують упроваджувати методики, що
дозволяють дітям глибше зрозуміти суть поняття «культура», його змістову
глибину й багатовимірність.
3. Аналіз власної культури. На цьому етапі, на думку вищезазначених
учених, на основі особливостей проявів різноманітних елементів власної
культури учні повинні отримати уявлення про низку характеристик, що
визначають поняття «культура». Окрім усвідомлення сутності традиційних
культур, сюди варто зарахувати, наприклад, уявлення про красу, дружбу,
ставлення до праці, планування власного часу, роль влади тощо. Отже, тут
відбувається

аналіз

особистої

поведінки

дітей

у

різноманітних

повсякденних ситуаціях з метою створення тла, на якому формується
цільова культура.
4. Аналіз цільової культури. На цьому етапі рекомендовано
здійснювати критичний аналіз (передусім когнітивний) усіх елементів
цільової культури, що складають загальне уявлення про неї. Цьому сприяє
реалізація методу інформування про географічні й кліматичні умови
формування певної культури, історичну ретроспективу суспільного
розвитку, її сучасний стан.
5. Конструювання культурних правил цільової культури. На цьому
етапі Д. Лендіс, Ж. М. Беннет, М. Дж. Беннет рекомендують здійснювати
аналіз цільової культури, але з наголосом на ціннісних і діяльнісних
аспектах процесу формування мультикультурних компетентностей. На етапі
конструювання важливо залучати реальні ситуації з життя, аналізувати
особливості повсякденного міжкультурного діалогу, визначати шляхи
запобігання міжкультурним конфліктам і здійснювати пошук виходів із
можливих конфліктних ситуацій.
З іншого боку, відомі фахівці в галузі мультикультурного виховання
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Дж. Бенкс і С. Бенкс задля якісної реалізації мультикультурної освіти в
системі роботи освітнього закладу передбачають використання поетапності,
що має трохи іншу природу, а саме:
Етап 1 – Внесення змін до навчальної програми. Учені обґрунтовують визначальну роль цього етапу, оскільки впровадження в
освітню систему тих чи інших інновацій через зміни на рівні освітньої
політики

є

найбільш

ефективним

шляхом.

Ключовою

проблемою

становлення мультикультурної освіти й виховання є орієнтація навчальних
програм на європоцентристський і маскулінний виміри. Навчальні програми
практично ігнорують репрезентацію різноманітних культурних меншин,
їхньої культури, історії становлення й перспектив розвитку. Це підсилює
«помилкове відчуття переваги більшості», створюючи цим оманливу
концепцію міжрасових і міжетнічних відносин.
Етап 2 – «Герої і відпочинок». На цьому етапі дослідники
рекомендують вивчати іншу культуру за допомогою різноманітних
культурних артефактів, а також особливостей побуту, праці й відпочинку
різноманітних культурних груп. Такий безпосередній практичний досвід, на
думку вчених, мав би створити в дітей уявлення про реальний стан
соціокультурної інтеграції тієї чи іншої культурної громади.
Етап 3 – Інтеграція. Цей етап передбачає координацію роботи
вчителів щодо можливостей інтеграції елементів мультикультурного
виховання в змістовий і методичний компоненти різних навчальних
предметів. Сильними сторонами цього етапу є унікальні можливості
кожного навчального предмета в репрезентації внеску тієї чи іншої
культури в загальний соціальний капітал.
Етап 4 – Багатоперспективність. Учні вивчають різні соціальні явища
й події з боку різних аспектів — тендерних, расових, етнічних, релігійних.
Етап 5 – Соціальне проектування. Передбачається, що учні пізнають
інші культури через участь у різноманітних суспільних проектах на рівні
школи чи місцевої громади. Ця методика передбачає діагностику таких
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місцевих проблем, що безпосередньо стосуються місцевої багатоманітності
(наприклад, можливості репрезентації різних релігій у навчальному закладі,
порушення прав людини через приналежність до певної расової, етнічної чи
мовної групи, допомога людям з особливими потребами тощо) [471].
Методологічною

основою

мультикультурного

виховання

осо-

бистості в сучасній Німеччині виступають дві взаємопов’язані концепції:
1.

Концепція поетапної соціалізації учнів у багатокультурному

середовищі (мікро-, мезо- і макроетапи (Е. Кіль). Автор особливо
наголошує на небезпеці розвитку соціального ізоляціонізму, спричиненого
політикою мультикультуралізму й наголошує, що не можна досягнути
очікуваних результатів у ситуаціях геттоїзованого способу проживання
емігрантського населення особливо у великих містах [493].
2.

Концепція рівневого підходу Л. Кольберга і В. Ніке передбачає

оволодівання культурно-лінгвістичною компетентністю на різних етапах.
Монокультурний етап характерний для тих дітей, у свідомості яких
домінують архетипи власної культури, коли погляди на нову формуються
з позицій власної і є ще стереотипними й упередженими. На
інтеркультурному етапі, на думку прихильників теорії, учень уже
перебуває на пограниччі різних культур; дитина здатна зрозуміти
неповторність та цінність кожної культури, побачити спільні категорії, а
також ті, які роблять кожну культуру своєрідною й неповторною. Учень
отримує здатність об’єктивно оцінювати й синтезувати рідну й чужі
культури [494, c. 45-50]. Цей рівень німецький дослідник В. Ніке трактує
як «такий, що перебуває між культурами», оскільки лише при встановленні певної дистанції як до рідної, так і чужої культури, виникає
транскультурний підхід, що дозволяє неупереджено оцінити обидві [509,
c. 76-80].
Нідерландський дослідник мультікультурної освіти і виховання
Г. Ауергаймер визначає наступні принципи у ході їх реалізації, зокрема:
пропаганду рівності всіх незалежно від етнічного чи соціального
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походження;

повагу

до

інакшості;

здатність

до

взаєморозуміння;

готовність до міжкультурного діалогу [470].
Отже, вищезазначені позиції щодо можливостей і ресурсів діалогу у
мультікультурній освіті та міжкультурному вихованні (не зважаючи на те,
що не всі приклади стосуються вищої школи), а також згадування
інституцій

культурно-освітнього

простору

ще

раз

підкреслили

необхідність об’єднати в ньому освіту, науку і культуру, які мають
поставати алгоритмами цілісного, гармонійного розвитку особистості та
природо- і культуровідповідного сприяння розвитку цієї особистості.
Отже, перш ніж звернути увагу на процес діалогізації саморозвитку
Homo educandus у культурно-освітньому просторі, зокрема майбутнього
фахівця, необхідно визначитися із таким поняттям як ціннісний зміст
вищої освіти. Як зазначається у багатьох працях дослідників, сталий
розвиток

сучасного

постіндустріального

суспільства

безперечно

пов’язаний із феноменом вищої освіти, зі станом академічної сфери,
рівнем професійної кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів,
пріоритетів і ціннісних установок.
При цьому своєрідним каталізатором такої уваги є сукупність
культурних, соціальних, економічних і політичних проблем, які нині
гостро сприймаються як окремими країнами, так і світом у цілому. У
зв’язку з цим особливої актуальності набувають такі проблемні питання:
— визначення напрямів сучасної освітньої політики;
— пошук моделей реформування і модернізації сучасної освітньої
системи;
— формування

та

усвідомлення

нових

ціннісних

орієнтацій

академічної освіти як передумови збереження її морального авторитету й
підвищення її соціального статусу;
— діалогізація освітнього процесу.
Слід зазначити, що проблемам реформування академічної освіти в
Україні присвячений значний обсяг робіт українських дослідників і
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вчених: В. Андрущенка [11; 12; 13; 301; 345], В. Кременя [188],
В. Лугового

[217;

301],

В. Зінченко

[150],

С. Калашнікової

[159],

В. Рябченка [318], О. Слюсаренко [336], С. Курбатова [196], А. Ярошенко
[464, 465 ] та інших дослідників. У цих працях представлено теоретичні й
практичні стратегії та механізми глибшого розуміння феномена сучасної
академічної освіти та перспектив її розвитку.
Дійсно, дослідження морально-аксіологічної проблематики завжди
актуалізуються у кризові періоди, коли з’являються нові ідеологеми та
ціннісні орієнтири. При цьому на сучасному етапі розвитку аксіологічної
теорії,

на думку

(інтеріоризації)

Л. Пелеха,

однакових

пріоритет надається

державних

цінностей,

не
а

присвоєнню
самостійному

виробленню особистістю власних моральних орієнтирів [279]. Цей
надзвичайно важливий момент відображено у Національній доктрині
розвитку освіти, де зазначається, що освіта повинна стати найважливішим
чинником гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових
життєвих орієнтирів особистості [297].
Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку,
зокрема вищої освіти, у доктрині визначені наступні:
— особистісна орієнтація вищої освіти;
— формування національних і загальнолюдських цінностей;
— створення для громадян рівних можливостей у здобутті вищої
освіти.
Окремо наголошується, що вища освіта покликана виховувати
громадянина держави України як гармонійно розвинену особистість, для
якої

потреба

у

фундаментальних

знаннях

та

у

підвищенні

загальноосвітнього і професійного рівня асоціюється зі зміцненням своєї
держави. Водночас, як на певне упущення, логічно вказують деякі автори,
що згаданий документ не містить розшифровки понять національних і
загальнолюдських

цінностей.

Досить

«розмито»

ці

положення

представлені й в останньому Законі України «Про освіту» [145] та у Законі
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України «Про вищу освіту» [144]. Хоча, певні підходи, щодо визначення
ціннісного змісту професійної діяльності викладача вищої школи у
вітчизняній педагогічній науці напрацьовані. Так, поряд із підходами
О. Вишневського,

власний

підхід

до

визначення

аксіологічного

наповнення професійної діяльності (зокрема, педагогічного працівника)
сформулював Ю. Пелех [279]. Вона складається з взаємопов’язаних
ціннісних блоків: позитивна комунікація суб’єктів освітньо-виховного
процесу; педагогічний оптимізм; емоційний оптимізм і позитивність;
педагогічний

конструктивізм;

життєвий

оптимізм

і

позитивність;

професійна честь; індивідуальна честь.
У цьому контексті корисним є досвід Європи, що у доволі лаконічній
формі розкриває у Доповіді Європейської Комісії з освіти зміст основних
цінностей європейської цивілізації:
— права людини (людська гідність);
— фундаментальні свободи;
— демократична легітимність;
— мир і заперечення насильства як засобу досягнення цілей;
— повага до інших людей;
— солідарність людей (у межах Європи і всього світу);
— сталий розвиток;
— рівність можливостей;
— принцип раціонального мислення (твердження повинні бути
обґрунтовані);
— охорона екосистеми;
— персональна відповідальність [279].
Окрім цього, міжнародна комісія з питань освіти для ХХІ ст., яка
працює під керівництвом Ж. Делора, зазначає у своєму рапорті, що «...на
порозі ХХІ століття освіта… повинна охоплювати від дитинства до кінця
життя усі дії, які надавали б змогу кожній одиниці пізнати динаміку світу,
інших людей та самого себе. На думку комісії, навчання протягом усього
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життя у певному сенсі є неперервним освітнім процесом, який охоплює усе
життя людини в її особистому та суспільному вимірюванні, та є ключем до
воріт ХХІ століття» [221].
Згідно з OECD (ОЕСР): «навчання впродовж усього життя охоплює
розвиток індивіда в усіх формах і контекстах – у формальній системі,
тобто школах, закладах професійної освіти, вищих навчальних закладах,
навчальних закладах для дорослих та у межах неформальної освіти –
удома, на роботі, у суспільстві» [221, с. 13-14].
Отже,

подані

твердження

наштовхують

на

нове

розуміння

призначення освіти, яка має надати перевагу індивідуальним зусиллям
індивіда, його саморозвитку, і в нашій предметній площині – реалізації
діалогічності Homo educandus. У цьому сенсі освіта повинна зосередитися
на чотирьох аспектах: вчитися, щоб знати, тобто для здобуття інструментів
розуміння; вчитися, щоб діяти, аби мати можливість впливати на своє
довкілля; вчитися, щоб жити спільно, аби брати участь і співпрацювати з
іншими в усіх площинах людської діяльності; вчитися, що бути –
прагнення, пов’язане з попередніми» [221, с. 3-14].
Виходячи з визнання людини як істоти біосоціокультурної, в якій
біологічна компонента поставляє натуралістичні (анатомія, фізіологія),
соціально компонента – діяльнісні (інтеракція, комунікація), культурна
компонента

–

ціннісно-інформаційні

(позабіологічне

символічне

кодування, трансляція продукується в обміні діяльністю ідеальносмислової формації) передумови виникнення та становлення Homo sapiens,
У

такому

контексті

людина

у

порівнянні

з

виділеними

однопорядковими поняттями є концептом більш об’ємним, який передає
універсальну

причетність

представника

Homo

sapiens

до

родової

біосоціокультурної організації. Разом із тим, на нашу думку, культурність
як властивість скоріше слід розуміти як критерій реалізації людиною свого
(відмінного від тварин) коду, а третій компонент логічно називати
духовним.
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Більш того, у фокусі наших думок, оминаючи деталі, слід додати,
що у такому розумінні діалог і толерантність, як елементи інтеракції і
комунікації, одразу виключаються із сфери біопсихологічного і духовного
життя людини, що не є продуктивним ані у дослідженнях, ані на практиці.
Кристалізація у такий спосіб психічного субстрату відповідає, на думку
П. Гальперіна

та

А. Ждан,

надорганічній

еволюційної

формі,

детермінується соціальним контекстом спілкування – підключенням
індивіда до загальнолюдського багатства діяльності і знання: «Істотність
цього положення досить умовна і схематична, проте досить адекватно
описується мовою фракталів. Нагадаємо, фрактал – це не миттєва, а
динамічна, розтягнута в часі біфуркація, яка виражає ідею перехідних
станів. Взята з великої далі біологічна організація, впроваджена у
міжсуб’єктний обмін діяльністю, зазнає багаторазові якісні зміни
(біфуркації), через низку опосредкованостей (оволодіння напрацьованими
у колективному досвіді комунікативними фігурами, програмами мовлення,
думками, діями) культивує в організмі особистість. Біологічне «людина
розумна» виявляється корелятивним соціальному «людина громадська,
політична». Уникаючи багатослів’я, апелюємо до думки Дюркгейма, яка у
відповідній редакції дає необхідне резюме: істинно людське не є чимось
першочергово даним. Воно є продуктом колективної історії, представляє
«ідеальну межу, до якого ми все більше наближаємося, але якої ми,
ймовірно, ніколи не досягнемо» [437, с. 233].
На підтвердження думки про те, що людське, на відміну від тварин,
забезпечується соціалізацією, яка на рівні культурного коду (інтелект,
етика, духовні смисли) адаптує тілесні рухи людини до реальності, або
змінюють її. Цей шлях є цілком притаманний комунікації: сигніфікація –
знакове кодування реальності; номінація – приведення у відповідність
об’єктів світу до словесних комплексів; експлікація – введення «чистих»
смислів, значень предметів, станів, безвідносно до речової практики;
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генералізація – абстрагування та екстрагування необхідних істотних ознак,
зв’язків, які мають самоцінний, відчужений від предметності статус;
категоризація – понятійне членування, таксонування дійсності на основі
інформаційних структур, ідеальних універсалій.
Діалог у цьому смислі упорядковує важелі соціалізації, активізуючи
всі пізнавальні здібності Homo educandus (відчуття, сприйняття, пам’ять,
мислення, уява), обумовлює каскад біфуркацій від чуттєвого до
раціонального, від предметно-речового до інформаційно-ідеального,
модельно-аналогового, від часткового до загального, від індивідуального
до

групового,

від

безпосереднього

до

опосередкованого,

від

інстинктивного до ціле утворювального, від емоційно-імпульсивного до
раціонально-розумового тощо.
Значення діалогу, як способу оволодіння символіко-семіотичним,
комунікативним досвідом, що є передумовою освоєння загальнолюдського
досвіду, варто проаналізувати також у контексті зростання людини (носій
генотипово і фенотипово детермінованих характеристик – соматична
конституція,

тип

нервової

системи,

темперамент, динамічні

сили

біологічних потреб, аспекти, задатки, нахили, знання, вміння, навички) до
індивіду, що передає ідею неповторності, неподільності, цілісності даної
людської особини, що відрізняє її від інших представників виду [207,
с. 186-229], а потім до особистості, яку відрізняє певна системна
«надчуттєва» якість, що виникає внаслідок залучення індивіда до
контексту суспільних зв’язків. Особистість – суспільний індивід, що
спілкується. Бути особистістю – означає вступати в діалог, спілкуватися
діалогічно.

Коли

діалог

закінчується,

закінчується

громадське,

закінчується особистість [26, с. 434].
Невипадково В. Шкуратов зазначає, що не існує особистості поза і
окрім її ролі у системі конкретних соціальних спільнот, починаючи від
стада і закінчуючи національною державою. Саме тому особистість є
суспільним статусом, обумовленим місцем, функцією, роллю індивіда в
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груповому цілому. Місце людини «взагалі» – «завжди відкрите». Місце ж
конкретного людського обличчя – «завжди зайняте». У тому сенсі, що,
реалізуючи себе у просторі перетинів соціальних послідовностей, воно
виявляється опосередкованим такими потужними колективними началами,
як мислення, екзистенція, праця, мова [449, с. 357].
Процес соціалізації завжди передбачає осмислення її подвійності:
соціалізація є формуванням передумов включення особи до кола
міжсуб’єктних відносин і одночасно умов виключення особою себе з цього
кола (власна стратегія участі, осудність, відсутність опіки). У першому
випадку має місце акультурація, у другому – індивідуація.
Акультурація є процесом оволодіння досягненнями людства,
культивування в індивіді історично сформованих гуманітарних якостей
засобами

виховання,

навчання,

стихійних

життєвих

впливів,

що

занурюють індивіда в ієрархію диспозицій, які здійснюють регуляцію його
самопроявів залежно від залучення до соціокультурного досвіду.
За

винятком

найбільш

елементарного

наслідування,

що

матеріалізується на ранніх фазах особистісного розвитку (дитинство,
дошкільний вік), форми акультурації, відповідаючи рефлективному рівні,
постачають істини, які не здаються, не демонструються, не показуються.
Вони випливають із способу життя, прийнятого людьми світоставлення.
До речі, як зазначав Л. Шестов, що є істини такого ж порядку, що й
істини про безсмертя душі, Бога. Не можна стверджувати, ніби про них не
можна говорити, – можна, але саме тоді, коли про них не питають, не
намагаються робити очевидними. За своєю природою вони не можуть і не
хочуть бути очевидними [446, с. 81]. Подібні істини, як вважається, йдуть
від практичного розуму, екзистенціальної переконаності, законності їх у
життєвій глибині, що не потребують доказів.
Саме таким контекстуальним обмеженням можливостей культурноосвітнього простору слід визнати функціонування сучасної монологічної
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освіти, яка використовує подібні важелі, що припустимі тільки у визнанні
аподиктичних істин, здобутих на основі феноменологічного підходу.
Другий аспект соціалізації хоча й пов’язаний з розвитком
особистості як соціального суб’єкта, все ж таки зумовлений тим фактом,
що

особистість

не

є

пасивним

репрезентантом

громади,

а

є

індивідуальністю (анатомо-фізіологічних, перцептивних, ментальних та
інших) відмінностей людини від інших людей. Саме навчити людину
протистояти уніфікації людей у суспільстві, перетворенню «Я» на «Ми»,
тиражуванню раболіпних «штифтиків», не вдавалося повною мірою вищій
освіті.
Отже, регулювання гідності, рівноваги, просвітленості і гармонії
перебування особистості у співтоваристві та процес гармонізації

Я-

концепції виробляється у результаті не тільки діалогічної взаємодії, а й
постійно здійснюваного механізму самооцінки та рефлексії, які виконують
функцію захисного механізму особистості.
Самооцінка і рефлексія представляє собою контролюючий механізм,
відповідальний

за

реальну

здатність

критичного

кваліфікування

особистістю власних потребо-мотиваційних станів, рівнів інтенції із метою
порівнювати, скорегувати, обміркувати дію, щоб досягати запланованих
результатів.

Виконання

функції

самооцінки

(саморозуміння-

самоврядування, самовиправлення, самозбереження за рахунок динамізації
особистісно-мотиваційної сфери, перетворення потенційних можливостей
на самопокладання, трансформації прийнятих цінностей, здійснених
реалізацій тощо) можливе лише за умови діалогу, зокрема внутрішнього, в
якому в якості учасників «беруть участь» віртуальні співрозмовники (Бог,
Суд честі, батьки, друзі, учителі та ін.).
Діалогічність

у

позитивних якостей,
саморуйнування,

цьому

сенсі

має

стимулювати

формування

попереджувати розлади свідомості і поведінки,

самовтрату

впевненості

особистості

тощо.

Щодо

подолання на основі діалогу ситуацій емоційної нестійкості, конфліктності
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та підвищення адаптації індивідуальності до власного внутрішнього світу
психолог

Р. Грановська

вказує

на

екзистенціали,

що

загрожують

толерантнісному зростанню особистості [106]:
— дискредитація ( послаблення критичності у самооцінці);
— ідеалізація (подолання некритичності у самооцінці);
— проекція (самовиправдовуюче перенесення на інші особи власних
якостей);
— ідентифікація

(самовиправдовуюче

перенесення

на

себе

суб’єктивних якостей інших осіб);
— переоцінка

(перерва

невизначеної

у персональному плані

діяльності з уточненням диспозицій, виробленням тактики подолання
невизначеностей);
— стимуляція (самозвеличення, самонацілювання на досягнення
важко досяжного);
— регресія (самозниження, самонацілювання на перехід до більш
елементарних типів діяльності);
— заперечення (нехтування негативно значущою інформацією, що
підриває висоту самооцінок);
— витіснення

(навмисне

усунення

з

фокусів

свідомості

і

несприятливих спонукальних причин травмівних приводів із підміною їх
на сприятливі);
— раціоналізація

(маскування

істинних

мотивів

поведінки,

ретроспективний самоаналіз із приписуванням самопроявів минулого
респектабельного тлумачення);
— заміщення (розрядка внутрішньої напруги через переведення
діяльності з нереальної (недоступної) сфери до реально-досяжної);
— ізоляція

(локалізація,

блокування

свідомості

негативних

(тривожних, розбалансуючих) стимулів тощо.
Причому, як зазначається у роботі «Людина в історії», завдання
зазначених

(що

живлять

самовиправдання,

сприяють

підтримці
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самоповаги) компенсаторних механізмів через таку форму внутрішнього
досвіду, як «в’язка здатність душі до самопізнання» (екзистенціальна
рефлексія), – відновлення Я-концепції, що деформується, подолання
внутрішніх провалів, криз, стимуляція самовдосконалення. Коли, за
законом Паркінсона, не можна виграти, не можна програти, не можна
залишитися при своїх, – можливо здолати себе, що й конституює
індивідуальність як властивість особистості не збігатися із собою до кінця,
«існувати в зазорі між різними «я» всередині цілісного Я і тому до
останнього подиху здатним перевирішити себе і свою долю [268, с. 63].
Серед проблем кризової освіти питання її відчуження від інтересів та
інтенцій більшої частини суб’єктів освіти є найголовнішою, адже у самому
широкому сенсі відчуження розуміється якраз як об’єктивний соціальний
процес перетворення діяльності людини на силу, що їй протистоїть, є
ворожою, сковує самодіяльність індивіда, виявляє на нього шкідливий
вплив.
Пошук засобів подолання відчуження був завжди предметом
ґрунтовних філософських досліджень, результатами яких поставали
принципи гуманістичної філософії та різні концепції, що передбачали
історичний «стрибок із царства необхідності

до царства свободи» (К.

Маркс), в якому de facto забезпечується простір самореалізації і, в силу
цього, скасовуються об’єктивні підстави відчуження.
Ми

в

цьому

сенсі

спираємось

на

зазначений

нами

вище

людиномірний підхід, який пов’язує подолання відчуження з творенням
людського в людині, яка на перший план висуває розкріпачення своїх
природних властивостей і приведення їх у відповідність з «культурним
кодом». У такому русі людина намагається не стільки позбавитися від
зовнішніх негараздів, звільнитися від них, скільки поставити їх під
власний інтелектуальний, етичний, духовний контроль [371; 387].
Отже, у культурно-освітньому просторі діалогічна взаємодія – це
шлях до розуміння проблеми відчуження, оптимізації можливостей
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суб’єктів освіти, з одного боку, та розуміння проблеми інституціалізації
культурно-освітніх

структур, які надають подоланню відчуження

максимального сприяння.
Діалог

за

предметністю

є

складним,

оскільки

відчуження

характеризується амбівалентністю: воно виступає історично закономірним
процесом розгортання людської діяльності і пов’язане з об’єктивними
механізмами її цілепокладання, формування змісту і організаційноуправлінських умов освіти і, у той же час за певних обставин, ці
інституційні

складові

освіти,

виконуючи

свої

функції,

можуть

задовольняти суб’єктів, а відокремлення може набувати самостійного,
самозадовольняючого значення.
У

попередньому

розділі

ми

наголошували

на

тому,

що

найголовнішим предметом діалогу є аксіологічні питання, а також на тому,
що метою згоди щодо цінностей мають стати не просто ті чи ті уподобання
суб’єкта, а його ціннісна орієнтація, що є на порядок вищою за цінності.
Якщо мова йде про соціальні цінності, то це стосується

переважних

інтенцій, типів поведінки, спілкування, взаємодії людей, що виражають їх
причетність до певних соціально-групових зв’язків.
Філософи

В. Франкл

і

П. Наторп

укладають

розмаїття

самоактуалізацій індивідуальних суспільних істот у пануючу трилему:
конформізм («Я» вбудовується у цінності, які відстоюються «іншими»,
тобто « Я» хоче того, що і інші); тоталітаризм («Я» підпорядковується
ворожим для себе цінностям, тобто « Я» робить те, що інші вимагають від
нього [424, с. 25]); гуманізм («Я» – носій самодостатніх цінностей, тобто
«Я» реалізує себе як вільну істоту, методично працює над можливим
наближенням до систематичної єдності автономних високих цілей [256,
с. 186]).
Заслуговує

на

увагу

несамодостатня

смисложиттєва

лінія

з

характерною схильністю до прийняття зовнішніх установок, образів,
правил, дій, що отримала назву «конформність» і яка прямо протилежна
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особистій неповторності. Розрізняють зовнішній тип конформності, що
зумовлений примусовим, авторитарним тиском і внутрішній тип як
автоматична солідарність «Я» з «Ми» на базі підвищеної сугестивності,
підпорядкованості.
У екзистенційному вимірі особистісного зростання особливого
імпульсу конформізму додає тоталітаризм, що представляє собою
державний тиск,

примус громадянського суспільства, у тому числі й

освітнього менеджменту або науково-педагогічного персоналу, якщо мова
йде про суб’єктів вищої школи, на особистісні процеси, на участь суб’єктів
у творенні культурно-освітнього життя.
Саме тому у гуманістиці для забезпечення всебічних передумов для
вільного саморозвитку людини, коли вплив зовнішнього світу стимулює у
індивіда позитивний прояв його задатків, нахилів та дотримання людино
вимірності запропоновано безліч концепцій, що спираються на принцип
гуманізму. У загальному вигляді цей принцип конституює:
— визнання особистості найвищою цінністю;
— визнання

вищою

метою

соціальної

діяльності

неухильне

підвищення якості життя, рух до більш повного задоволення різноманітних
потреб, створення оптимальних умов для гармонійної самореалізації
індивіда;
— визнання кожної людини не засобом, а метою суспільної
практики, повноправним і повноважним суб’єктом колективних дій;
— усвідомлення внутрішньої єдності основних інтенцій членів
суспільства – від рівноправності народів до міжнародного співробітництва
на базі взаємної терпимості, невтручання у внутрішні справи;
— повага до гідності громадян, їх прав;
— гарантії екзистенційної свободи людини, її соціальної участі;
— визнання ініціації самопіднесення тощо [424; 256; 161].
Разом із тим, гуманізм, який надав такі великі права людині,
опинився сьогодні не настільки безмежним, адже перебільшення прав і
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вольностей особистості усунуло глибоку відповідальність людини за усе,
що відбувається в світі.
Таким чином, визначення напрямів збільшення обсягу діалогу, як
інформативно-екзистенціальної взаємодії суб’єктів культурно-освітнього
простору з метою їх порозуміння, та створення в ньому умов для
розгортання суб’єктності людини, буде спиратися на певні положення
наскрізного характеру (принципи) та алгоритми реалізації діалогу і
діалогічності. Саме тому, по-перше, слід визнати імперативним для
культурно-освітнього простору головний предмет діалогу та мету
діалогічності – культурність, як спосіб єднання освіти, науки й культури як
інституцій культурного простору.
По-друге, визначений нами раніше аксіологічний аспект освіти,
науки й культури спрямовує діалог на розуміння цінностей та орієнтацію
на смисли.
По-третє, інституції культурно-освітнього простору (школа, родина,
культурні установи, політичні, суспільні рухи та організації тощо) мають
формувати цілі діалогу навколо процесу становлення людини; способу
буття людини; проблеми якості життя, зв’язків людини із зовнішнім світом
(сенс життя); відображення локальних потреб і глобальних трендів у
програмі освіти та організації системи освіти; поширення автономії шкіл,
які належать до різних типів та організаційних щаблів; перенесення
акценту з навчання та науки в школі на самоосвіту вдома і місце
професійної активності, з використанням найновіших носіїв, зокрема
Інтернету; забезпечення батькам і місцевим суспільствам значної ролі в
освітніх діях [221].
По-четверте, у зміст діалогічної освіти, науки й культури має бути
покладений зв’язок із минулим, сьогоденням і майбутнім, зустріч із
новими і неочікуваними проблемами, які пов’язані з найближчим та
віддаленим оточенням, з існуванням таких суб’єктів як церква та її вчення,
будинки культури та інші заклади, які функціонують у просторі.
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Окрім того, це збагачення змісту діалогічними положеннями усуває
однозначність й одноплановість технократичного мислення при вирішенні
глобальних проблем сучасності, отже, робить можливим розвиток у
студентів

наукової

раціональності

та

ціннісно-цільових

структур

діяльності в їх єдності, додає мисленню конструктивності (інтелектуальноособистісні якості розуму), що забезпечує для особистості можливість
оцінювати наслідки науково-технічного прогресу й пов’язаних із цим
глобальних проблем сучасності, їх людиновимірності та постнекласичної
раціональності. У цьому сенсі дуже доречним є звернення до діалогу як
способу розв’язання інтелектуальних суперечностей, що, на нашу думку,
вдало підкреслили Г. Шкляєва, Г. Костюк, І. Зязюн, О. Артем’єва та інші
дослідники. Вони розглядають цю проблему в контексті антиномічності
адаптивної та гуманістичної функцій педагогічної діяльності, а саме: у
ракурсі суперечностей свідомості, діалектики цілепокладальної рефлексії,
ціннісного осмислення мети педагогічної діяльності, яка спрямована на
формування професійно-діалогічної культури особистості. Антиномія як
зіткнення тези та антитези «являє собою лише першу дію тієї
багатогранної драми, ім’я якої – діалектична суперечністість. Звернення до
антиномії як сходинки суперечності становить для педагогіки не лише
теоретичний, а й практичний інтерес. Суперечності, які вирішує людина, є
не тільки предметом теоретизування. Вони – сутність реального ставлення
до буття, соціуму, природи, себе, інших людей. Вони (суперечності)
пронизують людські стосунки, визначають спосіб існування людини як
суперечність людського буття. Все, що є в людині, немовби заперечує саме
себе. Людина належить природі, та поряд із цим, є відкинутою від неї.
Отже, суперечності пронизують моральність, духовність людини.
Вони дійсно стають рушійною силою її розвитку (якщо виконують
світоглядну функцію), визначають, орієнтують і регулюють її стосунки.
Освоєння людиною суперечностей – «внутрішньо необхідний спосіб бути
суб’єктом, бути особистістю» [448].
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По-п’яте,

безсумнівним

принципом

наповнення

культурно-

освітнього простору діалогом є налагодження відносин між його
учасниками, які створюють і сприяють формуванню суб’єктності, мають
партнерський характер, належать до інтелектуально-етичного зростання.
Дійсно, у процесі діалогу педагог і учень можуть зрозуміти себе та
інших, під час взаємних інтеракцій суб’єкти намагаються зрозуміти
іншого, презентувати свою позицію, щоб бути зрозумілими. Під час
діалогу суб’єктність входить у світ іншої людини, у герменевтичний,
феноменологічний підхід, у пізнання «Ти» іншої людини, у перевірку й
обґрунтування власних переконань, захист цих переконань, у пошук
спільних позицій, у спостерігання відмінностей у позиціях і пошук
консенсусу [383; 398; 400].
На основі аналізу дослідницької літератури можна стверджувати, що
існує певне визначення необхідних умов проведення ефективного діалогу:
взаємна відкритість і щирість партнерів діалогу (відкриття для іншої
людини);

партнерство і довіра; право на суб’єктність партнерів,

шанування цього права;

автономія партнерів, право на власну думку;

рівність партнерів, мінливість ролей – передачі та сприймання; пошана до
партнерів, терплячість; толерантність (визнання права партнера на вияв
інших поглядів, що різняться від власне наших, якщо вони не ображають
нашої гідності; прийняття іншості, визнання цінностей інших людей);
емпатія до партнерів; чесність при висловленні власних поглядів;
відповідальність партнерів; можливість коригування власних поглядів і
позицій; подолання егоїстичної позиції; пізнання і розуміння предметів
діалогу; внутрішня потреба партнерів у веденні діалогу; внутрішня і
зовнішня свобода у проголошенні своїх поглядів» [221].
У вищезазначених працях наголошується на тому, що має бути
наявним у діалозі як у будь-якому спілкуванні. Утім, діалог є найбільш
зрілим видом комунікації, що прямує до узгодження суперечливих
позицій, поглядів, думок, які призводять до спільних значень, ціннісних
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орієнтацій

та

універсалій,

потребують

культурного

рівня

діалогу

(інтелектуального, етичного та естетичного), майєвтики та чіткого
усвідомлення способів реалізації діалогічності, а також визначення
невід’ємних

атрибутів

діалогу,

до

яких,

насамперед,

належить

толерантність.
Розкриття

сутності

змін

у

культурно-освітній

площині

та

онтологічність, смислова цілісність часових та просторових відносин,
довели необхідність уведення діалогу в культурно-освітній простір із
метою його урізноманітнення, взаємопроникнення культур, зростання
плюралізму, збагачення культурного розвитку особистості та соціуму.
Найважливішим атрибутом діалогу є толерантність, що постає (автономно)
ефективним й дієвим засобом досягнення гармонійного розвитку людини в
політичному, етнічному та релігійному багатоманітті. Соціалізаційний
пріоритет діалогу у такий же спосіб «перетворив» толерантність на
автономне соціальне явище, яке почало сприйматися як елемент ставлення
не тільки до думок, але й до людей, як персон.
Так, Ч. Кутакас вважає, що бути толерантним – означає приймати
речі такими, якими вони є, виявляти терпимість до людей, які не
подобаються. Проблема толерантності пов’язана не тільки з відмінностями
між людьми, які неможливо ігнорувати, і небажанням людей відмовитися
від своїх переконань, але й з інтенцією нав’язати своє бачення
правильного, добропорядного, гідного тощо [497].
Більш того, аналіз праць багатьох учених засвідчує наявність низки
суперечностей

у

розумінні

цього

питання

та

висвітлює

певну

епістемологічну обмеженість, зокрема студентської молоді, щодо її
толерантнісного зростання й орієнтації в ідентичностях. Це суттєво
заважає реалізації результатів фундаментальних і прикладних теоретичних
розробок імплементації ідеї діалогу й толерантності у спілкуванні
представників різних культур, і навіть у межах однієї культури [390].
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У більшості прикладних розробок щодо цієї проблеми толерантність
одразу підпадає під функціональне «навантаження» інших за сутністю
феноменів і явищ: як спосіб налагодження відносин опонентів на основі
терпимості, як пошук консенсусу, як повага до інших культурних
цінностей тощо.
Разом із тим, норми і моделі компетентної поведінки, що містять
універсальний потенціал не тільки постійного духовного вдосконалення, а
й толерантнісного зростання як норми здорового глузду, знаходяться поза
межами обґрунтування. До речі, у цих розробках не завжди присутні
конкретні методики, рецепції, пропозиції й алгоритми поліпшення
конкретних ситуацій, суперечливих стосунків із конкретними людьми,
використання конкретних способів світоглядно-ціннісного, когнітивного,
операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів розвитку.
Пошуку шляхів толерантнісного розвитку студентів присвячено
чимало праць, не менш ґрунтовно відображеною є і проблема формування
політичної та етноконфесійної свідомості. Зокрема, ряд робіт автора
присвячено аналізу толерантності саме в сучасних умовах [366; 367; 394;
395].
Слушним у цьому контексті, на нашу думку, видається вислів
М. Уолцера

щодо

режимів

толерантності:

«За

мінімалістським

твердженням про цінність світу і за правилами утримання від будь-яких
дій, котрі воно спричинює (і які взагалі збігаються зі стандартним списком
прав людини), не існує єдиних принципів для всіх режимів толерантності,
що потребують від нас дій за всіх обставин, за всіх часів і у всіх країнах від
імені певного набору політичних та конституційних устроїв. Процесуальні
аргументи не стануть нам у нагоді за цих обставин, оскільки вони не
диференційовані за місцем і часом, вони не повністю зумовлені
обставинами.

Альтернатива,

обрана

мною,

–

це

історичне

та

контекстуальне уявлення про толерантність і мирне співіснування, із
аналізом різних їх форм і прийнятних для них норм повсякденного життя.
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Мені видається необхідним розгляд як ідеальних варіантів цих практичних
устроїв, так і їх конкретних історичних документальних викривлень.
Ми мусимо також взяти до уваги, як ці устрої пізнаються на практиці
сторонами-учасниками – групами й індивідуумами, переможцями і тими,
хто програв, – а потім і те, який вони мають вигляд для стороннього ока,
учасників інших режимів толерантності» [407, с. 15-16].
Зміни, що відбулися в соціумі і зокрема в соціально-освітній сфері та
що були пов’язані з орієнтацією толерантності і діалогу виключно в
соціалізацію, висвітлили у теорії та практиці діалогізації і формування
толерантності певні суперечності, що потребують як розгортання
досліджень, так і процесу імплементації ідей діалогу і толерантності в
культурно-освітню дійсність, зокрема у процес діалогізації культури й
освіти.
Так, у різних наукових галузях знання та дискурсах толерантність
розглядається або як особливий вид стосунків між людьми (реляційний
характер), або як позиція людини, пов’язана з терпимістю до інших за
сутністю думок, або як політична, громадсько-правова акція, або як риса
характеру, певна чеснота тощо. Така багатозначність, із одного боку,
породжує фрагментарність розгляду, а, з іншого, не встановлює її
корелятивний зв’язок з родовими і видовими явищами, зокрема з діалогом
і діалогічністю, що значно ускладнює з’ясування сутності процесу.
Більш того, аналіз толерантності у значній кількості досліджень має
декларативний і абстрактно-спекулятивний характер інтерпретації, який не
враховує контекстуальну логіку подій, ресурси та ризики толерантності,
еволюцію, особливості та тенденції становлення ненасильницького миру в
конкретному суспільстві, його етноментальні, релігійні та політичні риси.
Розкриття механізмів поглиблення толерантності, як правило,
зміщується у площину педагогічних наук, які, зазвичай, зосереджують
увагу лише на методах, прийомах, технологіях педагогічного впливу на
людину, залишаючи за межами педагогічної дії механізми формування
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толерантності,

які

пов’язані

з

можливостями

мультикультурного

середовища та природо- й культуровідповідними (антропологічними)
чинниками розвитку діалогічності людини. До того ж, толерантність у цих
технологіях, що «працюють» тільки в освітньому просторі, який не є
культурно-освітнім континуумом, не включається в діалогіку, у модель
«Школи діалогу культур».
Розгляд цього питання спонукає нас до аналізу предметної площини
толерантності, яка й буде «спрямовувати» толерантність до діалогу
культур.
Отже, у першу чергу, спробуємо проаналізувати сутність ціннісних
орієнтацій, оскільки саме ці орієнтації визначають змістову спрямованість
особистості та складають основу її ставлення до навколишнього світу, до
інших людей, до себе, а також постають ядром мотивації й життєвої
активності і толерації.
У наукових джерелах, як правило, цінності та ціннісні орієнтації
тлумачаться в одному сенсі – як «поняття, що визначає значущість для
людини й суспільства різних явищ, об’єктів, які відіграють провідну роль у
вибудовуванні системи орієнтації в житті, виробленні життєвих стратегій,
визначенні вектора можливих змін, у цілому в усвідомленні сенсу життя і
соціокультурної активності людини» [340, с. 2].
Звичайно, цінності, відображаючи сутність соціального життя
певного суспільства і конкретний спосіб життя людини, є відносними, а не
абсолютними. Більш того, система цінностей у суспільстві, їх характер і
особливості є своєрідним орієнтиром у формуванні світогляду, духовності
молодої людини, а бажання оволодіти ними – найважливішою умовою
отримання життєвого досвіду та соціалізації. Цінності завжди існують та
видозмінюються, оскільки змінюються цілі покоління людей, наслідуючи і
позитивний, і негативний досвід своїх попередників.
Цей момент стосується і політичних цінностей, оскільки аналіз
політичних уподобань молоді надає можливість стверджувати, що вони ще
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і достатньою мірою різнополюсні. Так, за результатами аналізу,
здійсненого В. Білогур, молодь у політичних цінностях є досить
прагматичною: політика розглядається молодими людьми переважно як
засіб завоювання авторитету та лідерства. Утім дослідниця зазначає, що
зростання політичної активності молодого покоління пояснюється як
почуттям власної гідності, так і прагненням змінити майбутнє країни [42].
Переважна частина дослідників (В. Воронкова, Г. Дилігенський, І.
Степаненко та ін.) зазначає, що ціннісна орієнтація є спрямованістю
особистості на засвоєння певних цінностей для задоволення своїх потреб,
оскільки у ціннісних орієнтаціях цінність виконує роль своєрідного
орієнтира та відповідного регулятора поведінки й діяльності людини у
предметній і соціальній дійсності. У такий спосіб особистість орієнтується
на ті цінності, які є найбільш потрібними їй у даний час, у перспективі й на
ті, які відповідають її інтересам і цілям, імпонують її досвіду [80; 81; 124].
Отже, ціннісні орієнтації є складними утвореннями, що включають
різні рівні та форми взаємодії громадського й індивідуального в
особистості, специфічні форми усвідомлення особистістю навколишнього
світу, свого минулого і майбутнього, істотності свого власного «Я» [344].
Таким чином, сприймаючи беззастережно це положення, на рівні
нового твердження уточнюємо: ціннісні орієнтації відображають результат
узагальнення людиною цінностей у такий спосіб, що з усього в них
значущого людина обирає позитивно значиму (універсальну) сутність, при
цьому вони є головною домінантою світогляду людини і відповідно
зумовлюють інформативно-екзистенційну взаємодію людини, у тому числі
толерантність.
Оскільки вибір ціннісної орієнтації є не одномоментною дією, а
процесом, у якому людина коригує свою орієнтацію під впливом певних
соціально-економічних умов, особистих психологічних змін, ідентифікує
себе з окремою особою або групою осіб, обирає ті чи інші вподобання, то
орієнтації,

як

правило,

формуються

в

результаті

макрогрупової
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(«просторової») взаємодії. Наприклад, людина може пов’язувати себе з
бізнесменами, управлінцями, середнім класом тощо, її зв’язки ґрунтуються
на відповідній психологічній близькості до групи, якій вона симпатизує.
Важливим видається також і те, що цей вибір здійснюється на основі
певних цінностей, тому для одних домінуючими є загально-гуманістичні
цінності, для інших – цінності певної релігії, соціальної групи тощо. Вибір
може бути й досить прагматичним, ґрунтуватися лише на особистих цілях
та інтересах.
Вважаємо, що людина нездатна стати людиною без ціннісносмислової і світоглядної компетентності, при цьому до компонентів
політичної орієнтації (поряд із когнітивним) слід додати світоглядноціннісний, який поширює життєві смисли і досвід духовно-практичного
осягнення світу на знаннєвий (раціоналістичний, сцієнтистський) зміст. У
цьому контексті стає принциповим розгляд факторів, що впливають на
політичну орієнтацію, тобто на політичні процеси, які, у свою чергу, не
можливі без участі в них різних суб’єктів [390].
Істотний вплив у цьому процесі здійснюють ідеології, теорії та
стратегії політики і без знання особливостей політичних технологій та
вміння їх використовувати процес досягнення успіху в політичній
діяльності є неможливим. А для оволодіння ними, перш за все, потрібна
відповідна науково-теоретична підготовка, вміння вивчати й аналізувати
об’єктивні умови, у яких діють конкретні суб’єкти політики.
Це стосується і соціально-економічної ситуації в країні, регіоні,
особливостей

функціонування

соціальних

і

національних

груп

у

суспільстві, їх потреб та інтересів, розстановки сил, статусу й рівня впливу
на громадян політичних партій, рухів, об’єднань, засобів масової
інформації, власне стан самого студентства в країні, його характерні
особливості (максималізм, прагнення до нового, занижений «поріг»
небезпеки тощо).
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Вищезазначене надає підстави стверджувати, що не всі ці впливи
дозволяють студентству мати чітку орієнтацію в життєвих цінностях.
Окрім

цього,

переважна

більшість

студентської

молоді

відчуває

дискомфорт між перспективою обраної професії та громадськими
«запитами» на неї, а іноді, характеризується відсутністю таких запитів, із
одного боку, і своїми нахилами, здібностями, уявленнями тощо, з
іншого [42; 366].
Таким чином, сукупність різних параметрів, які поєднуються в
цілісну систему і характеризують особистість суб’єкта соціальнополітичної психології, взаємодіють як ціннісні, світоглядно-когнітивні,
афективні та поведінкові складові системи життєвої орієнтації. Вона, у
свою чергу, впливає на вибір людьми позицій і ліній поведінки в
суспільній сфері.
Вважаємо, що трансфер будь-якої цінності в ціннісну орієнтацію
можливий тільки в інтерпретаційному вимірі. Джерела же орієнтації
завжди мають сумативний характер: їх породжує взаємодія власних
мотивів і емпіричних знань людей, засвоєні ними ідейні концепції,
світоглядно-ціннісні та духовно-практичні обґрунтування орієнтації.
Політична орієнтація, яка, за сутністю, не може не призвести до
ідентифікації, розуміється як співставлення суб’єктом себе з певною
позицією на основі саморефлексії та з позицією, представленою іншими
суб’єктами відносин, і, природно, буде впливати на характер комунікації
та толерантнісне зростання.
Отже, толерантність може розглядатися як певне визнання існування
різних ціннісних орієнтацій, механізм знаходження консенсусу в усіх
різновидах комунікації. Вона як терпляче ставлення до різноманіття,
форма самовираження, самовиявлення власного ціннісного світу, як
науковий дискурс була й залишається предметом ґрунтовних досліджень
багатьох учених.
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З огляду на історико-філософський контекст, слід відзначити, що
теоретичні розробки проблеми толерантності набули значного поширення
у працях П. Бейля [31], Г.В.Ф. Гегеля [93; 94], С. Кастелліона [476],
С. К’єркегора [201; 202],

Дж. Локка [215],

М. Монтеня [243], Ш. Монтеск’є [244],
Р. Рорті [316],

П. Рікьора [307],

Е. Левінаса [204],

Х. Ортеги-і-Гассета [272],
С. Франка [425],

Д. Юма [458],

К. Юнга [459], К. Ясперса [466; 477] та ін.
На окрему увагу заслуговують роботи філософів ліберального
напряму, які пов’язують толерантність із моральними чинниками
(С. Мендус [505], П. Ніколсон [508], Д. Ролз [315], М. Уолцер [407] та ін.),
із функціонуванням толерантності в контексті плюралізму й діалогу
культур глобалізованого світу та етики відповідальності (К.-О. Апель
[469],

А. Асмолов

[18;

Ю. Габермас [86; 432; 479],

19],

М. Бахтін

М. Ганді [89],

[24-29],

М. Бубер [66],

В. Лекторський [205; 206],

Ю. Лотман [216], П. Рікьор [307], В. Соловйов [342], В. Тішков [358],
М. Хом’яков [361] та інші).
Певні напрацювання щодо формування толерантності зосереджені в
галузі філософсько-освітніх і педагогічних досліджень (В. Андрущенко
[11-13;

301],

І. Бех [33; 472],

О. Грива [107],

О. Довгополова [129],

В. Золотухін [151], І. Зязюн [152], Л. Кондрашова [178], Л. Кияшко [167],
О. Кресін [189], П. Степанов [348] та інші).
Упродовж 90-х років ХХ ст. Радою Європи було проведено багато
кампаній та практичних заходів задля подолання ідеологій расизму,
ксенофобії та нетерпимості і толерантність була визнана гарантією
побудови відкритого демократичного суспільства [117].
На думку А. Іоффе, розуміння толерантності як сумісності не лише
демонструє можливості для взаємодії, але й визначає її рамки.
Толерантність є ціннісною категорією, що складається з психологічного
(повага, доброзичливість, акцептування іншого, ідеологічна, соціальна,
психологічна

й

психолого-фізіологічна

сумісності),

діяльнісного
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(взаємодоповнення, співпраця, кооперація, діалог, дискусія, солідарність),
ціннісного (свобода, права людини, соціальна рівність, плюралізм думок,
консенсус, компроміс), соціокультурного (збереження самобутності,
етнічна толерантність) аспектів [155, с. 25].
Раніше, у межах наукових досліджень кафедри культурології
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за
темою: «Актуальні проблеми розвитку духовної культури України», а
також відповідно до плану НДР кафедри філософії Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за
темою: «Філософсько-антропологічні аспекти соціалізації студентської
молоді»

у

дисертації

на

здобуття

наукового

ступеня

кандидата

філософських наук було представлено спробу авторки:
— встановити

соціально-філософські,

релігієзнавчі

смисли

толерантності та її межі;
— визначити провідні тенденції, особливості етноконфесійного
розвитку сучасного українського суспільства та встановити ресурси і
ризики етноконфесійної толерантності;
— здійснити
мультикультурної

філософсько-релігієзнавчий
освіти

щодо

аналіз

поглиблення

можливостей

етноконфесійної

толерантності в українському суспільстві [326, с. 104-105]
Методологічним і теоретичним підґрунтям дослідження було обрано
інтегральні

філософські

положення

про

необхідність

формування

толерантності як особливої моральної якості, що відображається в
активній соціальній позиції і психологічній готовності до позитивної
взаємодії людей, які презентують етноконфесійні спільноти, а також
концепції мультикультурної освіти та національного й патріотичного
виховання, етнометодологічний, культурологічний, аксіологічний та інший
підходи до розуміння особистості та її ставлення до світу.
У роботі були використані як загальнонаукові методи, так і
специфічно-наукові, зокрема, інтерпретаційно-аналітичний метод, на
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основі якого здійснювалося вивчення, теоретичний аналіз та синтез
зарубіжних і вітчизняних філософських, педагогічних і психологічних
праць, першоджерел, офіційних і нормативних документів; метод
порівняльно-історичного аналізу, який надав змогу виявити тенденції,
умови, технології, методи поглиблення толерантності в етноконфесійній
спільноті; принцип наукової індукції, який уможливив обов’язкове
врахування всіх чинників і особистісних прагнень людини у процесі
формування етноконфесійної толерантності.
Авторці вдалося:
— поглибити бачення толерантності як природної здатності людини
до сенситивності й діалогу та встановити певну кореляцію між
толерантністю як світоглядним кредо та настановою і моральними
якостями, психологічною готовністю й активною позицією людини в
продуктивній взаємодії з представниками інших спільнот;
— поширити
релігієзнавчого

концептуальне

аналізу

еволюції

поле

філософії

толерантності,

на

зокрема,

основі
уточнити

дефініції понять «толерантність», «етноконфесійність», «етноконфесійна
толерантність», «мультикультурність»;
— із позицій філософсько-соціального аналізу визначити сучасний
стан етноконфесійного розвитку України як постконфліктний період,
з’ясувати його провідні риси, виявити ресурси, ризики толерантності,
обґрунтувати відповідні принципи, підходи, шляхи й механізми її
поглиблення;
— під новим кутом бачення розкрити можливості мультикультурної
освіти України щодо формування етноконфесійної толерантності та
окреслити концептуальні засади моделі її розвитку, яка є інтегрованою
системою цілей, функцій, підходів, принципів розвитку особистісної
самореалізації людини та її прагнень діалога, свободи, щастя;
— акцентувати

й

актуалізувати

значущість

створення

мультикультурного та багатоконфесійного простору, органічна цілісність
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складників якого сприяє становленню миру без насилля, а також довести
необхідність філософсько-антропологічного виміру процесу толерантизації
суспільства і толерантнісного прозріння людини [326].
Результати

дослідження

успішно

реалізуються

в

організації

міжкультурного спілкування громадської та наукової спільноти, зокрема в
розробці науково-дослідних програм і міжнародних проектів щодо
створення умов для ненасильницького миру та свободи особистості в кроскультурних реаліях світу, в акціях інтеркультурної спрямованості тощо.
Разом із тим, нова науково-предметна площина нашого дослідження,
що пов’язана з діалогізацією культурно-освітнього простору, потребує не
тільки обґрунтування процесу посилення толерантнісними засадами
духовно-морального життя людей, але й знаходження нових форм і
способів їх імплементації у «глобалізований» світ, щоб він не поставав
технократичним,

утилітарно-прагматичним

і

конфліктним

через

виникнення у діалозі суперечностей.
Більш того, як було зазначене вище, розуміння толерантності не
тільки не перетворилося в самостійний елемент взаємодії людей, а й
суттєво змінило динаміку і зміст соціалізації як двоєдиного процесу
входження

людини

у соціокультурний

світ

та

збереження

своєі

особистісної автономії і свободи.
У більшості праць щодо експлікації толерантності як соціального
феномена, вона постає або головним концептом комунікативної парадигми
(Р. Апресян [15], А. Колодний [175], П. Ніколсон [508], П. Рікьор [307],
М. Хом’яков [361; 436] та ін.), або як етичне самообмеження в умовах
концептуальної нетерпимості (О. Довгополова [129], Е. Соловйов [341],
В. Табачковський [354], М. Уолцер [407] та ін.), або як цивілізаційний
імператив нашого часу (А. Асмолов [18; 19], Б. Гершунський [97],
В. Лекторський [205; 206] та ін.), або як освітньо-культурна цінність і шлях
до діалогу культур (М. Бахтін [24-29], М. Бубер [66], О. Грива [107],
В. Гуцу [111], Н. Ушнурцева [111], Ю. Габермас [86; 432; 479] та ін.), або
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(дуже рідко) й як атрибут діалогічної взаємодії, консенсуальної етики та
духовно-практичного єднання людей на основі визнання найвищих
цінностей.
Проте, розпочате нами вище розміркування щодо цінностей, має
певний сенс у внесенні коректив до розуміння толерантності як атрибуту
діалогічної взаємодії та ціннісного вибору і презумпції інакшого мислення.
Слід зазначити, що як у сучасних практиках, так і в теоретичних
працях зустрічаються думки, які ставлять під сумнів можливості
толерантності щодо слугування діалогу. Значною мірою ці думки
екстраполюються на історично «першу» форму толерантності – релігійну –
і навіть відносять релігію цілком до монологічного засвоєння та
перебудови світу.
Вважаємо, що в античну добу проблема толерантності не була
актуальною не лише тому, що не поставало тоді таких практичних завдань,
як перед сучасністю, а ще й тому що її не диференціювали з моральнісних,
соціально-етичних і духовних експлікацій життя людини того часу,
оскільки у межах космоцентричного світогляду, що панував у ті часи,
найвищою людською цінністю був Logos (Космічний розум), і головне
призначення людини вбачалося в загальнолюдському прагненні до
гармонії зі світом, тобто природою і соціумом. Усе інше, що не вкладалося
в ц ідеологеми, на рівні «Dura lex, sed lex» заперечувалося.
Проблема терпимості, яка виникла за доби Реформації, виявила
потужний

зв’язок

із

проблемами

свободи

волі,

неупередженості

внутрішнього досвіду віруючого. Реформаційні ідеологи оновлення віри
були проти духовного засилля і духовної репресивності догматизованого
християнства, зрощеного з політичними і державними структурами свого
часу.
В цьому сенсі вони виявляли нетерпимість щодо церковного кліру,
попів, князів. Водночас, у релігійно-реформаційних доктринах, які
відображали необхідність автоматизації внутрішнього світу людини,

164
закладалися нові етичні принципи і вироблялися нові норми поведінки
людей: зміцнення в кожному віруючому впевненості у власному виборі;
формування відповідального, професійного ставлення до роботи як
обов’язку перед Богом і гарантії спасіння тощо.
Разом із тим, протест проти церковної догми, критика її з позицій
простої людини, яка апелювала до особистісного досвіду та до Святого
письма, на нашу думку, не стосувалася діалогу в широкому розумінні, і
толерантність «працювала» тільки у внутрішньо особистісному діалозі із
заповідями.
Ідеї філософів Середньовіччя щодо широкої терпимості в питаннях
віри та відмови від догматизму підтримував і розвивав французький
філософ доби Відродження М. Монтень, який вважав, що терпимість,
здоровий глузд, розумне почуття міри покликані охороняти гармонію
особистості, свободу душі. Також науковцем було проголошено і
принципи толерантного спілкування: «Жодне судження не вразить мене,
жодна думка не образить, які б чужі вони для мене не були. Немає
дивацтва настільки легковажного та дивного, яке б я не вважав загалом
допустимим творінням людського розуму… Ми повинні поблажливо
ставитися до найрізноманітніших суджень, і якщо ми з ними не згодні,
будемо їх все ж спокійно вислуховувати… Судження, що супротивні моїм
поглядам, не ображають та не пригнічують мене, а тільки збуджують сили
мого розуму» [14, с. 248, 252].
Здійснений нами теоретичний аналіз і набутий практичний досвід
свідчать про те, що саме через світогляд, який включає в себе не просто
результати фіксації об’єктивного стану речей, а й позицію суб’єкта (його
ставлення до дійсності, мети, цінностей, ідеалів) толерантність постає як
єдність об’єктивного та суб’єктивного в людині, стає не лише ознакою
поважного ставлення до інших культур, але й ознакою впевненості у
власній позиції, надійності та відкритості до інших ідейних течій.
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На основі аналізу праць П. Бейля, Дж. Роулса, Р. Форста та інших
мислителів Ю. Габермас надав глибокий аналіз толерантності та визначив
її як «одну з базових складових частин будь-якої ліберальної політичної
культури, що має також системне значення, оскільки в ній враховано
важливий компонент «право відмови за переконанням» [432, с. 46]. Окрім
цього, дослідник вважає, що «…толерантний захист від зіткнень
релігійних вірувань до сьогодні залишається прикладом контролю,
заснованого на власному баченні відмови конкурентних зазіхань на
особливу значущість, яке, до речі, не повинне бути практичним втіленням,
яке б нашкодило цивілізованому ставленню до інакше думаючих
громадян» [432, с. 47].
Надзвичайно принциповими положеннями щодо потенціалу й
можливостей релігійної толерантності у діалогізації знання та відносин
постають думки філософа про специфіку релігійної й наукової толерації.
Спробуємо окреслити цю рефлексію у наступних позиціях:
— толерантність віруючих відносно до істин чужої віри у
загальному вигляді є ідентичною ставленню вчених до конкурентних
теорій (співпраця у пошуках істини);
— в «ідеальному спрощенні» вчені шукають невідкритих істин та
готові в межах критики сприймати інші обґрунтування й власні помилки
(теологи вважають істину відкритою і такою, що не підлягає перегляду, а
потребує захисту);
— релігійна толерантність не обмежує можливості віруючих
помилятися у розумінні, але статус віри об’єднує істинність й
переконаність як Благо, що детермінує поведінку; толерантність науковців
за цих умов вимагає стриманості щодо поєднання своїх наукових
висновків із тим, що знаходиться поза межами їхньої діяльності;
— специфікація наукової роботи створює умови для толерантної
нейтралізації впливу на наукові результати конфліктів «життєвого світу»; у
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міжрелігійних суперечках така нейтралізація руйнується релігійними
догматами щодо особистісної поведінки тощо [432, с. 45-53].
Отже, на нашу думку, навіть така специфіка релігійної толерантності
зовсім не вказує на нездатність теологів вести діалог і консенсуально
вирішувати суперечливі питання на основі етики єднання. Більш того,
когнітивні розбіжності мають спонукати до толерантності, якщо існують
раціонально аргументовані претензії на значущість.
Достатньо серйозні вимоги до спілкування, толерації розроблено і
представлено у колективній праці під керівництвом В. Даренського [125].
Ці вимоги спонукають релігійних діячів, віруючих посилити пошук
способів

поширення

культурних

прав,

діалогічної

взаємодії,

екзистенціальної релевантності та Істини, Добра й Краси.
Таким чином, історичний аналіз свідчить, що зміст толерантності як
світоглядного феномена визначається контекстуальним характером і
спрямовується на подолання тієї чи іншої та власної нетерпимості. Усі
перетини та вияви нетерпимості відповідно позначаються на характері
толерантнісного світогляду й поведінки людини.
Слід зазначити, що тематизація терпимості, пов’язана з духовними
засадами самовизначення і самоздійснення індивіда, завжди виявляється в
періоди докорінного зламу ідеалів, норм, стереотипів життєдіяльності й
поведінки людини.
Аналіз досліджень сутності толерантності свідчить, що від одного
етапу до іншого змінювалась її концептуалізація, тобто трансформувалося
розуміння її сутнісно-змістових ознак: античне розуміння толерантності як
вияву справедливості, неупередженості, доброзичливості, прихильності у
ставленні до Іншого, як механізму подолання людських пристрастей і
зародження

«небесного

громадянства»

замінюється

філософією

середньовічного теоцентризму, який розглядав терпимість як відповідь на
тогочасне суспільне життя й вбачав у ній ідеал, засіб запобігання розбрату,
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реалізацію різноманіття служіння Богу та вибору особистісного шляху до
нього.
Антропоцентризм і ранній гуманізм Відродження приділяв значну
увагу особистісному виміру толерантності як вияву неповторності
особистості, способу спасіння людини, як християнському принципу
любові до ближнього та присутності в людині загального закону природи
тощо.
Класична раціональність Нового часу значно спрямувала розуміння
толерантності в бік соціологізаторських підходів та політико-правової
аргументації відмови від безмежної свободи на користь безмежної рівності
людей – таке розуміння толерантності є теоретично усвідомленим змістом
права. Воно базувалось на впевненості в існуванні єдиної (державноправової)

істини,

хоча

це

не

виключало

з

толерантності

її

загальнолюдської сутності, функцій раціонального пом’якшення групових
суперечностей і наближало її до «Золотого правила» – ставлення до
людини і у своєму власному обличчі, і у обличчі іншої людини, як до мети
і ніколи як до засобу.
Новітні
посткласичної

концепції

толерантності

раціональності,

репрезентовані

ірраціоналізмом,

філософією

екзистенціалізмом,

феноменологією та іншими філософськими напрямами. Сучасні уявлення
толерантності та практики толерації продовжують у нових умовах традиції
попередників

щодо

утвердження

свободи

і

загальнолюдських,

людиномірних універсалій.
Останнім часом майже ніхто з учених і практиків не сумнівається в
необхідності навчання людини діалоговій взаємодії, в якій толерантність
має посідати чільне місце. До того ж, експлікація сутності, можливостей і
меж релігійної толерантності та її ґенези, що висвітлила еволюцію і
специфіку толерації на кожному історичному етапі, переконує, що саме
такий шлях буде проходити толерантність в інших сферах життя людини
(у політичній, економічній тощо).
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Головним призначенням толерантності у новому контексті розвитку
культури

і

освіти

сучасності

постає

функціональне

забезпечення

ефективної діалогізації культурно-освітнього простору особистості та
реалізації її діалогічності на інтеркультурних засадах.
Саме тому видається актуальною інтерпретація та реінтерпретація
толерантності для розуміння її сутності, функцій, характеру, загальних,
особливих і специфічних властивостей як атрибуту діалогу за нових умов.
Якщо античне суспільство дійсно було представлено елементами
толерантності, що виявлялися у пошуку єдності в дискусіях, діалогах,
суперечках, а її розуміння цілком укладалось у панівну на той час
світоглядну

систему

–

космоцентризм,

то

розгляд

толерантності

Середньовіччя був пов’язаний із аналізом ідеї терпимості у християнстві
(віротерпимість), яка пройшла у своєму розвитку етап оформлення
внутрішньої християнської терпимості (за формою це була «наївна»
терпимість)

та

етап

публічної

декларації

ідей

міжконфесійної

віротерпимості (сумативна толерантність).
Толерантність

цього

періоду

поставала

як

розуміння

багатоваріативності служіння Богу та світоглядно її можна тематизувати як
різновид теоцентризму, який, подібно до античного, не спрямовував
людину на пошук консенсусу. Проте, у прагненнях добродійності
демократичного поліса для усіх і в «широкій» терпимості XV-XVI століть,
толерантність набуває рис духовно-моральнісних пошуків єдності та
злагоди.
Сьогодення, демонструючи, з одного боку, зростаючу єдність людей
у їх прагненнях жити вільно, гідно і благополучно, виявляє, з іншого,
певну напруженість у стосунках людей, у відносинах певних спільнот і
навіть держав.
Саме тому все частіше теоретики і практики гуманітарних галузей
знання звертають увагу на вивчення феномена «толерантність», як об’єкта
дослідження, що пройшов значний шлях у розвитку інтерпретацій,
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тлумачень і конотацій. Цей факт слід визнати беззаперечним, оскільки
кожне знання, зокрема гуманітарне, має бути контекстуальним.
2.2. Діалогізація освіти як передумова становлення культурного
простору
Необхідність дослідження цього питання зумовлена нагальною
потребою теоретичного обґрунтування і створення механізмів гармонізації
сучасного цивілізаційного розвитку, одним із найголовніших аспектів
якого слід вважати розв’язання проблеми не лише суперечностей власне
міжкультурної комунікації, а й розкриття способів активізації суб’єктності
інноваційної особистості. Дійсно, від комунікативної етики і культури
залежить як характер соціокультурних зрушень, так і розкриття
можливостей людини, її природних властивостей, зокрема діалогічності та
благополуччя особистості.
Отже, найголовнішим завданням сучасної освіти стає забезпечення
реалізації суб’єктом освіти діалогічності, як умови подолання відчуження
– відчуження від своєї родової сутності, від творчого потенціалу своєї
особистості, від продуктивної комунікації з іншими, від інноваційних
форм соціальної активності тощо. Діалогізація освіти має стати одним із
пріоритетних напрямів її реформування.
Багатовекторність модернізаційних змін в освіті безпосередньо
пов’язана з новими викликами часу, котрий висуває низку нових проблем,
які не мають готових рішень, що перетворює сучасне суспільство на
суспільство ризику (У. Бек).
У суспільстві ризику провідну роль у прийнятті і реалізації рішень у
ситуації невизначеності майбутнього починає відігравати можливість
людини діяти інноваційно і продуктивно, спираючись на свій особистісний
потенціал. І якщо одним із основних завдань освіти традиційно була
адаптація людини до навколишнього світу, то сьогодні телеологія
навчання і виховання полягає у формуванні людини інноваційної (В.
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Кремень), яка була б здатною мислити креативно, посибілістські і,
водночас, критично і відповідально, розуміючи усю складність проблем,
що підлягають вирішенню.
Отже, замість пріоритетного створення освітою умов для адаптації
людини, головним завданням сучасного навчання і виховання постає
оптимізація процесу творчої самореалізації Homo educandus та її
продуктивної взаємодії з іншими суб’єктами освітнього процесу, адже,
«лише через відносини з іншими індивідуальність формується і вільно
самореалізується» (за В. Лекторським) [205; 206].
Аналогічну думку висловлює П.Сендж про те, що «…учням завжди
будуть потрібні пускові платформи, для того, щоб йти за своєю цікавістю в
ширший світ... від домівок, де вони провели дитинство, до ширшого
суспільства, до їхніх ровесників і дорослих людей» [515, с. 5].

Суб’єкт-суб’єктна парадигма

Суб’єкт-об’єктна парадигма

Готовність педагогів змінювати

Подавання педагогом «готових

свою позицію

істин»

Стимулювання зворотного зв’язку

Робота без зворотного зв’язку

Орієнтація педагога на розуміння
Урахування індивідуальних
особливостей учня
Переважає само оцінювання
студентів і оцінювання з боку групи

Орієнтація педагога на
повідомлення, передачу
Орієнтація на середнього учня
Оціночні дії закріплені за педагогом

Для вирішення цього завдання освіта має парадигмально оновитися –
перейти від суб’єкт-об’єктної освітньої парадигми до суб’єкт-суб’єктної. Їх
кардинальну відміну дуже добре – узагальнено і наочно – розкрив
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С.Клепко у своїй монографії «Інтегративна освіта і поліморфізм знання»
[348, с. 11]:
Можна погодитись із І. Степаненко, що «комунікативна модель, що
характерна для

суб’єкт-об’єктної парадигми, по

суті

не містить

можливостей для широкого і змістовного застосування діалогових форм
освіти та передбачає не стільки комунікативно-прагматичне обґрунтування
цінностей, скільки їх пряму трансляцію як аксіологічних абсолютних
істин» [348, с. 11]. Особистість, позбавлена суб’єктності в освітньому
процесі, не зможе стати повноцінним суб’єктом і у суспільному, і у своєму
власному житті. Монологічна і ретрансляційна суб’єкт-об’єктна парадигма
освіти не дозволяє також і повноцінно та ефективно забезпечувати
ціннісно-смислове наповнення реальних алгоритмів засвоєння студентами
картини світу, що формується спілними зусиллями різних наук і різних
наукових течій.
Ціннісне наповнення освіти стає все більш затребуваним в умовах
дифузії та інфляції цінностей, в умовах зростання ціннісних конфліктів.
Так, Б. Тернборн, акцентуючи увагу на ролі освіти в національній системі
цінностей, звертає увагу на напруження між сучасною ідеєю громадянства
і постмодерною культурною різноманітністю, …висловлюючи небезпеку
злиття постмодерної культури з ідеєю глобальних прав людини, що
приведе, на його думку, до ціннісних конфліктів [357, с. 230].
Але незважаючи на те, що серед сучасних дослідників освіти все
більше

утверджується

любдиновідповідна освіта

думка,

що

особистісно

орієнтована

і

має бути заснованою на діалогічності як

принципі навчання та виховання (В. Біблер, Б. Бім-Бад, Л. Горбунова,
Г. Даренський, Г. А. Жиру, С. Клепко, М. Романенко, І. Степаненко,
П. Фрейре та ін.) і на збагаченні діалогом цілей, змісту й організаційноуправлінських

механізмів

освітнього

процесу

[376],

у

реальній

педагогічній практиці продовжують домінувати авторитарні, монологічні і
ретрансляційні моделі. Для таких моделей притаманне також уявлення, що
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зміст освіти і без діалогу може бути достатньо педагогічно адаптованим до
соціального досвіду учнів. Але такі уявлення суперечать сучасним умовам
функціонування знань і досвіду, коли покоління ідей, змінюється швидше,
ніж покоління людей (В. Кремень), а швидкість передачі педагогічно
адаптованого соціального досвіду є значно нижчою за швидкість змін, що
відбуваються у світі, і сам цей досвід не менш швидко застаріває. До того
ж, монологічний вплив іззовні не лише не стимулює продуктивну творчу
діяльність особистості, а й навпаки – ускладнює розвиток закладених у
людині культурних, психологічних, фізичних та інших особливостей.
У зв’язку з цим, потреба у створенні в освітньому процесі умов для
формування інноваційної людини, визначальною здатністю якої має
виступати спроможність у ситуації відсутності підготовлених варіантів
діяти продуктивно, спираючись на власний потенціал і винахідливість при
прийнятті

рішень,

є

беззаперечною.

Окрім

цього,

реалізація

та

самореалізація особистості у цьому сенсі може бути здійсненою лише при
діалогічній взаємодії з усіма суб’єктами освітнього простору. Саме
наскрізна діалогізація освіти, у тому числі й вищої, може наблизити її до
людиномірного, природодоцільного характеру та до єднання з наукою і
культурою, що також варто вважати імперативним.
Ми цілком погоджуємося із І. Степаненко, що «Необхідно, щоб
діалогізація освіти здійснювалась як суб’єкт-суб’єктна педагогічна
комунікація,

що

передбачає

дотримання

вимоги

поваги

до

індивідуальності та особистої гідностиі його учасників, створення
атмосфери доброзичливості, довіри, поваги і толерантності» [348, с. 15].
Це особливо важливо, оскільки «Послідовна реалізація цих настанов у
паедагогічному процесі на всіх рівнях освіти стане необхідною духовною
передумовою і для поширення таких саме стосунків у суспільстві при
вирішенні спірних питань і знаходженні консенсусу через діалог» [348, с.
15].
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Отже, реалізації діалогічності потребує виявлення тих моделей
освіти,

які

б

наповнили

багатокультурну

реальність

діалогом,

толерантністю, а саме: у навчальних закладах різних рівнів акредитації і
профілів навчання на основі етнокультурної, релігійної, ґендерної та іншої
змістової компоненти розробляються оригінальні навчальні плани,
авторські програми курсів, навчальні посібники тощо; за умов, коли ці
компоненти постають важливими на попередньому етапі, на перший план
висуваються проблеми співорганізації діалогу з іншими культурами для
збагачення своєї власної.
Визначальним, на нашу думку, у цьому контексті слід вважати
прагнення усіх агентів освіти (родина, навчальні заклади, національні та
релігійні організації, соціальні інституції тощо) визнати унікальність
рідної культури у порівнянні з суспільними цінностями інших культур –
через «діалог культур», через інтеркультурну компетентність, через
виховання вільної особистості, яка творчо мислить, є орієнтованою на
етичні цінності та здатна засвоювати традиції культури інших народів.
Аналіз

філософської,

педагогічної,

політичної

літератури

та

практики освіти показав, що процеси, які розпочалися в цьому напрямку в
сучасних

суспільствах,

позначаються

кількома

термінами

–

мультикультуралізм, мультикультурність, інтер- і транскультуралізм, кроскультурність. Проте, варто зауважити, що всі ці терміни, разом із
відповідними концепціями та доктринами, прийшли у вітчизняну
педагогіку із Заходу, де ще в 70-х рр. ХХ ст. стали предметом суперечок і
основою для певних політичних рішень.
Відомо, що мультикультурна освіта в США виникла внаслідок
міжнаціональних конфліктів і боротьби, що мали місце в 60-70 рр. XX ст., і
відповідає американській демократичній традиції – розглядати школу як
важливий інститут соціалізації, який допомагає представникам усіх верств
населення, насамперед національних меншин, засвоїти демократичні
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цінності, знання й уміння, що потрібні для життя в демократичному
суспільстві [444, с. 7-16]
Питання співвідношення національного, інтернаціонального та
загальнолюдського,

співвідношення

національної

культури

із

загальносвітовою розглядало чимало вітчизняних філософів, істориків і
культурологів
М. Джунусов [120],

(В. Бондаренко [57; 58],
M. Дробижева [17; 153],

Б. Гершунський [97],
Ю. Римаренко

[308],

В. Тишков [358] та ін.), у працях яких ці ідеї знайшли ґрунтовне
опрацювання.
На попередніх етапах аналізу ми вже неоднарозово звертались до
проблем мультикультурної освіти. У даному аналітичному контексті
доцільно привернути увагу до її взаємовідносин із іншими моделями
освіти, спрямованими на утвердження принципів співіснування людей
різних культур. У спадок від радянських часів, вітчизняна педагогіка
отримала концепцію і досвід інтернаціонального виховання. На нашу
думку, інтернаціональне виховання має спільні риси з мультикультурним
вихованням, а саме: розуміння й повага до інших народів, культур,
цивілізацій, життєвих цінностей, зокрема й культури побуту; усвідомлення
необхідності взаєморозуміння між людьми і народами; прагнення до
спілкування; дотримання прав та обов’язків щодо інших соціальних і
національних груп; розуміння необхідності міжнаціональної солідарності й
співпраці, готовність брати участь у розв’язанні проблем іншого
співтовариства та етносу тощо.
Водночас, інтернаціональне виховання здійснювалось на засадах
соціально-класового підходу, тому, на нашу думку, інтернаціоналістська
толерація є дуже обмеженою «соціально-класовим» несприйняттям. Крім
того, і тут ми поділяємо думку М. Джуринського, в мультикультурному
вихованні національні особливості враховуються більшою мірою, ніж у
інтернаціональному.
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Ще одна специфічна ознака мультикультурного виховання міститься
в тому, що «будучи близьким ідеї гуманного міжнаціонального
співіснування, мультикультурне виховання відкидає консолідацію на базі
корпоративної ворожості, протистояння іншим соціальним групам,
цивілізаціям і духовним цінностям. З одного боку, воно заперечує
формування людини поза національною культурою, а з іншого – сприяє
породженню мультиідентичної особистості як осередку й перетину
декількох цивілізацій» [121, с. 94].
Останнім часом відповіддю на виклики інтеграційних світових
процесів стала концепція глобально орієнтованої освіти, недоліком якої, на
думку багатьох учених [51; 192; 250] є те, що із загальної системи
виховання

вона

виокремлює

лише

один

аспект

–

формування

загальнолюдських почуттів і свідомості. Дві інші суттєві ланки процесу
виховання

культури

міжнаціонального

спілкування

(громадянсько-

патріотична свідомість і національна та релігійна самосвідомість) у
парадигмі глобальної освіти залишаються поза межами стратегій і тактик
розвитку особистості. Тому вважаємо, що розробка й упровадження в
освітній процес України різноманітних комплексних методик щодо
створення

«освітньо-інформаційної»

основи

національного

і

міжнаціонального виховання та релігійної етики є актуальною науковою
проблемою. У цьому контексті видається перспективним більш повно
використовувати виховний потенціал саме мультикультурної освіти.
На нашу думку, мультикультурна освіта відповідає завданням
збільшення обсягу культури в навчанні та вихованні через діалог, оскільки
працює на різних рівнях: на рівні соціуму; в історичному контексті як
модель і проект образу культурної й освіченої людини певної історичної
доби; на рівні конкретних соціальних інститутів, сфер і середовищ
розвитку індивіда; на рівні розкриття особливостей освітнього середовища
людини, у якому вона розвивається; на рівні узагальнення, збереження,
відродження культурно-освітніх традицій певного народу, етносу, нації та
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залучення до цього відродження представників іншої етноконфесійної
групи).
Отже, згідно з твердженнями переважної більшості науковців, таким
чином через залучення мультикультурної освіти відбувається становлення
нової освітньої системи [51; 162; 192; 250]. Однак, для сучасної освіти не
завжди

характерною

є

реалізація

мети

мультикультурної

освіти,

сконцентрованої навколо особистості учня як основної цінності, а також на
об’єднанні

зусиль

суспільствознавчих

усіх
і

освітян,

гуманітарних

зокрема

при

дисциплін,

викладанні
які

б

різних

уможливили

формування осмисленої, заснованої на достовірних наукових знаннях
самосвідомості. До того ж, не відбувається і єднання усіх суб’єктів освіти
та культури.
Наголосимо, що освіта зможе досягти своєї мети не лише за умови
заохочення пізнання багатоманітності культури й освіти та поваги до
особистості, а й тоді, коли мультикультурний зміст буде інтегрований у всі
навчальні предмети, упродовж усього періоду навчання; якщо буде
створено атмосферу, сповнену духом плюралізму, віднайдено можливості
доступу суб’єктів навчання до матеріалів, які містили б об’єктивну
інформацію з історії та культури етнічних і релігійних груп тощо.
Важливим при цьому є також і те, щоб плюралізм знайшов своє
відображення на всіх рівнях навчально-виховного процесу. За таких умов
людину, яка навчається, потрібно налаштувати на розуміння того, що
культурна багатоманітність є невід’ємним складником життя, у якому
освітні інституції стають центрами культурного середовища, основними
засобами забезпечення перспективи оптимальної взаємодії культурних
груп і формування культурної особистості.
Разом із тим, навіть у інноваційних проектах практик вищої освіти
залишаються компоненти минулих технологій – як у цілях і змісті освіти,
так і в її організаційно-управлінських умовах, а саме:
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— у цілях освіти, відображених у концепціях, стратегіях, науковоосвітніх програмах і планах, продовжують декларуватися відчужені від
потреб майбутніх фахівців завдання, що відповідають ідеалу та культу
знань, не зорієнтованих на прагнення людини та її культурне життя, у тому
числі і на життєвий світі людини, яка навчається та яка навчає;
— зміст освіти не є інтеркультурним, діалогічним, він центрується
навколо навчальних дисциплін, сформованих у минулі роки монологічно
(без

міждисциплінарного

синтезу,

без

філософської

трансдисциплінарності, без аналізу повсякденних культурно-освітніх
практик тощо, більш того, як зазначає Г. Шмідт, навіть у школі потрібно
щоб «інші народи і культури мають розглядатися не як об’єкти, а як
історичні суб’єкти. Необхідно зображати представників інших культур у
їхніх безпосередніх життєвих ситуаціях, із стилем життя, традиціями,
особливостями і життєвими обставинами» [514, с. 43].
— у

дидактично-виховних

практиках

переважають

лекційно-

семінарські форми та ілюстративно-репродуктивні методи;
— суб’єкт-суб’єктні відносини, що мають розгорнути особистісні
смисли, думки та інтереси суб’єктів освіти, поступаються місцем
орієнтації цих суб’єктів на адаптацію до освітньої системи та на виконання
певних інструментальних здатностей;
— аналіз тенденцій розвитку комунікативних процесів свідчить про
те, що в реальних культурно-освітніх практиках міжкультурній комунікації
й діалогу, які були б спрямовані на ціннісно-світоглядні та філософські
смисли, не відводиться належного місця, а їх дидактично-виховний зміст
залишається у стінах освітніх інституцій, не поширюючись на культурний,
інформаційний,

громадянський,

державно-політичний,

економічний,

екологічний і соціально-духовний простір;
— у межах вищезазначених практик освіти відбувається активний
пошук

ідентичності,

артикуляції

специфічних

і

загальнолюдських

інтересів, обговорюються суперечності та, на жаль, породжуються колізії і
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конфлікти,

адже

у

кожній

академічній

і

соціокультурній

групі

формуються певні цінності, які виражаються у специфічному ставленні до
світу (природи, соціуму, себе) і знаходять відображення у ставленні
особистості до минулого, сучасності та майбутнього, у характері
спілкування й аргументації, у розумінні особистісної свободи індивіда,
природи самої людини тощо.
Розгортання діалогу за таких умов може відбуватися згідно з будьякою тематикою і на будь-якому рівні мислення. Звичайно, якщо мова
йдеться про міжкультурний діалог, то він має бути продовженням
освітньої інтеракції. Невипадково відомий дослідник комунікативної
філософії М. Ліпман, зазначаючи, що комунікативна філософія має
запобігти насиллю у комунікації, стверджує, що завдання миролюбності є
завданнями навчання, яке він не відмежовує від виховання [211]. Окрім
цього,

головну

роль

у

процесі

ціннісно-культурного

збагачення

комунікації науковець надавав критичному мисленню [498].
Отже, освітня система, яка має вийти з середовища монологічності та
стати відкритою і яка, на нашу думку, дуже повільно змінюється у своїх
системних параметрах, повинна перетворитися на культурно-освітній
простір, у якому ідея комунікативності та діалогу буде імплементованою
не тільки в усі складові освітньої системи, але й у перетворення освітнього
середовища на культурно-освітній континуум, у якому відбувається
зустріч культурних смислів усіх суб’єктів освіти.
Таким чином, наголошення на необхідності діалогізації освіти, яка,
на наш погляд, постає найбільш спроможною для переведення наукоучіння
і виховання на філософсько-метафізичний рівень розуміння культурного
розмаїття та плюралізму думок, вимагає розгляду в концептуальному полі
філософсько-освітньої рефлексії сутності і значення культурно-освітнього
простору, який має формувати інноваційну людину.
Проблема гармонізації відносин суб’єктів освіти та розвитку
суспільства як складноорганізованої системи потребує, згідно з нашими
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міркуваннями, висвітлення діалогізації освіти та її можливостей

як

передумов розгортання культурно-освітнього простору. У цьому сенсі
мультикультурну освіту слід розглядати, по-перше, як простір комунікації,
яку ми, у свою чергу, будемо сприймати як особливий тип спілкування.
Саме вона має бути відрефлексованою з точки зору певних підходів –
психологічного, антропологічного, соціологізаторського тощо.
Певну можливість

тлумачення терміна «комунікація» відкриває

власне значення цього слова, що має латинське походження

–

«communicare» – радитися, тобто комунікація повинна розумітися як
спілкування задля пошуку спільних (узгоджених) уявлень і дій суб’єктів.
Саме тому, поняття «спілкування» і «комунікація» частково збігаються у
розумінні науковців як процеси обміну й передачі інформації, що при
цьому є різними і за формою, і за змістом.
Зважаючи на те, що змістом комунікації є обмін інформацією,
думками, досвідом задля вирішення суперечливого питання, формою
комунікації, на нашу думку, не можуть не стати усі види діалогу як
способу досягнення порозуміння.
Розмаїття підходів до розуміння комунікації у загальному вигляді,
прямо або опосередковано висвітлює певні інваріанти комунікації, яка
через їх тлумачення постає соціально зумовленим процесом інформативноекзистенційної взаємодії людей.
Ці загальні «маркери» можна схарактеризувати наступним чином:
комунікація здійснюється цілеспрямовано за допомогою різних засобів;
має за мету досягнення взаєморозуміння між партнерами; відповідає
певним правилам і нормам; є фактором соціальної інтеграції людей; постає
індикатором «соціального здоров’я» людини, суспільства та культурного
зростання. Таким чином, мультикультурна освіта, як соціальний інститут, є
тією

системою,

комунікації.

що

зв’язує

усі

компоненти

освітньо-культурної
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По-друге, мультикультурна освіта охоплює усі види і форми
комунікативної взаємодії. У сучасній комунікативістиці вирізняють
міжособистісну, ділову, соціальну, міжетнічну, внутрішньо-групову,
масову та інші форми комунікації.
Особливою
комунікація,

формою

у

вищій

освіті

постає

міжкультурна

як комунікація двох або більше представників різних

культур, під час якої відбувається обмін інформацією та цінностями
культур, що взаємодіють. Цей обмін вимагає від особистості знання
матеріальної і духовної культури іншого народу, релігії, цінностей,
моральних установ, світоглядних уявлень тощо. Рівень знання в такому
контексті

визначає

модель

поведінки

партнерів

з

комунікації.

Міжкультурна комунікація за таких умов може здійснюватися або на
груповому рівні, або на індивідуальному, але на обох рівнях , де основним
суб’єктом є особистість Homo educandus [397].
По-третє, мультикультурна освіта уможливлює через плюралізм
думок і культур розкриття інваріантів комунікації та концептуалізацію
діалогу

як

інформативно-екзистенційного

способу

комунікації

і

невід’ємного атрибуту розв’язання її суперечностей.
У такий спосіб сучасний світ постає настільки об’єднаним у просторі
та в часі, що можна з упевненістю говорити про спільносвіт в усіх його
смислах і розуміннях. Такий світ не може не вимагати від людей
постійного

«оновлення»

механізмів

спільної

людської

дії,

адже

суспільство, як складноорганізована система, не може функціонувати і
розвиватися без спільної, узгодженої діяльності своїх членів. До того ж,
людина, від природи прагнучи «бути разом із іншою», стає людиною
комунікативною.
Ця людина у різних психологічних підходах і обґрунтуваннях
виявляє різну «антропологічну сприятливість» до спілкування з іншими
людьми: а) спілкування, що зумовлене органічними потребами людини
(У. Мак-Дауголл [502], К. Халл [487], Б. Бехтерєв [34], В. Вілюнас [73] та
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ін.);

б) спілкування,

спричинене

впливом

певних

індивідуальних

властивостей: агресії, потреби у владі, лідерства тощо (особистісний
редукціонізм – А. Адлер [6], Т. Адорно [7], Д. Кемпбелл [203] та ін.);
в) мотивація у спілкуванні постає як функція найближчого оточення та
етносоціальна належність (Дж. Мід [503; 504], Ч. Мілс [238] та ін.) [73].
По-п’яте, оскільки мова йде про формування мультикультурною
освітою соціальної зумовленості Homo educandus, то слід звернути увагу
на праці філософів, які досліджували проблеми комунікативно насиченого
життя людини і поглиблювали уявлення про чинники, що долучають
людську свідомість до активного (інноваційного) прагнення до Іншого (Ю.
Габермас, А. Єрмоленко, Е. Левінас, П. Рікьор, В. Табачковський та ін.).
На основі аналізу цих праць і міркувань В. Табачковського можна
окреслити контури прагнення людини до комунікативної дії з іншою
людиною, за умови яких комунікація, з антропологічної точки зору, постає
як спосіб творчого самоствердження особистості; інноваційний механізм
удосконалення способів осягнення культурного розмаїття [354]; визнання
сумірності та спорідненості особистості з усім людським і позалюдським
світом (чимало дослідників називають цю здатність – людиномірністю)
[220]; «суверенізація» іншої людини (Е. Левінас); простір орієнтації на
консенсуально-комунікативну

етику

відповідальності

(І. Кант,

К.-

О. Апель, А. Єрмоленко); процес зростання «культури розуму» (І. Кант) як
здатності зрозуміти іншу людину; спосіб збагачення загальносвітоглядної,
екзистенційно-комунікативної мотивації та компетентності.
По-шосте, якщо головною смисловою метою мультикультурної
освіти і комунікації ми вважаємо культурну грамотність, як найбільш
динамічний компонент компетенцтності, то компетентність, у свою чергу,
слід визнати мірою відповідності, зокрема міжкультурної або кроскультурної грамотності, складності комунікативних завдань за певними
рівнями.
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У діагностичних програмах педагогіки і психології рівень суб’єктів
освіти

встановлюють,

як

правило,

посилаючись

на

стандартні

вимірювання компетентності (низький, достатній або середній, високий),
критерії при цьому подають окремо. Якщо зазначається про вимірювання
рівня міжкультурної компетентності, то, на нашу думку, її слід розуміти як
здатність вирішувати завдання комунікації, а саме: досягати порозуміння у
міжкультурних суперечках.
Ми повністю поділяємо позицію І. Степаненко, що у сучасному
динамічному світі, де знання, навички, вміння, життєвий досвід стрімко
застарівають, «трансляція знань, навичок, вмінь у педагогічному процесі
має набути характеру їх освоєння, тобто осягнення в акті розуміння, або
взаємного порозуміння, що вже принципово потребує герменевтичних і
комунікативних зусиль від усіх учасників педагогічного процесу. Відтак і
сам педагогічний процес має бути організований як комунікація із
активним характером суб’єкт-суб’єктної взаємодії, вираженим зворотниім
зв’язком і різноманітними дискурсивними формами» [348, с. 12].
Універсальним і наскрізним осереддям усіх дискурсивних форм є
діалог. Його атрибути, у свою чергу, критеріально будуть детермінувати
зростання можливості знаходити злагоду у стосунках між презентантами
культур. У такий спосіб ці рівні видається можливим презентувати
наступним чином:
-

рівень,

необхідний

для

забезпечення

безпеки

виживання

(сприйняття іншої культури як такої, що має право на існування, а її
презентантів як таких, що не заважають психічно-емоційному комфорту,
не виявляють агресивності, не порушують оптимальний особистісний
простір і темп життя) [478];
- рівень, достатній для артикуляції позицій і презентації своєї
культури, що передбачає усвідомлення ідентичності, свідоме визнання
своєї приналежності до тієї чи іншої культури, адекватне уявлення про
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історію матеріальної і духовної складових власної культури та її місця в
загальнолюдських цінностях;
- рівень, достатній для входження у світ іншої культури (розуміння
громадянських прав і свобод, що гарантуються; знання конституційних і
традиційно-суспільних гарантій; розуміння загального, особливого та
специфічного в моралі та етосі презентантів інших культур, свободи їх
самовиявлення в освіті, мистецтві, у служінні суспільству тощо);
- рівень, що забезпечує повноцінне існування особистості в новій
культурі, уможливлює в діалозі її засвоєння, дозволяє в повній мірі
реалізувати інтерсуб’єктивність, крос-культурність та інтеркультурність як
світоглядне кредо порозуміння, емпатії, толерантності, консенсусу в
інтеграції культурних універсалій (Істина, Добро, Краса тощо).
Звичайно, слід враховувати дію усіх цих факторів і чинників.
Оскільки, саме ці маркери, на нашу думку, потрібно покласти в основу
концептуального

осмислення

проблем

сучасної

комунікативності

особистості та власне процесу комунікації людей і ролі діалогу в процесі її
піднесення до інтеркультурності.
Разом із тим, важливим все ж таки залишається з’ясування сутності
саме комунікації як специфічної форми людської діяльності і спілкування,
а також обґрунтування інтерсуб’єктивного характеру комунікації та ролі
діалогу

в

інтеркультурному

її

збагаченні.

У

різних

напрямах

демократизації, інформатизації, автономізації та диверсифікації освіти ідея
діалогу починає виходити на перший план як механізм сприяння
розумінню і взаємоповазі суб’єктів навчання та виховання, а відтак, і
механізм

співпраці

людей

та

стратегія

й

тактика

запобігання

авторитарності, ігноруванню особистісних інтересів і прагнень Homo
educandus.
Саме тому філософське обґрунтування реалізації діалогічності у
комунікації постає найголовнішим завданням наукових досліджень і
модернізації процесів культурно-освітнього зростання особистості.
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Перше. Вважаємо, що найсуттєвішим внеском у філософське
осмислення

комунікації

у такому ракурсі,

зокрема

проблематики

комунікативної практичної філософії, є ґрунтовні дослідження К.О. Апеля [469],

Ю. Габермаса [432; 479],

В. Гьосле [485; 486],

А. Єрмоленка [136], П. Ульріха [406] та інших філософів, котрі розкрили
сутність комунікативної трансформації філософії, зокрема характер
комунікативно-теоретичного повороту до життєвого світу та дискурсу.
Отже, методологічні настанови реконструкції розуму та розуміння мають
бути покладені в основу концептуалізації, проектування, моделювання,
стратегічного планування і визначення умов розгортання комунікативної
етики в культурно-освітньому просторі [140].
Друге. Проблема спілкування в освіті, що постійно та різнобічно
розглядається у філософських течіях антропології, екзистенціалізму,
феноменології, у діалогічному персоналізмі, на нашу думку, знайшла
суттєву детермінанту діалогізації освіти у ідеалістичній філософії та
екзистенціалізмі і персоналізмі К. Ясперса [466; 477], О.-Ф. Больнова [52;
53], Е. Муньє [252], Ф. Кауфмана [491]. Вони, на противагу доктрині
суспільного

договору

Просвітництва,

наголошують

на

тому,

що

«…суспільний договір в основі своїй є контрактом, угодою, учасники якої
обмежені взаємними обов’язками: вони сприймають і усвідомлюють одне
одного лише у світлі цих обов’язків, тобто абстрактно, безособистісно.
Договір – це зв’язок, що базується на фактичному розбраті людей.
Комунікація, у свою чергу, розглядається як свідомо протилежна
контракту: «Контакт замість контракту» (Ф. Кауфман)» [177]. Отже,
перебільшення соціальної (соціалізаційної) ролі діалогу недостатньо
«спрацьовує» на культурно-освітнє єднання, адже головним в ньому має
бути особистісне бажання у комунікації знаходити консенсуальну етику на
відміну від «контрактного» компромісу.
Третє. Найголовнішим у цьому сенсі слід вважати з’ясування
сутності комунікації як співвіднесення її з елементами структури
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особистості (суб’єкта), насамперед із тим, що є основою спільності в усіх
суб’єктів

(інтерсуб’єктивність).

Одним

із

перших

проблему

інтерсуб’єктивності ґрунтовно розробив Е. Гуссерль, досліджуючи зустрічі
суб’єктів, що дозволило йому стверджувати: «…Кожне «інше Я», разом із
його предметним світом, та моє власне «Я», разом із моїм предметним
світом,

постають

суб’єктивність

як

стає

рівноцінні.
тотожною

У

такий

спосіб

трансцендентній

трансцендентна

інтерсуб’єктивності;

відповідно до цього предметний світ, що є корелятивним свідомості, стає
«спільним світом» …Навіть якщо «інший Я» не обов’язково такий як «Я
сам» [488, с.127].
Отже,

ця

позиція

цілком

збігається

з

антропологічною

характеристикою людських властивостей і прагнень до взаємодії з Іншим у
процесі навчання і виховання та у спілкуванні, в якому визначають такі
функції: комунікативну (соціальна взаємодія); трансляційну (трансфер
знань і досвіду), інформаційно-комунікативну (акумулювання і передача
соціального досвіду та форм культури); екзистенційно-організуючу
(самореалізація

особи,

її

життєдіяльність);

культурно-виховну,

соціалізуючу (формування людини, визначення і збагачення її духовного
світу) [345, с. 337].
Таким чином, не зважаючи на те, що усі різновиди спілкування так
чи інакше функціонально формують зміст комунікації, специфіку
комунікації все ж таки складає реалізація людиною соціальності,
суб’єктивності і пошук природовідповідних та культуровідповідних
(людиновимірних) умов благополуччя, свободи, щастя.
У реалізації в мультикультурній освіті цих постулатів і принципів
існує низка проблем і суперечностей. Як вже наголошувалося, діалог у
концептуалізації комунікації ми розуміємо як спосіб інформативноекзистенційної взаємодії, тобто комунікації з метою порозуміння у тих
питаннях, які постають або різними за сприйняттям, або суперечливими,
або навіть протилежними за змістом. Невід’ємними атрибутами діалогу
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при цьому постають емпатія (доброзичливе та поважне ставлення до
співрозмовника), логічність (інтелектуально-коректне оформлення думки),
толерантність

(презумпція

думок

співрозмовника,

що

суттєво

відрізняються і суперечать власним як таких, що мають право на існування
як «рівноцінні»).
Звичайно, ця презумпція як припущення існування думок, тимчасово
слугує для розв’язання суперечностей і знаходження порозуміння та
консенсусу, або для мінімізації конфліктогенів, зокрема за умов
порушення

правил

і

принципів

аперцепції.

Щодо

перцептивного

сприйняття тих чи інших питань комунікації та діалогу, то не можна не
враховувати різницю в інтелектуальному рівні, морально-духовному,
ментальному

й

емоційному

станах.

До

того

ж,

існують

зони

непорозуміння, що є «каменями спотикання» в комунікації:
 допущення

подібностей,

схожостей

настільки

багато,

що

складається враження нібито розбіжностей у позиціях комунікантів не
існує і бути не може, або, навпаки, перепон існує настільки багато, що їх у
розмові не можна подолати в жодному разі;
 мовні та невербальні акти, що завдають шкоди спілкуванню
(свідомо і несвідомо);
 загострена реакція на невербальну поведінку співрозмовника та її
інтерпретація;
 упередження і стереотипи;
 психологічні та фізіологічні особливості й вади співрозмовників;
 перенесення акценту розмови з предмета (факт, подія, процес
тощо) на особистість співрозмовника;
 на

противагу

інтелектуальній

коректності,

що

вимагає

послідовності міркування (сприйняття, інтерпретація, аналіз, синтез,
оцінка), бажання оцінювати передує логічним операціям тощо.
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Особливе місце посідають в освітньому діалозі такі феномени як
етноцентризм і мультикультуралізм. З одного боку, як перший сприяє
розгортанню етнічної ідентичності, так і другий надає рівні права усім
культурам у мультикультурному світі. З іншого – перебільшення ролі
етнічного

чинника

та

мультикультурного

рівноправ’я

з

певною

відсутністю, на нашу думку, достатнього рівня культури, значно
ускладнює порозуміння.
Слід зазначити також, що характер і результат комунікації значною
мірою залежить від ставлення людини саме до спілкування, комунікації,
діалогу та її очікувань від цього спілкування: з точки зору утилітарної
мотивації особистості у процесі комунікації можна досягнути забезпечення
і поліпшення певною мірою умов життя; з точки зору технологотехнократичної – людина розраховує на те, який конкретний сенс принесе
комунікація для предметного перетворення світу; з гедоністичної точки
зору спілкування спрямоване на отримання чуттєвих задоволень,
прийнятних емоцій; з прагматичної – очікування суб’єкта залежать від
комплексу його життєвих прагнень та умов розгортання індивідуального
життя (кар’єра, імідж, самозадоволення, слава тощо); з морально-етичної
точки зору людина осмислює свою поведінку відповідно до інтересів
інших людей (людиновимірність) і особистісної духовної природи
(людиномірність).
Слід також додати, що інтеракція між людьми може бути
непродуктивною і, навіть, викликати дисбаланс групової комунікації та
саморегуляції поведінки суб’єктів спілкування, якщо за психологічними
умовами виникнуть явища соціальної дезадаптації, бар’єри спілкування, а
також актуалізація на цій основі соціогенних потреб.
Із цього приводу, С. Москвичов наголошує, що «…існують
естетичні, моральні, інтелектуальні й емоційні бар’єри спілкування, коли
стикаються інтереси та індивідуальні особливості партнерів, …за
причиною соціальної або демографічної несумісності, …суб’єктивні
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бар’єри, пов’язані з особистісними «комплексами» спілкування, …не
уміння вислухати іншу людину, …недотримання правил ведення
комунікації, зокрема переговорів, …перебільшення обсягу критики,
…відсутність когерентності в інтересах співрозмовників, у тому числі
оратора і слухачів» [248, с. 376].
Слушним у цьому контексті нам видається твердження М. Триняк,
яка акцентує увагу на тому, що «…поняття діалогу, якщо його не
інструменталізувати, є досить широким і містить у собі певні проблемні
вузли. Тематизація філософського діалогу, на нашу думку, дозволяє
вивести це поняття за межі самозрозумілості, отже, запобігти баналізації
діалогічних практик у суспільстві і культурі» [364, с. 35]. Дослідниця,
посилається на праці В. Гьосле, який не тільки надає ґрунтовну
антропологічну характеристику діалогу як життєвій формі, без якої не
існує

комунікація,

а

й

вказує

на

необхідність

філософського

переосмислення комунікації, насамперед інтеркультурної [486]. Усі ці
вимоги до діалогу і комунікації, на нашу думку, слід виконувати
імперативно, аби він дійсно не перетворився на «еру мовчання» (за
М. Булатовим) [67].
Аналогічна

думка

висловлюється

зарубіжними

дослідниками

мультикультурної компетентності, вказуючи на те, що вона складається з
двох аспектів: культурної ідентичності (цінності, вірування, відношення) і
комунікативних каналів (мова, невербальна комунікація). Основою ж
мультикультурних компетентностей вони вважають власне культурну
різноманітність, права людини й інтеркультурний діалог, а шляхами
формування в молодої людини мультикультурних здатностей – навчання,
виховання,

просування

й

суспільну

підтримку

мультикультурної

політики... причому вони наголошують на набутті інтеркультурної
відповідальності, доброти, вміння оцінювати свою позицію, позитивному
ставленні, багатомовності, здатності до культурного переключення, на
знаннях про інші культури тощо [489, с. 23].
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Німецький дослідник Е. Кіль, вивчаючи шляхи становлення
мультикультурної компетентності, також зазначає, що вона спирається на
розгляд загальних форм життя як основи для комунікації й інтеракції та
збереження культурної самобутності. Наявність спільного дозволяє
когнітивно інтегрувати досвід спілкування з чужими у вже наявну
структуру й полегшує одночасно розуміння іншого, несхожого... «Чуже»
стає менш чужим, якщо в ньому можна побачити «своє». Е. Кіль
стверджує, що «можливість долучення нових знань до вже наявних дає
можливість до глибшого й прийнятнішого їх розуміння, до розуміння й
прийняття того, що раніше здавалося чужим і, відповідно, до моделювання
власної поведінки» [493, с. 10-20].
Отже, учений доводить, що вихідною позицією для ефективної
міжкультурної взаємодії є пошук спільних елементів на когнітивному
рівні, на рівні соціальної компетенції, на рівні особистісної компетенції й
на рівні діяльнісної компетенції.
Зважаючи на окреслені нами умови,

діалог у мультикультурній

освіті як спосіб її здійснення, не може не бути інтеркультурним та повинен
слугувати порозумінню представників різних культурних інтересів,
уподобань, уявлень при вирішенні суперечливих питань спільного життя.
У

такий

спосіб

предмет

комунікації,

особливості

характеру

співрозмовників, реалії життя людини породжують безліч варіантів
здійснення інтеракції. Це слід сприймати як аксіому. Але не менш
аксіоматичною слід визнати роль діалогу в інтеркультурному спрямуванні
комунікації,

що

має

відбуватися

як:

приведення

зрозумілої

багатоваріативності предмета, характеру, процедури комунікації до
розумних інваріантних складових інтеракції; «переведення» спілкування
(через наближення в діалозі до інваріантності) у площину філософських
універсалій, що центрують обговорення суперечливих питань навколо
принципово важливих для кожної людини проблем життя, його безпеки,
здоров’я, щастя, благополуччя людини; організація спілкування за метою,
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змістом, умовами відповідно до критеріїв культурності (інтелектуальна
коректність або логічність, етичність, емпатія, толерантність, сходження у
розв’язанні

суперечностей

до

духовно-моральних

одвічних

ідеалів

культурності, таких як Істина, Добро, Благо, Краса, Любов тощо).
Серед

численних

проблем

сучасної

освіти,

пов’язаних

із

кардинальними змінами форм і темпів життя людини, із ускладненням
різних видів соціальної діяльності та зростанням загрозливих явищ, на
перший план висувається саме проблема формування світогляду, який би
спрямовував дію людини на прогресивний, сталий розвиток суспільства в
гармонії з природою, що відповідало б часу, простору і потребам людини,
та на інноваційне зростання особистості, здатної вирішувати складні
питання мінливого, швидкоплинного світу.
У той же час, принципова обмеженість процесу соціалізації і
традиційної моделі навчання та виховання достатньо чітко виявляється,
насамперед, у розвитку критичного, гнучкого й відкритого, творчого і
контекстуального, інтелектуально-коректного мислення людини. Проте
саме це мислення має здійснити той прорив у взаємодії людей, який буде
відповідатиме новому типу комунікації – діалогічному співіснуванню
перетворенню мультикультурної освіти в культурно-освітній простір, що
потребує імплементації в освіту філософського смислу діалогу.
Сутність діалогу та його місце в комунікативній освітній діяльності
ретельно досліджено у працях Г. Балла, В. Даренського, В. Жулая,
Л. Карачевцевої,

В. Малахова,

Є. Мулярчука,

М. Булатова,

В. Табачковського, М. Триняк. І. Степаненко. У цих наукових розвідках
різнобічно висвітлено роль діалогічних принципів і власне діалогічності
людини у формуванні засад сучасної моральності та розкрито зв’язок з
контекстуальним виміром освітнього простору і часу України [22; 23; 125;
419; 364, 348].
Заслуговують на увагу і праці інших дослідників (С. Амеліної,
Н. Барбаліса, Г. Ковальова, С. Кожушка, В. Мороза, І. Соломадіна), які, у
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свою чергу, актуалізували комунікативність і діалог у конкретних
педагогічних практиках та в процесі переходу від монологізму класичної
раціональності до реалізації діалогічності людини в сучасній освіті.
Разом із тим, філософський смисл діалогу досить часто або
редукується до значень його в конкретних науках (психологія, філологія,
соціологія тощо), або «розпорошується» у практиках повсякденних розмов,
іноді ототожнюється з іншими формами комунікації та спілкування, не
розглядається як спосіб екзистенційної дії і конструкт спільної діяльності.
Саме тому філософсько-освітня рефлексія діалогу та діалогічності в
контексті комунікативних практик

освіти є затребуваною. Причому,

зазначене осмислення слід вважати продовженням, з одного боку, ідей
філософів щодо діалогізації теорії й практики освіти, а з іншого, – воно є
специфічним

пошуком

механізмів

і

умов

реалізації

діалогічності

суб’єктами освіти, а також способів збагачення філософськими рецепціями
інтеркультурної комунікації, а саме:
—з філософської точки зору, найбільш відповідним до нашого
дискурсу є тлумачення комунікації (лат. communicare – радитися) як
«категорії філософії, що означає спілкування, за допомогою якого «Я»
знаходить себе в іншому» [261, с. 300];
—комунікація як складний процес, в усіх дослідженнях за своєї
сутністю

і

змістом

пов’язується

з

інформативно-екзистенційною

взаємодією представників різних культур, що мають за допомогою діалогу
знайти порозуміння у суперечливих питаннях та обрати консенсуальноетичний спосіб їх вирішення;
—діалог в освіті має бути спрямованим на збільшення «обсягу»
культурності у формах, способах та організаційних умовах комунікації;
—діалог повинен стати способом складання стратегії спільної дії
усіх суб’єктів вищої освіти (освітньо-культурних інституцій із їх
концепціями, планами, програмами, з одного боку, і тих, хто навчається та
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навчає з особистісними прагненнями й програмами вільного вибору
траєкторій зростання, з іншого);
—діалог має поєднати раціонально-інтелектуальні форми розуміння
світу й емоційно-етичне, транскультурне та інтеркультурне знання,
аналітико-логічний і феноменологічний підходи до розуміння розмаїття
персональних цілісних світів.
Інший механізм діалогізації культурно-освітньої діяльності людини
стосується предмета осмислення в діалозі. При наявності безлічі варіантів
спілкування, слід наголосити, що на діалогічне осмислення, із урахуванням
філософської точки зору, заслуговує, на нашу думку, лише той предмет,
який: по-перше, є принципово важливим для кожної людини; по-друге, він
має бути загальним, і навіть універсальним, за змістом; по-третє, його
ціннісно-смислове розуміння відрізняється в уявленнях комунікантів і має
в консенсусі набути універсального смислу.
До основних діалогічних універсалій, нам видається доречним
віднести ставлення людини до природи, суспільства і свого місця у світі.
Це стає виключно принциповим для мультикультурної вищої освіти,
оскільки майбутній фахівець засвоює знання і цінності різноманітного
світу, осягнення якого через діалог створює універсальну картину
спільносвіту.
Так, ставлення до природи, зумовлене рівнем знань, екофільною
традицією свого народу, його інвайроментальними особливостями та
іншими чинниками, в узагальненому вигляді може становити певні
варіанти розуміння її значущості (цінності – найвищі принципи людської
поведінки за І. Кантом), а саме:
—

природа є суперсистемою, складовими якої постають людина і

суспільство, що мають узгоджувати життя із законами природи;
—

природа сприймається виключно як матеріальний світ, що

контролюється людиною;
—

природа і людина становлять гармонійну систему;
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—

природа суттєво обмежує можливості людини та потребує

перетворень на «людський лад»;
—

природа є джерелом ресурсів для людини і задоволення її потреб

(утилітарно-прагматичне ставлення людини до природи);
—

природа є найбільшою силою світу і повністю детермінує життя

людини («обожнення» природи) тощо.
Філософський «супровід» діалогу щодо ролі природи в житті
людини, а також ціннісного ставлення до неї, не тільки має спиратися на
знання комунікантів, їхній досвід, етос і традиції власної культури, а й, на
нашу думку, спрямовувати розуміння усіх суб’єктів діалогу: по-перше, на
визнання генетичного пріоритету природи відносно людини і суспільства;
по-друге,

на

«повернення»

відповідальності;

по-третє,

природи
на

у

сферу

слідування

морально-етичної

законам

коеволюційного

розвитку природи і суспільства, що вимагає збільшення уваги та
переорієнтації

із

зверхнього

ставлення

людини

до

природи

на

природозберігаючі технології її використання і відтворення; по-четверте,
на

сприйняття

найкращих

теорій

екологічної

рівноваги,

зокрема

ноосферної концепції В. Вернадського, П.-Т. Шардена, конкордизму
В. Винниченка

тощо.

Ці

думки

автор

відображає

в

декількох

публікаціях [370; 372; 385; 399].
Саме у такий спосіб діалог «переводить» цінності, в основі яких
знаходиться значущість, у ціннісні орієнтації як вільний вибір ціннісних
переваг і спрямованість на певні ідеали, духовні пріоритети, суспільний
вимір побуту, на можливість людини піднятися над повсякденністю на
рівень самоствердження та свободи [260, с. 615].
Не

менш

різноманітною

постає

міра

«антропологічної

сприятливості» суспільства, оскільки, на думку В. Табачковського:
«…Витоки колізій сучасної людини – у переважанні світоглядної
настанови «панування над світом». Логіка панування пронизує усі форми
життєдіяльності людини: працю, міжособистісні стосунки, культуру.
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…Соціальність же, пройнята подібною настановою, стимулює тип
«одномірної людини», котра, вивільняючись від підвладності природі,
водночас не стає по-справжньому свобідною; більш того – людина «втікає
від

свободи»

у

нові

форми

залежності,

котрою стає

соціальна

конформність, пов’язана з прагненням скоріш «мати», аніж «бути» [419,
с. 194-195].
У такий спосіб одна частина людства сприймає суспільство як групу
окремих індивідів, об’єднаних територією і владою, однак кожен індивід
цієї групи живе своїм власним життям. Інші вважають, що суспільство
поєднує людей загальними нормами і правилами поведінки, яких слід
дотримуватися.
Блок цих уявлень можна продовжувати різними модифікаціями
групових (культурних, субкультурних і контркультурних) уподобань щодо
зв’язків людини з соціумом. До того ж, ці роздуми можна доповнювати
ставленням представників різних поколінь людей до суспільства загалом, і
до певних його проблем зокрема.
Так, достатньо неоднозначним видається ставлення представників
різних ціннісно-світоглядних систем, що вкоренилося в культурах
поколінь і виявляється в оцінках часу, історії, які у кожній культурі мають
свою мову, своїх героїв, у мотивації тієї чи іншої поведінки, у способах
саморозвитку і методах виховання молоді тощо. Але піднесення людини у
міркуванні має стосуватися філософського (універсального) сприйняття.
Результати проведеного нами дослідження також засвідчують, що
філософсько-педагогічний арсенал є необхідним для підсилення реалізації
комунікативної складової евристичного навчання, який сьогодні у
мультикультурній освіті дещо відсунутий з переднього плану у порівнянні
з соціалізаційною складовою.
Разом із тим, у педагогічній теорії і практиці містяться певні
напрацювання

цієї

тематики,

зокрема

у

дослідженнях

загальнопедагогічних проблем евристичної бесіди (М. Скаткін [327],
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Н. Плескацевич [284], І. Розет [310], Ю. Кулюткін [195], Н. Канівська [160]
та ін.), у реалізації діалогових компонентів розвивального навчання
(В. Давидов [112-114], Д. Ельконін [147; 453; 454], Л. Занков [146] та ін.),
проблемного навчання (В. Оконь [269], М. Махмутов [233] та ін.), діалогу
культур

(В. Біблер [35-38],

N. Burbules [475],

С. Курганов [197],

І. Соломадін [193] та ін.). Однак, ці наукові розвідки стосуються,
насамперед, загальної освіти і значною мірою не розкривають діалогу учня
із зовнішнім освітнім середовищем, його «руху» до світоглядносмислового рівня.
Поряд із цим, у деяких працях робилися спроби теоретичного
обґрунтування відходу від монологічності існуючої мультикультурної
освіти та моделювання евристичного навчання на основі діалогу, а також
проектування і реалізації цього типу навчання за денною, дистанційною та
денно-дистанційною формами. Діалог у цих дослідженнях представлено як
методологічний принцип і одночасно інструмент моделювання освіти, як
спосіб вирішення проблеми монологічності освіти в цілому, і як засіб
забезпечення самореалізації особистості за допомогою сучасних освітніх
телекомунікацій [179].
Так, А. Король до основи моделювання системи евристичного
навчання (цілей, змісту, форм, методів, критеріїв оцінювання) додає
діалоговий компонент у вигляді послідовності трьох методологічних груп
запитань: «Що?», «Як?», «Чому?» Науковець наголошує, що у такий спосіб
буде вирішено проблему домінування монологічності освіти, а суб’єкти
освіти у процесі самореалізації за допомогою діалогу набудуть таких
здатностей, як:
— креативність

(уміння

ставити

запитання,

доводити

і

спростовувати твердження, вести бесіди, виконувати евристичні завдання,
збільшувати кількість та якість творчих елементів у навчальних роботах,
підвищувати ступінь інтеграції при освоєнні предметних галузей);
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— когнітивність (глибина, повнота освітнього продукту, кількість і
якість предметних знань, відповідність освітніх продуктів досліджуваній
тематиці);
— організаційна здатність (уміння ставити цілі, створювати освітній
продукт, наближений до особистісних цілей, уміння рефлексувати
тощо) [179].
Високої оцінки заслуговує роль діалогізації й евристичного навчання
у розвитку людини, особливо на рівні вищої освіти. Разом із тим,
«виконати свою роль» вони не здатні без філософського супроводу
аргументативної стратегії розгляду «культурно розділеного» світу як
єдності. Цю єдність засвоює й осягає людина на основі ціннісносмислового сприйняття, розуміння, застосування досвіду і праксеологічної
організації життєдіяльності. Саме філософська рефлексія (чи не єдина),
предметно відходячи від монологічності та позаконтекстуальності, поперше, спрямовує діалог у метафізичні виміри моральності (останнім
часом діалог і толерантність як конструкти морально-духовного виховання
та

комунікації,

потрапляють

у

площину,

«яку

слід

вважати

самореферентною системою, що породжує смисли і вищі цінності») [500,
с. 332].
По-друге, філософське розуміння діалогу як наслідку, й водночас
вирішального фактора якості сучасних діалектичних і виховних практик, а
також як констатуючого чинника мультикультурного суспільства набуває
дедалі більше рис глобального. За цих умов філософія, «дбаючи про свій
предмет дослідження – людину», висвітлює її як об’єкт захисту прав,
декларацій, як вільного партнера діалогу. Про цей аспект йдеться мова у
багатьох дослідженнях, зокрема у працях представників філософської
антропології (В. Кренберг), екзистенціальної філософії (К. Ясперс), у
методологічних розробках проблем мультикультуралізму (Д. Крамер) та
інших [492; 495; 496].
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По-третє, філософська рефлексія, а саме – екзистенціальноантропологічний підхід, пропонує ввести в освіту спеціально створені
(майєвтичні) комунікативні сценарії-ситуації (приховані плани тощо).
Вони, звичайно, будуть сприяти навчанню і вихованню сьогодні, а в
майбутньому – запобігати маніпулятивним педагогічним технологіям,
оскільки будуть вже «розпізнані» людиною.
По-четверте, філософія, розкриваючи за умов мультикультуралізму
роль

діалогу,

асиметричним,
толерантним,

доводить,

що

формальним
що

потребує

діалог
і

може

бути

неформальним,

симетричним

й

конфліктогенним

і

трансдисциплінарних

досліджень

та

філософсько-методологічного їх підґрунтя. До того ж, оскільки не кожна
освіта уможливлює зростання особистості до філософського осягнення
діалогу як способу реалізації суб’єктності людини в пізнанні й діяльності,
зростання її мистецтва життєтворчості та як способу комунікації і
механізму становлення й інтеграції культурно-освітнього простору (в
об’єктивному і суб’єктивному вимірах), то філософія, зокрема філософія
освіти, має спрямувати через діалог освітньо-культурний розвиток людини
на цілісність самоздійснення.
Таким чином, за цих умов діалогізація передбачає наповнення
ціннісно-світоглядного компонента її розвитку визнанням плюралізму
культур та їх значущості. Спрямування гносеологічного компонента на
пізнання ціннісних механізмів збереження культури і формування вміння
творити власну культуру можливе тільки на основі діалогу з іншими
культурами у сфері інформативного обміну та вивчення культур,
субкультур, контркультур тощо.
В операційно-діяльнісному компоненті має відбуватися визначення
стратегій і тактик поведінки людини та її здатності вести діалог з іншими
людьми, із неформальними співрозмовниками (Бог, Суд честі тощо), що у
підсумку забезпечить розуміння особистістю інших презентантів культур і
власне себе. І, насамкінець, аналітико-результативний або рефлексивно-
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оцінний компонент має завершуватися аналізом результатів розвитку,
розробками схем моніторингу розвитку, саморозвитку та складанням
діалогічних програм духовно-практичного осягнення світу.
До речі, діалогізація зростання Homo educandus, якщо мова йдеться
про вищу освіту, має бути розгорнутою за усіма складовими професійної
підготовки

(світоглядно-методологічною,

предметно-науковою,

предметно-методичною, практичною) у такий спосіб, щоб праксеологія, як
духовно-практичний вимір ефективності руху до культурності та мудрості,
була сповнена цінностями і смислами, які підпадають під критеріальне
вимірювання успішності. Знову ж таки, імплементація філософських засад
в освітньо-професійну підготовку не є, як засвідчує аналіз практики,
пріоритетною для усіх вишів.
По-п’яте,

звичайно,

діалогізація

стосується

модернізації

і

структурування інституцій освіти (школа, університет, інститут тощо) у
напрямі створення діалогічних форм пізнання світу й діяльності, нових
стратегій, програм, дидактичних прийомів, спрямованих на життєві
компетенції через діалогічне навчання та виховання. Це також залишається
для більшості ВНЗ справою надзвичайно складною. Саме тому суспільство
чекає

від

гуманітарних

наук,

насамперед

філософських,

як

фундаментальних розробок ідей, принципів, концепцій та законів
діалогічності,

так

і

обґрунтувань

закономірностей

упровадження

діалогічних технологій у життя мультикультурного соціуму.
Отже,

діалог

має

суттєво

доповнити

та

змінити

характер

мультикультурної освіти, яка створює умови для розгортання культурноосвітнього простору, але тільки за умови якщо діалог буде реалізований з
усіма його атрибутами і насамперед з толерантністю.
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2.3. Принцип толерантності у контексті руху мультикультурної
освіти до культурно-освітнього континууму
Розгортання

діалогу

в

мультикультурній

освіті

потребує

теоретичного обґрунтування процесу поглиблення толерантності та
спонукає до філософського аналізу імплементації цього феномена в
діалогізацію освіти і культури. Це стає важливим ще й тому, що
культурний розвиток сучасних суспільств, зокрема і України, суттєво
зумовлює цілі, зміст освіти. Складний системний процес, у якому
об’єднуються етнічні, національні, політичні та конфесійні рухи, поступ
яких активно змінюється й розгортається в різних контекстах визначають
структуру, механізми функціонування діалогу та толерантності в країні,
детермінують динамізм і певні ресурси, ризики та нестійкість у відносинах
соціальних спільнот, що не може не відображатися в мультикультурній
освіті.
Аналіз загальних закономірностей цього поступу в Україні свідчить
про те, що він пов’язаний із національним відродженням, а саме з
відродженням конфесій і громад, які презентують традиційні для України
християнські течії там, де вони діяли раніше; із

зростанням нових

релігійних

самосвідомості

утворень;

з

розвитком

національної

у

представників різних етносів, які відроджують свої національні релігійні
течії або ж створюють релігійні спільноти на національній основі; з
деідеологізацією державної політики; з лібералізацією нормативноправової бази громадських

організацій; перманентної демократизації

освітнього простору і автономії навчальних закладів тощо.
Цей процес має ґрунтуватися на змінах і трансформаціях культури й
освіти, які мають сприяти перетворенню складного та суперечливого
розвитку українця і українського суспільства з чинника слабкості на
чинник могутності й створення ненасильницького миру.
На

світоглядно-особистісному

толерантності ми

рівні

розумінні

діалогу

і

розглядали їх можливості та межі для модернізації
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освіти і науки. Ресурсними ознаками національного відродження для
гармонізації освіти і розгортання діалогу і толерантності, насамперед, слід
вважати демократизацію й активізацію громадського життя, забезпечення
поступального розвитку культурних спільнот, утвердження принципів
вільного,

закономірного

їх

співіснування,

зростання

аксіологічно-

ціннісного потенціалу усіх суб’єктів процесу національно-культурного
відродження, плюралізм культур і посилення зв’язку з матричними
основами різних культур, демократизація організаційно-управлінських
умов життєдіяльності, становлення та поширення мультикультурного
простору, який, з одного боку, об’єднує всі рухи, що прагнуть єднання, а, з
іншого, – надає можливість особистості, яка є метатекстом простору –
спрямувати його на реалізацію особистісних значень і смислів.
При цьому важливим є і те, що процес знаходження консенсусу й
злагоди в житті людини і суспільства в цілому слід спрямовувати не на
«перевиховання» одними інших, а на поглиблення різновекторного
діалогу,

багатокультурного

пізнання,

порозуміння,

саморефлексії

особистості.
На

усіх

рівнях

утвердження

ненасильницького

миру

чітко

проглядаються межі і ступінь зрілості діалогічності та толерантності, які
не є заданими біологічно, тому потребують цілеспрямованого розвитку й
саморозвитку особистості, який не може забезпечити повною мірою освіта,
що не є культурнозбагаченою.
Отже, слід зазначити, що сучасна мультикультурна освіта України
має реальні можливості для поглиблення діалогічності й толерантності

і

має спиратися на загальнолюдські цінності, котрі допомагають усвідомити
об’єктивну цінність «свого», глибше зрозуміти його своєрідність (через
порівняння) та виявити нове у житті й спрогнозувати розвиток. Освіта
уможливлює

зростання

обсягу

цінностей,

які

осмислюються

і

сприймаються як настанови, змінює характер сприйняття, яке стає
далекогляднішим, відбиває властивості об’єкта в усій його багатогранності
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й глибині, оскільки ізольованість і прагнення замкнутості можуть
спричинити

поступову

деградацію

власної

культури,

звузити

її

самобутність до самоізоляції та зашкодити вихід на рівень світової
культури тощо.
Разом із тим, навіть мультикультурна освіта (у найкращому
розумінні та в реальній організації) значною мірою поширюється лише на
освітнє середовище, яке дотепер не є місцем культурно-освітнього єднання
усіх суб’єктів та не є місцем повноцінної реалізації життєвих прагнень
Homo educandus, зростання її інтерсуб’єктивності та інтеркультурності.
Саме утвердження у психологічному зростанні готовності до діалогу з
людьми іншої культури й створення середовища, у якому утверджуються
принципи гуманізму, емпатії, доброчинності тощо, що цілком логічно
експлікують інтеркультурність, як особистісну здатність людини знати,
вміти, прагнути до взаємодії з представниками інших культур і зростати в
діалозі, можливо завдяки мультикультурній освіті.
Як було зазначено вище, у дослідницькій літературі та в реальній
освітній діяльності, на нашу думку, акцент робиться на соціальній ролі та
екзистенційному вимірі толерантності. Складається враження, що види,
форми виявлення толерантної поведінки завжди збігаються з її сутнісною
характеристикою.
Саме тому виникає необхідність аналізу толерантної й інтолерантної
поведінки людини в контексті розуміння місця толерантності у системі
понять і способів осмислення світу, у яких фіксуються властиві культурі
найзагальніші уявлення про людську діяльність, про місце людини у світі,
про її ставлення до інших людей, до себе та про знаходження принципів і
норм безпеки та злагоди життя. Ці уявлення якраз і складають цілі та зміст
діалогічної освіти.
Аналіз

складових

мультикультурної

освіти,

зокрема

вищої,

засвідчив, що значущість толерантності у розвитку культурно-освітнього
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простору та багатокультурного суспільства зростає за декількома
параметрами і, на наш погляд, зумовлено:
— по-перше, визнанням принципової обмеженості пізнавальних
можливостей як окремої людини, так і людства загалом, що вимагає
допущення інших думок і поглядів;
— по-друге,

суб’єктивно

детермінованою

культурою,

мовою,

особистими якостями того, хто пізнає світ;
— по-третє,

специфікою

самого

знання,

що

не

дає

права

претендувати на єдину, абсолютну істину, на знання всього про всіх;
— по-четверте, наявністю, як мінімум, двох мов та їх нездатністю,
кожної окремо, охопити зовнішній світ як універсум.
Але принциповою дослідницькою задачею слід вважати філософське
обґрунтування необхідності толерантності як атрибуту діалогу, поза
межами якого вона, з одного боку, не стане конструктом розуміння (мета
діалогу), а залишиться терпимістю, а, з іншого боку, буде екстрапольована
на реальні стосунки між людьми.
Філософське обґрунтування толерантності, педбачає, зокрема і
визначення її як своєрідного філософського світоглядного кредо. У
певному сенсі філософія як теоретична форма світогляду сприяє
формуванню толерантності, адже вона:
— спирається не тільки на наукові істини, а й залишає місце для
духовних, ірраціональних пошуків відповідей на принципово-важливі для
людини питання на основі мудрості, здорового глузду й моральності;
— ці інтелектуальні пошуки не обмежені імперативно науковими
принципами об’єктивності знання, тому вони «відкривають» простір
особистісним прагненням, з’ясуванню таких істин, підтвердження яким не
можна знайти в реальному світі (аподиктичні істини);
— філософський світогляд відкриває нові обрії в теоретичному
баченні

людського

«Я»,

доповнюючи

їх

усвідомленими

й
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неусвідомленими, мікро- та макроособистісними специфікаціями не лише
власного «Я», а й прагненнями «Іншого»;
— філософський світогляд, зокрема в антропологічній його частині,
уможливлює розуміння цілісності природи людини, доведення того
положення, що людина, котра цілком усвідомила власне «Я», ототожнила
себе

з

Іншим

«антропологічно»

і

відмовилася
повноцінною,

від

«зверхності»,

може

самодостатньою,

а

вважатися

філософсько-

світоглядне розуміння діалогічності, толерантності, природовідповідність і
рефлексія

є

найважливішими

передумовами

формування

людини

культури;
— на основі феноменологічного підходу, теоретичної реконструкції
та аналітики уможливлюється пошук корисних конструктів для більш
ефективної імплементації культурного «коду» у науково-освітній і
соціальний простір за рахунок залучення до аналітики життєвого світу,
латерального та посибілістського мислення.
Розкриваючи значні можливості толерантності у сучасному
освітньому діалозі та в міжкультурній взаємодії, а також вказуючи на її
потенціал для діалогу за логікою аналізу пропонується перевести
рефлексію

у

площину

світоглядно-ціннісного,

інтелектуально-

когнітивного, операціонально-діяльнісного та праксеологічного буття
суб’єктів мультикультурної освіти. Саме ці компоненти і такий алгоритм
будуть сприяти розгортанню культурно-освітнього простору на засадах
людиномірності.
Перший блок спробуємо представити у філософській експлікації
діалогічних універсалій, які у філософському розумінні складаються із
загальних понять, ідей та мають для людини життєво орієнтовний смисл.
Кожен розгляд сутності діалогу і толерантності має спиратися на визнання
природних властивостей людини й експлікацію значення толерантності у
культурних

універсаліях

та

у

праксеологічній

практичного осягнення й перебудови світу.

площині

духовно-
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Підкреслимо також, що у сучасній філософії універсалії дедалі
частіше розглядаються як універсалії культури. Вони, як основа розуміння
світу, як концептуальна засада перетворення людиною світу або її
адаптації до нього, імпліцитно формуються у культурно-освітньому
просторі особистості та постають, з одного боку, орієнтаційною основою
при виборі життєвих стратегій і певним інструментарієм сприйняття явищ
дійсності, з іншого, – інтелектуальним поєднанням образів у цілісну
картину універсуму.
Згідно з філософським словником, універсалії (від лат. universalis) –
«загальні поняття, ідеї, які мають самостійний смисл, існують (за різними
філософськими напрямами) або тілесно («до речей»), або «у речах», або
існують тільки у вигляді інтелектуальних побудов «після речей»), або є
просто «назвами речей» [417, с. 468].
Укладач іншого словника, М. Булатов, зазначаючи, що універсалії
«становили

головний

зміст

середньовічної

філософії

у

напрямах

номіналізму, реалізму, концептуалізму», визначає їх сенс як найбільшої
загальності та вказує на те, що «бувають універсалії трьох видів: як роди і
види у співвідношенні з одиничними речами та істотами; як категорії
філософії і як поняття чи терміни, що виходять за межі останніх» [67,
с. 521-522].
Варто також наголосити, що вже у середньовіччі траплялися
суперечки щодо визначення універсалій, які стосувалися питань буття
загальних понять, особливо відносно п’яти їх класів: рід, вид, підвид,
суттєва властивість, акциденція (несуттєва ознака). Сучасна філософія, на
думку авторів «Філософського енциклопедичного словника» є переважно
реалістичною, тобто її теоретико-пізнавальна площина вказує на те, що на
відміну від ідеалізму, прийняття світу речей є таким, що існує незалежно
від суб’єкта, який цей світ пізнає.
Серед напрямів цієї філософії найпоширенішим виявляється нова
онтологія, основний зміст якої становить метафізичний реалізм. Центром
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аналізу в ньому постає питання про те, у який спосіб нам надано
реальність і до яких меж вона може бути пізнаною [417, с. 387].
Однак, повертаючись до культурних універсалій і спираючись на
канони

постнекласичної

раціональності,

що

припускають

вплив

суб’єктивності на процес та результати пізнання, слід наголосити на
доцільності саме такої рефлексії толерантності.
До того ж аналіз першопричин виникнення толерантності, окрім
доцільності

й

епістемологічної

зумовленості,

розкриває

суто

антропологічні причини, пов’язані саме з природними властивостями
людини – її сенситивністю, відкритістю до сприйняття інших культур,
готовністю до діалогу, у процесі якого людина не лише долає свою
незавершеність як біологічного виду, але й самореалізується як учасник
діалогу та зустрічі.
Отже,

якщо

рефлексія

толерантності

зміщується

в

царину

культурних універсалій, то виникає необхідність звернути увагу на їх
склад. На думку М. Можейка, він є достатньо стабільним: світ, розвиток,
причина, цілісність тощо (універсалії об’єктивного ряду); людина, щастя,
гідність, справедливість тощо (універсалії суб’єктивного ряду); пізнання,
істина, діяльність, взаємодія тощо (універсалії суб’єктно-об’єктного ряду).
Зміст цих універсалій, як зазначає вчений, специфікується у різних
традиціях, визначаючи характерні для них системи символізму та
дискурсивних практик [242, с. 964-966].
У кожному з поданих рядів толерантність може посідати чільне
місце,

по-перше,

як

феномен

і

складова

світогляду,

тобто

як

«доброчинність, якої вимагає від громадян ліберальне суспільство» [432,
с. 47], як спосіб знаходження консенсусу і атрибут діалогу тощо.
По-друге,

якщо

діалогічність

та

її

атрибут

толерантність

розглядаються як природні властивості людини, то вони експлікуються в
царині універсалізму як мислення, що прагне осягнути цілісність шляхом
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всебічного,

багатогранного,

всеохоплюючого

узагальнення,

яке

безсумнівно має наближатися до осягнення універсуму.
По-третє, реалізація діалогічної активності людини у філософський
спосіб передбачає не тільки і не стільки знаходження схожості та
відмінності у речах, процесах, феноменах на основі усіх логічних операцій
інтелектуального мислення, скільки необхідність завершувати цей процес
інтерпретацією, реінтерпретацією (уточнення значень), рефлексією та
інтеграцією загальнозначущих життєвих смислів людини. Саме у такий
спосіб діалог і толерантність будуть досягати мудрості, яка єднає світ.
По-четверте,

наповнення

слів,

понять,

термінів

універсально

значущим смислом відбувається під впливом (цілеспрямованим та
стихійним)

багатьох

чинників

культурно-освітнього

простору,

які

спричиняють як толерантну, так і інтолерантну поведінку. Саме тому в
діалогічній взаємодії толерантність, як окремий її елемент, ініціює і
спрямовує дію відповідно до потреб, інтересів і цінностей суб’єктів освіти,
які за допомогою освіти мають перерости і піднестися до ціннісних
орієнтацій універсальності.
Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо доречним запропонувати
дослідникам і практикам інтеркультурної взаємодії з’ясувати сутність
толерантності (за універсальними рядами), починаючи з етимології
поняття, оскільки воно, на нашу думку, хоча й відображає явище
«поверхово», проте, менше ніж інші дефініції, зазнало інтерпретації та
ідеологізації. Термін «толерантність» походить від латинського дієслова
tolero – «нести», «тримати», «терпіти». Це слово застосовувалося тоді,
коли виникала необхідність «нести», «тримати» у руках будь-яку річ. При
цьому малося на увазі, що для тримання й перенесення цієї речі людина
повинна докласти певних зусиль, страждати й терпіти. Це значення, на наш
погляд, одразу визначає «нижню» межу толерантності: щось повинне
суперечити, заважати, дратувати тощо. Отже, толерантність починається
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там і тоді, коли у взаємодії людей з’являється вимовлена або мислима
суперечка, яку за певних мотивів слід терпіти.
Згодом вже в англійській інтерпретації – tolerance – разом із
терпимістю набуває додаткового значення – «допускати». Порівняльне
зіставлення обох значень свідчить про те, що за допомогою цього терміна
висловлюється ідея міри, межі, до якої можна терпіти іншу людину або
явище, навіть якщо вони є незрозумілими й викликають подив або
неприйняття й опір.
У цьому значенні слушною з приводу сутності толерантності слід
визнати позицію Г. Балла: «…Сутність толерантності як атрибута
діалогічної взаємодії зовсім не у беззастережному прийнятті будь-яких
думок чи дій (взагалі проявів людської активності), а в презумпції
прийнятності: саме неприйняття тих чи інших проявів потребує
обґрунтування» [22, с. 8]. Таким чином, без осмислення тих чи інших
суперечливих позицій складно визначити межі толерантності.
Історично

принцип

толерантності

набув

розповсюдження

в

культурах багатьох народів та значно розширив свій зміст. Сьогодні
розуміння толерантності є неоднозначним і нестійким: готовність та
здатність без протесту сприймати особистість або річ; повага до свободи
іншого, його образу мислення, поведінки, політичних або релігійних
поглядів;

виявлення

великодушності

щодо

інших;

прощення,

поблажливість, м’якість, співчуття, терпіння, прихильність до інших
людей; готовність до примирення з супротивником тощо.
Ця експлікація поняття, з одного боку, не відповідає логічній
процедурі дефініції, оскільки розкриття сутності явища відбувається не
шляхом визначення суттєвих ознак явища або феномена, а за допомогою
іншої логічної операції, зокрема порівняння. З іншого, сприйняття того чи
іншого слова не завжди враховує зміни, нові значення, які поступово
з’являються у змісті відповідних термінів, набуваючи нових наукових
знань і ментальних смислів. Отже, толерантність має екстраполюватися не
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тільки на думки та позиції, а й на «чужі поняття і вірування» (за
Б. Мчедловим).
«Пошук» місця толерантності у рядах універсалій безумовно
посилює її зв’язок з діалогом та акцентує увагу на її властивостях як
невід’ємного атрибута діалогізації. Окрім того, якщо розуміти справжній
діалог по-філософськи як спосіб розв’язання суперечностей у процесі
пізнання та духовно-практичного освоєння світу речей, живих істот,
людських стосунків і трансценденцій (за Ф. Беконом), то слід визнати, що і
толерантність, і діалог не існують самі по собі, як самодостатні цінності.
Екстраполяція толерантності в соціальну площину, тобто на рівень
відносин між людьми, цілком очевидно потребує саме діалогічного
дискурсу, який слід спрямувати, на нашу думку, на загальнофілософські
ідеї, що й постають універсаліями: єдність людини та цілісного світу речей
(універсалії першого ряду); єдність усього людства на основі визнання
значущості для суб’єктів

загальнолюдських цінностей

і прагнень

(універсалії другого ряду); єднання людей на основі діалогічного пізнання
світу

та

відносин

зі

світом

шляхом праксеологічного

(духовно-

практичного) залучення в ці процеси трансценденцій і метафізичного
мислення (універсалії об’єктно-суб’єктного ряду).
Вважаємо, що саме в діалозі, предметом якого постають універсалії,
смислотворчі духовні практики людини набувають не тільки єдності зі
світом речей, людей і «гарантів одвічного існування світу», а й
інтеріоризуються

в

екофільну

свідомість

та

«конкордизм»

(В. Винниченко), справедливість, рівність, злагода між людьми і духовні
ідеали. Саме у такий спосіб «…знання набувають ієрархічного порядку, в
якому нескінченні множини індивідів об’єднаються у види, ті – у роди, а
останні, «підіймаючись все вище, зводяться в більш загальні категорії» [67,
с. 517].
Друге. Оскільки головною причиною нетерпимості, на думку
багатьох дослідників, є монологічний тип свідомості, коли людина
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відчуває себе настільки «самодостатньою», що здатна оцінювати всі
процеси, явища і феномени навколишнього світу виключно на основі своїх
поглядів та на основі володіння монополією на істину [263].
Крім цього, на нашу думку, така самовпевненість людини, зокрема
майбутнього фахівця, може підсилюватися інформаційно-регулятивним
процесом

мультикультурної

освіти,

який

створюється

множиною

різноманітних ідеальних програм і моделей діяльності, що й складають
зміст освіти. Склад змісту в цьому сенсі може бути представлений
простими

повідомленнями,

інформацією,

як

систематизованими

повідомленнями, науковими законами і правилами і ціннісно-смисловими
філософсько-світоглядними положеннями.
Аналіз змісту освітніх програм сучасної освіти, зокрема педагогічної,
свідчить про те, що у них переважає інформативна частина, яка
відноситься

до

науково-раціональної.

Саме

такий

«рафінований»

раціоналізм, який перебільшує частку раціонального та ігнорує інші
дискурси, чимало вчених уважають типом мислення, який сприяє
монологізму.
У цьому контексті зазначимо:
— по-перше, слід відмовити тому раціоналізму, який має місце в
ідеології антропоцентризму і який «поставив людину понад усім»;
— по-друге, варто замислитися над формуванням такого типу
раціоналізму, який імплементує до себе цінності і смисли і, тим самим,
сполучається із духовністю;
— по-третє,

сукупність

культурно-освітнього

об’єктивних

простору

має

і

бути

суб’єктивних

впливів

цілеспрямованою

й

організованою у такий спосіб, щоб усвідомлення універсалій поставало не
лише основою світогляду, а й конструктивною програмою перетворення
навколишнього середовища у спільній взаємодії з усіма суб’єктами
простору на умовах, що не є шкідливими для усього живого та неживого
світу;
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— по-четверте, засвоєння такого усвідомлення особистістю не може
не бути діалогом, який, у свою чергу, вимагає толерантності.
Отже, формування толерантності майбутнього фахівця має бути
спрямовано на такого типа рефлексію, що уможливить діалог з усіма
різновидами плюралізму думок. Слушним у цьому сенсі слід визнати
твердження Ю. Габермаса: «На основі взаємного визнання правил
толерантних відносин може бути розв’язаний також і той уявний парадокс,
який, як відомо, спонукав Гете заперечувати толерантність як образливу
поблажливість і прихильність.
Цей парадокс, здається, полягає в тому, що у кожний акт
толерантності повинні вводитися характеристики того, що необхідно
приймати і терпіти… Учасники мають кожен раз брати до уваги
перспективу

(бачення)

іншої

сторони,

якщо

необхідно

спільно

домовлятися щодо умов, за яких вони мають намір виявляти взаємну
толерантність» [432, с. 46].
Надзвичайно

важливим

у

цій

діяльності

імплементацію

толерантності в діалогізацію мультикультурної освіти узгодити з
концептуальним її розумінням в інтердисциплінарній площині (у взаємодії
філософсько-методологічних засад різних наук) і в інтрадисциплінарній
(філософсько-світоглядній,

що

детермінована

тенденціями

розвитку

філософії освіти, науки і культури).
Саме

у такий спосіб

толерантність може стати чинником

розгортання культурно-освітнього простору, якщо тлумачити його в
об’єктивному

вимірі

як

реальні

елементи

соціально-сформованого

культурно-освітнього континууму, що реально впливають на культурний
розвиток людини та в суб’єктивному вимірі як елементи культурноосвітнього простору, що існують віртуально у свідомості майбутнього
педагога як нереалізована норма, інтенція, ідеал, який виявляє зв’язок з
реальним станом речей через ціннісні орієнтації.
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Отже,

імплементація

толерантності

в

процес

становлення

життєздатного культурно-освітнього простору потребує узгодження навіть
діаметрально-протилежних

цінностей,

оптимізації

функціонування

інструментів загальноцивілізаційного діалогу і консенсуальної етики.
Принциповим положенням у цьому сенсі слід вважати необхідність
уведення феномена толерантності в усі, якщо можна так мовити, простори
життя особистості. І, якщо ми розглядаємо інформаційно-регулятивний
компонент навчально-виховної діяльності, то це стосується наукових
парадигм,

що

потребують

багатогранного

міждисциплінарного

дослідження інтегрованих комплексів розвитку людини.
Цю думку, що ми зазначили у попередніх розділах, підтримують
багато дослідників. Так, дослідник шкільних програм Дж. Бенкс пише, що
міжетнічна освіта буде найефективнішою у випадку заохочення й поваги
до різноманіття, доступності для учнів об’єктивної інформації з історії й
культури етнічних груп, наявності систематичних і всеохоплюючих
програм підготовки й підвищення кваліфікації педагогів, модифікації
шкільної програми відповідно до культурної диверсифікації учнів, спрямованості освіти на формування цінностей, стосунків і способів поведінки,
що підтримують етнічний плюралізм, реалізації міждисциплінарного
підходу [471]. Тож, можна стверджувати, що концепція міжетнічної освіти
Дж. Бенкса має виразний гуманістичний характер.
Аналіз багатогранної теоретичної і практичної науково-освітньої
діяльності свідчить про наявність значної кількості принципово різних
аксіологічних,

антропологічних,

соціально-етичних,

естетичних,

екологічних, духовно-сакральних та інших тематичних напрацювань,
дослідницький зміст яких слід привести у відповідність до змін в освітніх
парадигмах,

зокрема,

у парадигмі

світобачення

та її

культурної

зорієнтованості.
Цей аналіз, здійснений у ґрунтовних дослідженнях філософів
(С. Булдаков [351],

О. Субетто [351; 352],

В. Лекторський [205;

206],
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І. Предборська [294; 295], В. Молодиченко [91; 220], C. Пролеєв [299] та
ін.), підкреслюючи актуальність, виявляє певні суперечності та проблеми
отримання нового знання у мультикультурній освіті яке б сприяло
розвитку культурно-освітнього простору. На нашу думку, потрібно
змінити

методологію

інтелектуального

розвитку

Homo

educandus,

імплементувавши до нього толерантність, та спрямувати цей розвиток, із
врахуванням складності сучасної пізнавальної ситуації, на розв’язання
таких суперечностей:
1) результати культури, науки, освіти, функціонуючи за кінцевим
рахунком для єдиної мети, розглядаються науково-предметними галузями
як окремі світи, як об’єктивні фрагменти дійсності, що не впливають на
практичні рішення життєвих проблем особистості, а толерантність у такий
спосіб постає певним феноменом, який тиражується в усі сфери буття
людини як щось «зовнішнє»;
2) у публікаціях і дисертаційних дослідженнях, переважно в
педагогічних,

значні

напрацювання

стосуються

тільки

освітнього

простору, що есенційно постає дуже розгалуженим: як простір, у якому
зберігається загальнодержавна єдність в освіті при проведенні її
децентралізації; як сума феноменів (політичний, інституційний, правовий,
технологічний, економічний, екологічний, інформаційний, культурний,
психологічний, освітній та ін.; іноді він ототожнюється із соціальним
середовищем): саме у такий спосіб толерантність розуміється виключно як
акційний її різновид;
3) простір у філософських дослідженнях завжди розглядався як
світоглядна категорія, що відображає об’єктивну форму існування матерії,
місце множини об’єктів, що існують поруч із іншими у певній
послідовності, але в ХХ столітті осягнення простору зміщується в
соціально-гуманітарну площину, в якій простір тлумачиться як частина
Космосу, наповнена людським сенсом, і яка концептуалізується, з одного
боку, як об’єктивний континуум (освіта і наука окремих закладів, регіону,
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держави, світу) та як сукупність ідеалізованих соціоприродних об’єктів, на
яку спрямований інтенційний вектор зусиль особистості, тобто він є
місцем застосування зусиль людини, спрямованих на осмислення й цільові
зміни власного існування (Ф. Вернон [519; 520], Г. Челпанов [440],
Е. Еріксон [455], Д. Ельконін [147; 453; 454], Л. Виготський [84; 85],
М. Холодна [434; 435], Ю. Швалб [443] та ін.).
Отже, якщо розглядати толерантність як світоглядний феномен, який
визначають наукові, філософські, соціально-політичні, моральні, правові
та релігійні погляди, принципи, ідеї, переконання, що презентують різний
інформаційно-регулятивний матеріал і виконують функцію ціннісних
орієнтирів людини в ставленні до Іншого й до Себе, а також зумовлюють і
спрямовують життєві програми та мотивацію поведінки людини на
допущення меж існування «Іншого» й відкритість у сприйнятті його
поглядів» [325],

то

саме

толерантність

в

інтердисциплінарних

дослідженнях слід вважати імперативною.
Ця думка зумовлена визнанням того факту, що повноцінне
осмислення зростання культурності майбутніх фахівців є неможливим за
умов, коли кожна наука, що досліджує простір особистості, «тягне» його у
власне предметне поле, не вибудовуючи загальну концептуалізацію моделі
цього простору (науково або практично), не формуючи методологію
саморозвитку людини, що спрямує цю модель на культурність, яка
здобувається в освіті й самоосвіті та стає провідною метою, основою і
засобом

операціонального

елементу

культурно-освітньої

діяльності

студента.
Третє.

Починаючи

розгляд

толерантності

в

операціонально-

діяльнісній площині, ми визначаємо роль методології як знання про нове
знання, а також:
1) як

стратегію й концептуальний

каркас гармонізації всіх

інституцій, усіх складників цього простору, що роблять людину
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культурною і здатною до саморозвитку та залучення на концептуальному
рівні до цього процесу толерантнісного зростання;
2) як найбільш сталу за змістом систему або сферу наукового життя,
що дуже повільно змінюється і, навіть, може чинити опір сучасному
реформуванню, оскільки всі її теоретико-концептуальні конструкції
базуються

на

прийнятті

наукового

знання

як

принципово

інтерсуб’єктивного та деперсоніфікованого; разом із тим, за сутністю вона
є необхідною сучасній людині, яка в усіх сферах діяльності (у науці,
педагогіці, мистецтві, політиці тощо) стикається з винятково складними
пізнавальними й реальними конструкціями та ситуаціями, що потребують
посилення методологічних експлікацій, фундаментальних розробок, у тому
числі сутності, функцій, можливостей та меж толерації;
3) як складову практичних перетворень освітньої діяльності,
зокрема у зазначеному нами аспекті; толерантність буде сприяти
розкриттю та екстраполяції рефлексії на вибір методів, адекватних
визначеним

соціально-значущим

і

особистісним

цілям

та

опосередкованого впливу правильного вибору методів на досягнення цієї
мети, реалізації інтенцій людини;
4) як інтеграцію способів і прийомів заміни жорсткого соціальнорольового способу виховання й навчання на інтерактивність суб’єктів
полілогу, на антитрадиціоналізм мислення й діяльності, орієнтації
особистості на сприйняття себе як учасника нескінченого діалогу, у якому
позиція кожного стає об’єктом коментування тощо.
Підкреслюючи роль методології в інтерпретації та розумінні
толерантності, яка аналізується в дискурсі культурно-освітнього простору,
слід звернути увагу на те, що сучасна наука поставила в центр досліджень
унікальні системи, які історично розвиваються, і як особливий компонент,
як складну самоорганізовану систему, залучила до аналізу власне людину.
За цих умов вимога експлікації цінностей не тільки не стала суперечити
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традиційній настанові на отримання об’єктивного-істинних знань про світ,
але й почала виступати передумовою реалізації цієї настанови.
Більш того, таке розуміння

порушує

усталений

погляд

на

методологію як на синтезовану рефлексію тільки наукового знання, яка не
стосується діяльності, зокрема тієї її частини, в якій спонукальні мотиви,
цінності та отримані знання перетворюються на власні інтелектуальні і
практичні дії, які, у свою чергу, призводять до нових результатів (думок,
ціннісних настанов, світоглядних орієнтирів, смислів).
У

різних

характеризуються
толерантнісного

педагогічних
умови
зростання.

технологіях

діалогічних
Однак

і

моделях

стосунків

серед

них

по-різному

і

організація

можна

виокремити

найголовніші:
— використання багатовікового досвіду виховання й передачі знань
у різних культурах, а також активна ініціація й підтримка діалогу культур
та сприяння розвиткові людських контактів на різних рівнях;
— пошук шляхів інтеграції різних філософських і релігійних учень,
доктрин, дискурсів та концепцій, що сприяють формуванню діалогічних,
толерантних відносин, поглядів і навичок відповідної поведінки;
— серед педагогічних технологій, що спрямовані на розвиток
толерантності, виокремлюються такі, що є особистісно орієнтованими,
рефлексивними, мають діалогічне підґрунтя і реалізуються через вплив
безпосереднього соціального оточення, тобто педагогічні технології, що
отримали назву «технологія інтерактивного навчання», у тому числі з
використанням тобто навчальних тренінгів, world-café тощо.
Такий організаційно-діяльнісний «поворот» в діалогічній взаємодії є
принципово

важливим

для

зростання

толерантності.

Як

зазначає

Є. Степанов, зміст професійного розвитку особистості майбутнього
фахівця у вищій школі протягом останніх років був «зосереджений на
формуванні

ініціативності,

самостійності,

відповідальності,

набуття

організаційних та управлінських умінь, розвитку власної особистості.
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Суспільство ж розглядає сучасного фахівця як людину професійної
культури,

що

передбачає

розвиток

його

соціально-психологічної

компетентності і таких її аспектів, як уміння індивіда ефективно
взаємодіяти з людським оточенням у системі міжособистісних відносин,
набуття

досвіду

ціннісно-нормативної

діяльності

в

їх

соціально-

професійному відношенні» [349, с. 99].
У цьому ж контексті В. Шадриков підкреслює, що «одним із завдань,
що стоять перед освітою, є виховання особистості з неідеологізованим
мисленням, тобто конструктивно мислячої особистості, яка припускає
множинність істин та вважає це природним явищем, особистості, що
поважає позицію іншого, особистості терплячої, моральної» [442, с. 176].
Відомо,

що

діалог

як

головний

інструмент

культури

міжнаціонального спілкування та соціальної взаємодії реалізується у трьох
площинах: міждержавній, міжгруповій та міжособистісній. Більшість
дослідників проблеми діалогу у контексті вищої освіти стверджують, що
«саме міжособистісному спілкуванню майбутньому фахівцеві потрібно
навчитися у вищій школі.
Міжособистісне спілкування – це суспільно-особистісні контакти й
взаємозв’язки людей різних національностей у процесі їхньої суспільнокорисної діяльності в повсякденному житті. Діалог стає діалогом культур,
коли індивідууми обговорюють звичайні питання буття, зрозумілі обом
культурам.
У вищому навчальному закладі спілкування як базовий компонент
діалогу культур орієнтує навчально-виховний процес на терпимість до
звучання іншої мови, незвичних традицій, кухні, одягу, побуту тощо.
Необхідно

у

студентів

формувати

настанову

на

сприйняття

інонаціонального середовища, спілкування із представниками інших
національностей на принципах довіри, рівноправ’я та співробітництва.
Діалог культур, етика міжнаціонального спілкування є ознакою моральної
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культури кожного індивіда, який толерантно ставиться до іншої
культури» [349, с. 100].
Здається, що для реалізації суб’єктивності зовсім недостатньо тільки
міжособистісного діалогу, його слід спрямовувати також на розвиток у
студентів громадянської культури. Тому, як вважає Р. Агадуллін:
«…Громадсько-патріотичне виховання відіграє важливу роль у ставленні в
студентів різних національностей єдиної суспільно значущої мети –
побудови громадянського суспільства в нашій країні» [4, с. 65]. До того ж,
визначення предмету діалогу тільки того, що є зрозумілим і прийнятним,
дещо спрощує його сутність як діалогу культур. Ця робота передбачає
цілеспрямовану організацію позитивного досвіду толерантності, тобто
створення простору прямої чи опосередкованої взаємодії з іншими за
поглядами чи поведінкою людьми, їх спільностями, іншими словами –
співіснування відмінностей [346].
Виховання толерантної особистості нового часу підвладне лише
фахівцеві з високим інноваційним потенціалом, що визначається як
сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості, яка
демонструє готовність удосконалювати педагогічну діяльність [184].
Це призвело до того, що питання суб’єктності, діалогу та комунікації
дещо змістилося у педагогічну площину і розкривалося за сутністю як те,
«що робить можливим досягнення миру та веде від культури війни до
культури

миру»

(згідно

з

Декларацією

принципів

толерантності,

прийнятою Генеральною конференцією ЮНЕСКО в 1995 році) [117]. І
навіть, якщо толерантність – це «здатність сприймати ціннісну систему
іншого як таку, що не є небезпечною для власної системи цінностей, все ж
таки у свідомості толерантної людини немає образа ворога, вона дивиться
на іншу людину перш за все як на представника людської спільноти (із
позиції практичного гуманізму)» і як на громадянина – представника
власної громади («свого»), власної спільноти [149].
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Крім того, толерантність – це людська чеснота: мистецтво жити у
світі різних людей та ідей, здатність мати права і свободу, при цьому не
порушуючи прав і свобод інших людей.
Поряд із цим, освітня діяльність як головний засіб розвитку
толерантності в суспільстві, як наголошується в «Декларації принципів
толерантності UNESCO, 1995», основою, фундаментом толерантності в
найширшому розумінні визначає індивідуальний рівень, оскільки ця
індивідуальна чеснота містить у собі всі інші аспекти буття толерантності
(цивілізаційну, етнічну та соціальну форми).
Невипадково цей аспект індивідуального сприйняття світу та
реагування на його особливості експлікувався як такий, що має
(безперечно)

орієнтуватися

на

чесноти

та

критерії

планетарного

виховання:
— гуманістична спрямованість основних засад концепції;
— креативна спрямованість основних засад педагогічного напряму
або концепції;
— загальнопланетарна спрямованість основних засад педагогічних
теорій;
— оптимістична спрямованість педагогічних теорій, тобто віра у
позитивну основу людини і намагання пропонувати заходи та шляхи її
розкриття й розвитку;
— шанування людської гідності всіх без винятку людей;
— повага до людських відмінностей;
— ідея взаємозалежності як основи спільних дій;
— ідея залучення до культури миру [149].
Отже, остання вимога, що стосується діалогу культур, виводить нас,
насамкінець, до головної мети суб’єкта пізнання і суб’єкта діяльності –
розуміння світу, розуміння людей, розуміння культур як таких, що
сприяють сприйняттю розмаїття рівноцінних культур (і саме культур, а не
просто відмінностей у думках та поведінці людини).
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У такому сенсі слід визнати, що світова культура складається з
багатьох національних культур, і культура планетарної цивілізації
будується як світовий інтеграційний процес, у якому людина весь час
перебуває на межі культур, взаємодія з якими вимагає від неї діалогічності,
розуміння, конструктивної взаємодії, тобто того явища, що В. Біблер
називає «діалогом культур» як переходом від «людини освіченої» до
«людини культури», яка «поєднує в своєму мисленні та діяльності різні,
незводимі одна до одної культури, форми діяльності, ціннісні, смислові
спектри, коли діалог розглядається не тільки як евристичний прийом
засвоєння монологічного знання й уміння, але й починає визначати саму
суть і значення понять, що передаються і творчо формуються, коли він
становить «реальне освітнє дієве значення», де культури «спілкуються між
собою – у контексті сучасної культури, – в осередді основних питань
буття,

основних

точок

здивування

нашого

розуму»,

діалог

стає

постійнодіючим аспектом свідомості учня (і вчителя), голосів поета
(художника) і теоретика та виступає основою реального розвитку творчого
(гуманітарного) мислення [38, с. 68].
Отже, операціональний компонент навчання толерантності буде
поставати як поважне ставлення студента до презентації і презентантів
інших культур за схемою:
— сприйняття будь-якої позиції, що суперечить власним поглядам і
культурним уподобанням, як такої, що «має право бути» (презумпція);
— поважне ставлення до репрезентанта цієї позиції;
— ідентифікація позиції, установлення її значущості відповідно до
власної ціннісної системи;
— спроба зрозуміти артикуляцію цієї позиції з боку репрезентанта,
який висловлює цю думку;
— інтерпретація

думок

і

надання

загальнозначущих,

загальнолюдських смислів суперечливим у конкретних виявах позиціям;
— подальше з’ясування незрозумілих думок у діалозі тощо [388].
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Але цей алгоритм буде можливим, якщо:
— наукова рефлексія суттєво доповнить вивчення цього феномена в
різних формах його існування (деклараційна, реляційна, акційна), у різних
історичних контекстах, у різних моральних, етнічних, релігійних,
політичних системах, що впливають на формування толерантності Homo
educandus;
— якщо

толерантнісне

зростання

буде

виявлятися

в

таких

екзистенціалах, як терпіння по відношенню до іншої людини, явища, речі;
готовність і здатність людини без протесту сприймати іншу особистість
або річ; повага до свободи іншого; великодушність до іншого;
поблажливість,

співчуття,

прихильність

до

іншого;

протилежність

ворожнечі, антипатії або ненависті; морально-практична орієнтація на
взаємоповагу, свідому відмову від зверхності, обмеження прав один
одного; доброзичливість і стриманість у ставленні до Іншого;
— якщо у процесі навчання буде долатися усталене сприйняття
толерантності,

зокрема

у

межах

деяких

підходів

(історичний,

культурологічний, соціологічний тощо) як виключно есенційного явища,
яке містить лише її опис; відсутність же екзистенційного виміру не
відповідає нормам сучасної наукової раціональності;
— якщо толерантність буде розглядатися як природна здатність
людини до сенситивності й діалогу, та як світоглядне кредо, настанова, що
детермінує особливу моральну якість, психологічну готовність і активну
соціальну позицію щодо продуктивної (конструктивної, діалогічної тощо)
взаємодії з людьми або групами людей іншого національного, релігійного,
соціально-класового середовища, а також інших поглядів, стилів мислення
і поведінки;
— якщо толерантність особистості безпосередньо пов’язується з
родовою в цьому сенсі властивістю людини – діалогічністю, а толерація
(толерантність як поведінка) постає атрибутом діалогу; причому, поряд із
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іншими його атрибутами, способами і механізмами, є функціонально
найважливішою.
Четвертий елемент толерантнісної дії, якщо цей етап не підпадає під
предмет філософської рефлексії, не може не бути результативним, де дії
суб’єкта об’єктивуються, набувають відмінну від нього самого форму
існування, стають новими думками. Цей новий результат співставляється з
потребами, інтересами, цінностями, а також з цілями і мотивами суб’єкта.
Відтак, результат дії може розглядатися як новий компонент об’єктивно
наданої суб’єкту ситуації, характеристики якої він має ураховувати у
нових циклах діяльності.
Філософське осмислення, що містить духовно-практичну оцінку
результатів

діяльності

та

пропонує

ціннісно-смислові

нормативні

висновки, дозволяє назвати четвертий елемент «праксеологічним». Отже,
сьогодні виявилося, що сутність людини полягає не тільки у формуванні
макрокосму на основі здатностей охоплювати зміст життя за допомогою
понять, засобів науки, освіти, мистецтва, а також у здатності оцінювати та
надавати смисл особистостям, предметам, явищам так, щоб сутність
людини поставала в розмежуванні ціннісного й доцільного, корисного й
прийнятного.
Оскільки у діалозі реалізується суб’єктність людини, а в діалозі, що
відбувається у вищій освіті – суб’єктність студента, що представлена
суб’єктністю пізнання, соціалізації і культурно-духовних практик, то вимір
ефективності діалогічного і толерантнісного зростання буде оцінюватися у
вимірах інтерсуб’єктивності і людиномірності.
Толерантність, яку ми розглядаємо як світоглядну категорію, яка
відображає позицію людини щодо позитивного сприйняття етнічного,
конфесійного, політичного, вікового, гендерного розмаїття цінностей, а
також

як

зумовлену

цією

позицією

принципову

орієнтацію

на

міжкультурну інтеграцію і конструктивний діалог, має відповідати
критеріям інтерсуб’єктивності.
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Це означає, що власний предметний світ окремої людини постає
рівноцінним предметному світу будь-якої людини. Саме тому філософія на
світоглядно-софійному рівні має збільшити обсяг універсальних цінностей,
перевести їх розгляд у трансцендентну площину культури і духовності,
тобто інтерсуб’єктивність піднести до інтеркультурності.
Другий важливий праксеологічний критерій – людиномірність –
можна вважати моральним вимірюванням, яке експліковано:
— через «моральний обов’язок», що міститься в особливого роду
судженнях, які стверджують, що люди мають нести відповідальність за
найближчі наслідки своїх дій і на цій підставі їх можна хвалити або гудити
(зобов’язання й відповідальність – синоніми, відмінність між якими
полягає в тому, що на будь-кого (як за заслугу, так і за провину)
покладаються дії, а відповідальність за дії покладається на особистість);
—через моральний імператив, ґрунтовно розкритий у філософських
працях представників комунікативної етики, головним завданням якої вони
вважають навчання людини «ставитися до речей навколишнього світу як
до людей, але не ставитися до людей як до речей» [140];
— через філософське вчення телеології як осмислення доцільності,
цілепокладання, оцінки відповідності мети ідеалу тощо [371; 387].
У контексті співмірності буття людини значну роль відіграє
розуміння її індивідуальності, творчості й духовності, що у вимірах
людяності має величезне значення в усі часи й особливо зараз, коли
«ідеологічні

конотації»

уможливили

ідентифікацію

понять

«індивідуальність» та «індивідуалізм», додаючи до розуміння останнього
лише негативний (асоціальний) смисл. Саме в цьому сенсі слід звертати
увагу на розуміння і толерантне ставлення до такого роду позицій.
Подібна плутанина спостерігається і в тлумаченні толерантності,
зокрема в дослідженнях, у яких відсутня чітка концептуалізація
людиномірності. Відомо, що її, як концепт, можна весь час поширювати на
інші аспекти, виміри, об’єкти та феномени – головне, щоб це не
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перетворилося

на

шлях

до

«дурної

нескінченності»,

оскільки

людиномірність, як і кожний концепт, «відсилає» до інших концептів
(причому, не лише до власної історії, але й до свого становлення та
власних

сучасних сполучень, тому концепти

завжди

нескінченно

примножуються, виробляються, але не на порожньому місці).
Характерним є те, що складники людиномірності постають
неподільними: кожний складник, що відрізняється від попереднього,
частково перекривається якимось іншим, маючи з ним певну зону
сусідства, поріг нерозрізненості, тому людиномірність, як і кожний
концепт, має розглядатися як точка збігу, епіцентр і скупчення своїх
складників, тобто кожний складник не повинен розглядатися як загальне,
або як часткове, а просто як самодостатня цілісність .
Отже, розгляд толерантності в межах осмислення пріоритету
людяності, соціально-етичних цінностей передбачає настання «зіркового
часу» філософії, яка є інтеграцією знань про людину, їх поєднанням із
універсальними цінностями, що врешті-решт і становить мудрість та
актуалізує людиномірність світу як методологему досліджень простору
людини і наповнення його культурними смислами.
Оскільки
партнерства,

останній

пов’язується

налагодженням

з

досягненням

соціального

гармонійних

педагогічних

відносин

і

взаєморозуміння з новою генерацією підростаючого покоління, із
урахуванням зростання його інтелектуальної активності, появою нових
навчально-пізнавальних соціально-психологічних потреб, із розширенням
особистісних перспектив розвитку в мультикультурному середовищі, то на
думку деяких учених, майбутній фахівець на основі толерантності повинен
оволодіти новими професійними якостями за такими ознаками:
— упевненості в собі як у професіоналі через усвідомлення
надійності своїх власних світоглядних і морально-етичних позицій у
просторі професійної діяльності, що розгортає свою сутність через діалог,
опіку та співробітництво;
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— відкритості,

мобільності,

соціальної

активності

й

конкурентоздатності на ринку праці за рахунок реалізації у сфері
спілкування рис контактності, доброзичливості, відсутності агресії й
тривожності,

терпіння,

довіри,

емоційної

стабільності,

високої

емпатійності, поваги до іншої особистості тощо;
— активного дослідника, діагноста, проектувальника, організатора,
диспетчера й ефективного менеджера професійного й культурнодозвіллєвого процесу [359].
Так, Л. Кондрашова впевнена, що вища школа покликана навчити
майбутніх

фахівців

орієнтуватися

й

гідно

діяти

в

сучасних

соціокультурних і соціопрофесійних ситуаціях. Причому, ефективним
механізмом, на її думку, «…постає комплексне використання особистіснодіяльнісного, цільового, діалогічного, імітаційно-ігрового й змістовопроцесуального підходів до організації навчальної роботи у вищій школі.
Толерантність повинна стати активною професійною позицією майбутніх
спеціалістів, стимулюючи в них образ «Я – ідеал», розширюючи обрій
їхньої індивідуальної самосвідомості, самопізнання, самооцінки взаємин з
іншими [178].
Чимало

дослідників

вказують

на

певні

суперечності

щодо

сприйняття принципу толерантності як «діалогу на рівних». Так,
Ю. Лотман, характеризуючи специфіку університетської освіти відносно
стосунків викладачів і студентів та ставлення колеги до молодшого колеги,
вказує на те, що «тут немає вгорі та знизу – учителів і учнів, тут усі колеги,
тобто люди, які працюють разом. Адже робота вищого навчального
закладу полягає у співпраці, тобто коли одні бажають учитися, а інші їм
допомагають у цьому...» [216, с. 459].
Деякі науковці вказують на загострення проблеми взаємовідносин
викладача і студента, яка полягає в тому, що домінуючою постаттю в
освіті залишається педагог «імперативного» типу, який не відповідає духу
сучасної культури. Творче використання принципів і засобів педагогіки
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толерантності у процесі навчання стає передумовою ефективності вищої
освіти з одного боку, а також створює сприятливі умови для подальшої
експансії толерантності в інші сфери соціальних стосунків, з іншого.
На думку соціолога І. Геращенко, принципи толерантності й
невизначеності об’єднуються разом у педагогіці співробітництва, що
націлена на «встановлення контакту педагога з учнем і вироблення у
вихованця певної поведінки» [96, с. 32].
Звичайно, зміна власне «освітянської» парадигми освіти на
культуротворчу, зумовлює необхідність значного посилення як ролі
самостійного навчання, так і самого учня. За К. Роджерсом, навчання – це
не тільки засвоєння знань, а й зміна внутрішнього почуттєво-когнітивного
досвіду учня, який пов’язаний з його особистістю [309].
Аналіз стану модернізації вищої освіти свідчить про потребу в
наявності певних орієнтирів, які б сприяли діалогізації суб’єктності
майбутнього фахівця. Так, викладачі звертають увагу на те, наскільки
значущим, важливим і необхідним вважає для себе це навчання студент.
Аналіз програм навчання різних вищих освітніх закладів вказує на певну
відірваність від життя і потреб студентів. Однак відомо, що тільки
розвиток навчальної мотивації може допомогти студентам у подоланні
важких предметів і надасть можливість почувати себе пристойно.
В. Франкл наголошує, що викладачеві належить право збереження
сенсу людської діяльності. Доки цей сенс зберігається, людина може
переносити будь-які страждання, якщо сенс втрачено – людина втрачає
віру у власні сили. На думку вченого, педагогіка толерантності покликана
забезпечити нормальне функціонування прав, обов’язків, свободи, совісті
всіх учасників педагогічного процесу. Тільки за таких умов вона буде мати
морально-емоційну мотивацію для кожного студента [425].
Тому всюди ведуться пошуки та розробка активних методів
навчання,

постійне

оновлення

його

змісту,

особливо

виділяється

контекстне навчання, під час якого за допомогою всіх можливих

226
психологічних і дидактичних форм, методів та засобів моделюється
предметний і соціальний зміст майбутньої діяльності студента. Контекст
професійного

майбутнього,

що

створюється

шляхом

застосування

відповідної психологічної та дидактичної техніки, наповнює навчальнопізнавальну діяльність студентів особистісним сенсом, визначає рівень
активності у процесі пізнання і перетворення дійсності.
Припустимо, що саме ця смислоутворююча категорія, якою
виступає

поняття

«контекст»,

характеризує

ступінь

особистісного

включення учня до процесу пізнання і виступає найважливішим
інгредієнтом моделі діалогічних взаємостосунків між викладачем та
студентом.
Неабияке значення у діалогізації має ставлення і викладача, і
студента до оціночного компонентів в навчальному процесі. Для багатьох
педагогів і викладачів відмова від оцінки в прямому розумінні означає
руйнування того фундаменту, на якому тримається увесь навчальний
процес.
Між іншим, як вважає Ю. Тодорцева: «…Не можна не погодитися із
тим, що виставлення оцінки псує толерантні стосунки між вчителем і
учнем. Це пояснюється тим, що педагог не завжди може оцінити балом
пізнання працю учня цілком правильно та справедливо.
У такий спосіб, оцінки віддаляють вихованців від наставника,
заважають безпосередньому впливу його на них і створюють засади для
постійних зіткнень, що перетворюються у взаємну недовіру, шкодять
духовному розвиткові студентів.
Інший бік негативного впливу оцінок стосується нанесення шкоди
самому викладачеві. Виставлення оцінок відволікає від чогось важливого,
перетворює іноді живе заняття в нудотні випитування. Не зважаючи на
безліч точок зору з цього приводу, завдання дійсно талановитого педагога
полягає у спрямуванні ставлення учнів від фетишизації ролі оцінки до
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адекватного розумного сприйняття її для корекції власної навчальної
діяльності» [359].
Таким чином, принцип толерантності, з точки зору філософії,
виконуючи

функції

світоглядного

значення

(соціально-аксіологічна,

культурно-виховна, експлікаційна) та загальнометодологічного значення
(конструктивно-евристична,

координаційна,

синтезуюча,

логіко-

методологічна), суттєво наближає мультикультурну освіту до розгортання
у культурно-освітній простір.
У зв’язку з наявністю багатьох парадигмальних міркувань щодо
культурно-освітнього

простору

та

його

взаємозв’язку

з

іншими

(політичний, інформаційний, соціальний, екологічний тощо), слід мати на
увазі не певні структурні сфери життєдіяльності людини, а її суттєві
есенційні властивості та екзистенціали, тобто орієнтуватися на визначення
методології побудови природно-фізіологічного, соціального й духовного
просторів, у кожному з яких інтенції особистості, зокрема діалог і
толерантнісне кредо, мають бути впливовими чинниками мета тексту та
основою для розбудови гармонійного культурного середовища.
Основним орієнтиром діалогу і толерантності в мультикультурній
вищій освіті має стати
об’єктивному

вимірі

тлумачення культурно-освітнього простору в
(реальні

культурно-освітнього

континууму

глобального

–

тощо,

які

елементи
–

соціально-сформованого

місцевого,

представлені

загальнодержавного,

соціальними

умовами,

інформаційним і законодавчим забезпеченням, окремими культурними й
освітніми системами з їх програмами та подіями (розпорядження, плани,
проекти, звіти, конференції), які реально впливають на культурний
розвиток людини та в суб’єктивному вимірі (елементи культурноосвітнього простору, що існують віртуально у свідомості майбутнього
педагога як нереалізована норма, інтенція, ідеал, що виявляє зв’язок з
реальним станом речей через ціннісні орієнтації) [91; 220].
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У гармонізації культурно-освітнього простору, який, до речі, у нас
лише

структурується

та

формується,

провідним

методологічним

принципом має бути людиномірність, що, з одного боку, передбачає
спрямованість наукових досліджень на інтереси й потреби сучасної
цілісної (біосоціодуховної) людини та стає критерієм критичної оцінки
наукових і практичних результатів, що не можуть не відображати
ментально-ціннісні, світоглядні позиції їхніх авторів, а, з іншого боку,
постає головним предметом діалогу та виміром рівня толерантності.
У такий спосіб актуалізація й активізація розробки тематики
гармонізації культурно-освітнього простору як людиномірного проекту
постають цивілізаційним маркером розвитку науки і освіти для культурної
людини на основі співмірності її буття з законами природи, соціуму та
творчої самоорганізації власної життєдіяльності.
В означеному контексті обґрунтована необхідність трансформацій
мультикультурної освіти, які стосуються, як правило, аргументації
інституційного (або сферного) рівня (освіта, релігія, культура, політика
тощо).
По-друге,

аргументації

щодо

зміни

культурного,

освітнього

середовища, встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин, адже без певних
механізмів налагодження цих відносин процес порозуміння особистостей і
розуміння ними світу є неможливим.
По-третє, аргументації принципу толерантності, як атрибуту
діалогу, а потім як самоцінної здатності, що

буде сприяти пошуку

консенсусу в діалозі, а не залишатися тільки терплячістю.
Толерантність як універсалія культури і сучасної цивілізації має
принципову єдність смислів у загально-науковому, в операційнодіяльнісному та в філософському вимірах. Ця єдність полягає в тому, що в
умовах зростання мультикультурності культурно-освітнього простору
толерантність постає світоглядним і практичним принципом дії і
діалогічної

взаємодії

людини

у

ньому.

Актуалізація

принципу
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толерантності зумовлена подвійним прагненням – забезпечення безпеки
життя у світі розмаїття культур і добровільного пізнання і засвоєння цього
розмаїття

для

розширення

своїх

життєвих

можливостей

на

інтерсуб’єктивних засадах.
В сучасних умовах на перший план висуваються цінності та
принципи, необхідні для загального виживання і вільного розвитку (етика
та стратегія ненасильства, ідея терпимості до чужих позицій, цінностей,
культур, ідея діалогу і взаєморозуміння, пошуку взаємоприйнятних
компромісів тощо).
По-четверте, кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменувався в
педагогічному просторі пострадянських країн інтенсивним розвитком
досліджень, застосуванням ідей світової філософії толерантності у
педагогічному

процесі

(наприклад

Б. Гершунський,

В. Лекторський,

М. Шимановський й багато інших) [97; 206; 205; 447].
Саме тому принциповим питанням наукових досліджень і практичної
діяльності постає розгляд діалогу і толерантності як конструктів
гармонізації

культурно-освітнього

простору

в

інституційному

та

суб’єктивно - інтенційному вимірах.
Висновки до другого розділу
1. Методологічна переорієнтація дослідження діалогу і толерантності
у сучасних культурно-освітніх контекстах підсилюється встановленням
збільшення та акцентуації соціальних складових та визначення функцій
цих феноменів виключно до соціальної сфери. Ця переорієнтація вимушує
звернути увагу на особистісні прагнення суб’єктів діалогу в їх
повноцінному і багатовимірному культурному бутті, що охоплює
інтелектуальну, трудову, комунікативну і духовну сфери.
2. Проведений аналіз реальних практик діалогу у культурноосвітньому просторі засвідчив не тільки специфічні риси сучасного
діалогу, а й суттєві зміни в його функціонуванні, що пов’язані із
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збільшенням обсягу суб’єктно-культурних презентацій та ідентичностей, зі
зміщенням вектору характера діалогу з інформативної складової у бік
ціннісно-смислової та екзистенційно-праксеологічної тощо.
3. У розділі продовжено обґрунтування необхідності діалогізації
освіти, зокрема для реалізації Homo educandus суб’єктності і діалогічності
та подолання монологічності у взаємодії інституцій культурно-освітнього
простору,

а

саме

управлінських

наповнення

умов

його

методологією

цілей,

змісту,

саморозвитку,

організаційноінтелектуально-

етичними, духовно-практичними програмами розвитку, що запобігають
«баналізації» діалогічних практик.
4.

Експлікація

суперечностей

процесу

діалогізації

освіти

і

соціалізації її суб’єктів уможливила обґрунтування ролі діалогу і
толерантності

як

принципів

активізації

соціальних

прагнень,

урівноваження чинників соціалізації за рахунок активізації пізнавального
та ціннісно-світоглядного особистісного компонентів, а також гармонізації
суперечностей ( дихотомії соціалізації), що виявляються в прагненнях
особистості індивідуальної свободи і різного рівня партиципативності.
5. Відповідно до цих вимог актуалізовано функції діалогу як
інтегратора і конструкта пізнавальних, комунікативних і праксеологічних
компетентностей, які в

площині соціалізації постають як суб’єктність,

соціабельність та інтерсуб’єктивність й інтеркультурність.
Положення цього розділу відображено у розділах колективних
монографій

«Людиномірність

у

постнекласичній

раціональності

й

розвитку логічної культури» [371] і «Теоретичні аспекти корекції
агресивної поведінки студентської молоді як чинник гармонізації
освітнього простору» [394], у статтях « Нова парадигма освіти в умовах
глобальних ризиків» [389], « Політична ідентичність студентства в системі
ціннісних орієнтацій і толерантнісного зростання» [390] та інші.
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РОЗДІЛ 3.
КОНСТРУКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІАЛОГУ І
ТОЛЕРАНТНОСТІ В КУЛЬТУРНО -ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

3.1. Діалог і толерантність у стратегіях розгортання культурноосвітнього простору: інституційний вимір
Системний аналіз кризи освіти, як соціального інституту, свідчить, з
одного боку, про її невідповідність вимогам часу, запитам людини і
суспільства

саме

як

просторово

окресленої

інституції

та

про

проблематичність повною мірою використати власний потенціал у
розвитку особистості, з іншого.
Освіта у цілому є достатньо консервативним соціальним інститутом,
оскільки акумулює досвід і знання попередніх поколінь і передає,
транслює його майбутнім. Але, як уже зазначалося, стрімкість змін, що
відбуваються у світі, швидке застарівання знань і досвіду вже не
припускають збереження ретрансляційного характеру освіти. Сучасна
освіта має орієнтуватися вже не стільки на минуле, скільки на майбутнє.
Змінюються і просторові конфігурації інституту освіти, ускладнюється її
ландшафтний вимір. Простір освіти розгортається у складній, часом
суперечливій,
української

взаємодії
освіти

національного,

європейського)

і

регіонального
світового

(у

випадку

топосів

(місць).

Ускладнюється і ландшафт топосів освіти. Простір освіти стає все більш
відкритим і гнучким, залучаючи до себе різні форми цифрового навчання,
Інтернет, причому не тільки як нове універсальне джерело інформації, а і
як нове освітнє середовище. У різних топосах освіти діалог і толерантність
представлені різною мірою і у різних формах. Така ситуація потребує
консолідації і цілеспрямованої організації зусиль усіх суб’єктів освіти,
насамперед інституалізованих, по розробленню стратегій розгортання
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культурно-освітнього простору на засадах принципів діалогічності і
толерантності.
Варто наголосити, що становлення і розгортання сучасного
культурно-освітнього простору не відбувається стихійно. Він формується
завдяки цілеспрямованій діяльності його інституалізованих суб’єктів, які
розробляють освітні і культурні стратегії, проекти, програми,

які

регулюють і спрямовують освітню і культурну діяльність, координують,
регулюють, контролюють і здійснюють цю діяльність, реформують
систему освіти відповідно до визначених суспільних пріоритетів, а також
нових освітніх і культурних потреб і запитів особистості.
Реформування

освіти

як

ре-конструкція

культурно-освітнього

простору має здійснюватись на підставі колективного обговорення і
суспільного контролю, а також самоконтролю за виконанням прийнятих
рішень. Діалогізація у цьому сенсі постає широкомасштабним процесом
наповнення

цілей,

змісту,

організаційно-управлінських

умов,

що

створюють інституції культурно-освітнього простору, та формування
методології саморозвитку особистості, її інтелектуально-етичного і
духовно-праксеологічного зростання.
Показовим у цьому відношенні може бути процес створення «Білої
книги з міжкультурного діалогу»:

«На

виконання рішення Комітету

міністрів із січня по липень 2007 року були проведені широкомасштабні
консультації з міжкультурного діалогу. В них узяли участь, зокрема, всі
відповідні керівні комітети, Парламентська асамблея, Конгрес місцевих і
регіональних влад та інші органи Ради Європи, включаючи Європейську
комісію з боротьби проти расизму і расової нетерпимості (ЄКРН),
Європейський комітет із соціальних прав і Робочу групу високого рівня з
питань

соціальної

Опитувальники

злагоди,

розіслали

а
всім

також

Комісара

країнам

Ради

з

прав

людини.

Європи,

членам

Парламентської асамблеї й Конгресу місцевих і регіональних влад,
представникам релігійних та іммігрантських громад, культурних й інших
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недержавних

організацій.

організатором

або

Секретаріат

співорганізатором

Ради

Європи

консультативних

виступив

зустрічей

з

неурядовими організаціями мігрантів, жінок, молоді, з журналістами та
ЗМІ, а також з міжнародними організаціями. Перші варіанти Білої книги
були представлені окремим зацікавленим сторонам під час так званих
«зустрічей

зворотного

зв’язку»,

а

також

у

межах

неформальної

регіональної зустрічі міністрів культури» [41, с. 11-12].
Ми навели цей приклад, оскільки, на нашу думку, він по-суті
презентує важливі механізми та інструменти діалогізації онтологічноінституційної і процесуально-діяльнісної складових культурно-освітнього
простору. І ці механізми та інструменти доцільно використовувати при
розроблені стратегій розгортання культурно-освітнього простору в
Україні.
У значній кількості наукових праць, представлених різними
дисциплінарними

і

міждисциплінарними

дослідженнями,

визначено

основні лінії осмислення і можливого розв’язання вище окресленої
проблеми.

У

контексті

нашого

дослідження

на

особливу

увагу

заслуговують ті, що стосуються світоглядно-смислових [33; 128; 169; 188;
192; 210; 245; 266; 267; 277 та ін.] та науково-методологічних [282; 283;
350; 457; 482; 501; 506 та ін.] аспектів.
Чимало наукових розвідок стосується формування у нових умовах
цілей, змісту, дидактичних практик, організаційно-управлінських умов,
відносин суб’єктів освіти та їх духовно-культурного зростання [226; 299;
337; 425; 516; 521].
На попередніх етапах нашого аналізу ми вже висвітлювали цілу
низку проблем сучасної освіти, насамперед тих, що стосуються розвитку
особистості в системі освіти, які ускладнюють розгортання культурноосвітнього простору, зокрема його діалогізацію. Було встановлено, що
головними проблемами сучасної, зокрема вищої освіти, є, по-перше, те, що
вона формує у майбутнього фахівця той тип світогляду, який не відповідає
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потребам сталого розвитку та коеволюції сучасного суспільства і природи,
по-друге, за своїми цілями, змістом та організаційно-управлінськими
умовами вища освіта значною мірою відчужена від смисложиттєвих
потреб

і

поза

фахових

інтересів

суб’єктів

освітнього

процесу.

Студентоцентрований підхід в умовах комодифікації освіти все більше
визначається гаслом «гроші ходять за студентом», а особистість викладача
взагалі практично випадає із поля зору і губиться за формальними
показниками

вимірювання

ефективності

викладацької

діяльності.

Особливо відчутною є ця тенденція в реаліях української вищої освіти.
До цих проблем, у контексті завдань діалогізації освіти як інституту,
можна додати такі:
— освіта як інститут системно не спрямована на реалізацію
діалогічності людини в її культурному зростанні та у формуванні ціннісносмислових компетенцій; в українському інституті вищої освіти якість
освіти пов’язана із стандартами освіти (як це зафіксовано у Законі України
про вищу освіту 2014 р.), а не з потребами суспільства і особистості (як це
визначено у Європейському просторі вищої освіти);
— характер діалогізації (іноді – часткової) у цілях, змісті,
організаційно-управлінських умовах і технологіях освіти як соціального
інституту, не співпадає у повному обсязі з інтенціональними прагненнями
усіх суб’єктів простору;
— можливості

процесу

інформатизації

та

комунікативно-

екзистенційної взаємодії як складових діалогізації, не розкриваються в усіх
системах освіти і культури повномасштабно;
— поведінка, діяльність, досвід і комунікативні практики людини не
інтегровані належним чином у систему культури й освіти і не є культуро- й
природовідповідними та впливовими чинниками розвитку цієї системи;
— у наукових обґрунтуваннях недостатньо дидактичних розробок,
які

б

запобігали

«пояснювально-ілюстративним»

операціям

і
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уможливлювали

б

евристично-діалогічний,

інноваційний

розвиток

особистості;
— діалогічні універсалії не імплементовані повною мірою в
складові професійної освіти (світоглядно-методологічна, загальнонаукова
та предметно-наукова, праксеологічна).
Цей неповний перелік проблем і суперечностей, на нашу думку,
вказує на необхідність системної діалогізації як способу єднання усіх
компонентів систем освіти та культури на основі розуміння й визнання
ціннісно-смислових домінант розвитку особистості та суспільства. Але для
практичної реалізації цієї настанови необхідно визначити основні
параметри діалогізації культурно-освітнього простору. У свою чергу, це
передбачає визначення і розкриття сенсу і змісту цього простору.
Серед невеликої кількості наукових розробок, у яких порушується це
питання, заслуговує на увагу стаття Г. Філонова, що містить аналіз книги
«Полікультурний

освітній

простір

Росії:

історія,

теорія,

основи

проектування» [414; 62], автори якої побудували теоретичну модель
сучасного освітнього простору й узагальнили емпіричні факти та
закономірності.
Так, Г. Філонов розкриває генетичний зв’язок освіти зі свідомістю,
культурою, культурно-історичною діяльністю та доводить, що давні міцні
зв’язки освіти й культури, як і їхні давні суперечності та невідповідності,
залежать значною мірою не тільки й не стільки від з’ясування структури
культурно-освітнього простору (горизонт районування, метатекст та місце
людини) і навіть не від фізичного й духовного вимірювання об’єктивної
реальності, скільки від співмірності функціонування цих об’єктивних
елементів культурно-освітнього простору та позитивного їх сприйняття
людиною [414, с. 104].
Погоджуючись

із

Г. Філоновим,

автори

монографії [91]

екстраполюють цю евристику в інший контекст, зокрема у педагогічний, і
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визначають специфіку та загальні риси культурно-освітнього простору,
що, на їхню думку, містить:
— горизонт

районування

(безліч

освітньо-культурних

систем

різного рівня організації, які знаходяться на певній території, де цей
простір представлено як об’єктивну реальність, і де системи впорядковані,
побудовані в певній послідовності згідно з обсягом фізичного простору
(наприклад,

навчальне

заняття,

виховний

захід,

навчальний

або

культурний заклад, система освіти тощо);
— метатекст, який виконує організаційно-управлінську функцію
щодо систем простору і задає їм стандарти, системні вимоги, визначає
порядок і співвідношення систем у цілісному реальному просторі й часі,
регламентує діяльність суб’єктів процесу, визначає пріоритети розвитку,
ідеали, цінності та цілі;
— місце людини, завдяки якій цей компонент можна ідентифікувати
як концептотвірний елемент простору, оскільки роль людини є у ньому
визначальною: без людини безліч елементів освітніх систем, що певним
чином організовані за допомогою метатекстових описів, ще не становлять
освітнього простору. Із сукупності освітніх систем метатекст створює
нову, складнішу й масштабнішу освітню систему, але вона стає освітнім
простором тільки тоді, коли відкриває перед людиною можливість посісти
в ній своє власне, їй одній належне місце» [91, с. 21-22].
Слід звернути увагу на осмислення простору у філософських
дослідженнях, які завжди розглядали його як світоглядну категорію, але
тільки у той спосіб, що пов’язаний з відображенням об’єктивної форми
існування матерії, з розумінням його як місця множини об’єктів, що
існують поруч з іншими в певній послідовності. Однак, навіть у класичній
філософії і науці існували дві основні концепції простору – субстанційна і
релятивна. Перша бере початок від Платона і знайшла свою завершену
форму у Ньютона, який розглядав простір як порожнечу – абсолютне і
незмінне місце розташування тіл. Друга сягає своїм корінням у теоретичні
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побудови Зенона Елейського і Аристотеля і знайшла своє теоретичне
оформлення у Ейнштейна. У постнекласичній філософії і науці лінія
релятивізму утвердилась значною мірою завдяки теоретичним розробкам
представників соціального конструктивізму (П. Бергер, Ю. Габермас,
К. Герген, Б. Латур, Т. Лукман, Дж. Сьорл та інші), які представили
соціальну реальність не як щось об’єктивно дане і задане, а як результат
соціального конструювання. З цих позицій культурно-освітній простір
можна інтерпретувати як своєрідний континуум, що має феноменологічну
єдність і перманентно твориться, підтримується та відтворюється через
взаємодією усіх суб’єктів культурної і освітньої діяльності.
Зміни канонів класичної та некласичної науки призвели не тільки до
утвердження релятивної концепції, а й до наповнення простору людським
сенсом

(Ф. Вернон [519; 520],

Г. Челпанов [440],

Е. Еріксон [455],

Д. Ельконін [147; 453; 454], Л. Виготський [84; 85], М. Холодна [434; 435],
Ю. Швалб [443] та ін.).
Ми поділяємо думку Л. Прониної, що « …культурно-освітній простір
– це простір відносин усіх суб’єктів гештальтосвіти і процес відносин, що
виникають унаслідок освітньої діяльності між суб’єктами (причому
суб’єктами є і педагоги, і учні, і культурні середовища). До того ж, це не
стійкий стан, а величезний комплекс операцій, процесів, цілий потік
беззупинних різноманітних подій, позицій. Культурно-освітній простір
почав сприйматися як процесуальний образ, а його матеріальним змістом
постають практики конкретних індивідів або груп індивідів, об’єднаних у
колективи» [300, с. 1].
Таке

розуміння

культурно-освітнього

простору

виявляє

його

принципову онтологічну діалогічність. Саме в цьому контексті освіта як
інститут культурного зростання особистості, має і на функціональному
рівні інтегрувати в культурно-освітній простір діалог, щоб вирішити
комплекс масштабних завдань.
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Перше. Освітня система насамперед має вийти з середовища
монологічності та стати відкритою, пришвидшити зміни у своїх системних
параметрах, у яких ідея комунікативності й діалогу буде імплементованою
в усі складові не тільки освітньої системи, але й освітнього середовища. У
такий спосіб виникатиме культурно-освітній континуум, у якому
відбувається зустріч культурних смислів усіх суб’єктів освіти.
Друге. Визнання найважливішої ролі у цій «справі» філософії
освіти, як концептуальної і методологічної основи, що забезпечує
переорієнтацію освіти на нові стратегії, слід звернути увагу на розробку
філософських аспектів комунікації і діалогу.

Етико-моральні аспекти

комунікації і діалогу широко представлено в наукових працях К.-О. Апеля,
Е. Берна, В. Біблера, М. Бахтіна, Ю. Габермаса, А. Єрмоленка, І. Кагана,
В. Лоренца, В. Малахова, К. Ясперса та інших філософів.
Ґрунтовне розкриття функцій комунікації і діалогу як регуляторів
відносин

суб’єктів

суспільства,

визначення

принципів

соціально-

філософського аналізу та методології дослідження складових комунікації й
діалогу значно збагатили як науку і практику стратегічного управління
соціальними

та

культурно-освітніми

процесами,

так

і

технології

спрямування саморуху людини до інтелектуальності, моральності й
духовності. Проте прикладні розробки, у яких би вченими було б
запропоновано механізми і алгоритми управління або здійснення
комунікації та діалогу саме в наш час і в конкретному контексті, не є
достатніми. Варто згадати розвідки науковців, які безпосередньо і
предметно експлікували сутність комунікації та діалогу як способів
консолідації спільнот різного рівня у конкретних формах, зокрема в
соціально-культурному просторі і різних ситуаціях управління. Це праці
таких учених, як Г. Балл [22; 23], В. Бех [33; 472], Ю. Габермас [432; 479],
А. Єрмоленко [140],

І.

Степаненко

А. Шюц [451], К. Ясперс [466; 467] та ін.

[348],

Г. Щедровицький [452],
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Третє. Спираючись на подані вище філософські праці, наголосимо
також на тому, що в концептуалізації змін у культурно-освітньому
просторі слід приділяти увагу як процесу діалогізації (об’єктивний рівень),
так

і

можливостям

реалізації

діалогічності

людини

та

її

інтерсуб’єктивності. Причому наявність аксіологічних, антропологічних,
соціально-етичних, естетичних, екологічних, духовно-сакральних та інших
тематичних наукових напрацювань має бути узгодженою з філософською
трансдисциплінарністю та за допомогою діалогу переведеною у площину
предметно орієнтованих досліджень. Саме в такий спосіб діалог має
можливість перетворювати картини реальності, які виробляються у
фундаментальних науках, на цілісну картину континууму.
Четверте. Реалізація діалогічності Homo educandus, що пов’язана із
визначенням стратегії та можливих напрямів практичного перетворення
об’єктів, припускає сьогодні «формування» макрокосму індивіда на основі
здатностей охоплювати зміст життя за допомогою понять, засобів науки,
освіти, мистецтва, а також на основі здатності оцінювати та надавати
смисл особистостям, предметам, явищам на основі досвіду життєвого
світу.
П’яте. Діалогічний підхід до досліджень і практичної діяльності
спрямовує функції знання на створення загальної картини світу як
цілісності, що еволюціонізує під значним антропогенним впливом,
впливом духовно-практичної діяльності, розмаїттям багатокультурного
досвіду виховання,

національних,

релігійних,

соціально-політичних,

гендерних, загальнолюдських інтересів, традицій і новацій виховання.
Шосте.

Стратегії культурно-освітнього простору сучасної вищої

школи мають уможливлювати такий діалог, який навчає людину
орієнтуватися і діяти в культурно-освітньому просторі, використовуючи
весь арсенал світоглядних (філософських, наукових, релігійних тощо)
конструктів, які поєднують дійсність і рефлексію.
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Перспективну позицію з цього приводу обстоює український
філософ Є. Андрос, який розкриває можливості діалогічної взаємодії в
житті особистості та наголошує, що «… діалогічність «уводить» людину у
світ

буденних

людських

турбот,

світ

техніки,

підприємництва,

користування, у світ науково-технічних розробок, соціальних пошуків та
експериментів, у світ речей, які значною мірою є зовнішніми для нас
(когнітивно-прагматичний світ), і водночас наповнює цей світ смислом
людської взаємодії, без якої неможлива жодна успішна виробнича
діяльність; ...саме в діалозі й завдяки йому відбувається актуалізація
співбуття людей; …саме завдяки діалогу постає принципово важливий
феномен

повноцінного

перетинаються

людські

людського
долі

й

існування

–

відбувається

зустріч,

у

якій

взаємопроникнення

мікрокосмів людських світів; …діалогічний комунікативний зв’язок, який
визначає не лише сферу безпосередньої мовної комунікації, а й усю
сукупність міжлюдських стосунків, тобто сферу інтерсуб’єктивного,
взятого на всіх його рівнях і підрівнях (міжіндивідуальному, культурному,
соціальному, міжетнічному, правовому, етичному тощо), розкриває
таємницю «Іншого»; …діалог є синонімом взаємної творчості, взаємного
збагачення людей, а також конкретизацією і справжнім утіленням
інтерсуб’єктивності;
повноцінних

…саме

міжлюдських

через

діалог,

стосунків,

як

реалізацію

відпрацьовується

в

житті

один

із

найважливіших механізмів цивілізованого облаштування буття сучасної
людини, а саме – здійснюється на практиці мінімізація відчуження в
нинішньому суспільстві, яке часто атомізує людське буття, робить людину
самотньою й покинутою» [10, с. 230].
Сьоме. Комунікативні стратегії вищої школи мають, звичайно,
ґрунтуватися на особливостях характеру людини, її ставленні до
загальноприйнятих норм та інтересів інших людей. У цьому сенсі значна
частина

людей

використовує

в

своєму

житті

екстернальний

та
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інтернальний контроль поведінки як власної, так і чужої, що суттєво
впливає на характер, предмет і результат комунікації.
При цьому значне місце в комунікації посідає також і ставлення до
простору,

який

дуже

необхідний

людині

як

певний

обсяг

«недоторканності», особистісної свободи та простору реалізації своїх
властивостей (громадський простір, інформаційний простір, духовний
простір,

освітній

піднесення

простір,

людини

у

культурно-освітній

міркуванні

має

простір

стосуватися

тощо).

Але

філософського

(універсального) сприйняття суспільства як ціннісно-смислової єдності, що
базується

на

ідейно-культурних

і

духовних

основах

та

як

складноорганізованої системи, що уможливлює для людини управління
природними

ресурсами,

інформацією

та

забезпечує

доступ

до

матеріального, соціального і духовного виробництва через особистісну
діяльність тощо.
Восьме.

Зміни

соціально-економічного,

соціально-політичного,

культурного і духовного життя особистості й суспільства, актуалізуючи
проблеми управління в будь-якій соціальній діяльності, яка була б
адекватною потребам зростання та збагачення людини і соціуму,
вимагають переорієнтації стратегій і тактик управління на урахування
активності людини, яка значною мірою прагне самостійно здійснювати рух
до культурності у процесі навчання і самовдосконалення упродовж життя.
Особистість, яка вбачає смисл життя у культурно-освітньому зростанні та
самореалізації на цих засадах, ми називаємо «Homo educandus». Але на
усіх етапах її зростання потрібною є і доцільна компетентна й емпатична
допомога, наставництво, коучинг, фасилітація, тьюторство.
Дев’яте. Стратегії культурно-освітнього єднання усіх суб’єктів
культурно-освітнього простору

повинні включити у діалог культур і

толерантнісне зростання майбутнього фахівця формування його ставлення
і взаємовідносин з представниками різних поколінь, які репрезентують
різні ціннісні орієнтації та інтереси.
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Відомі дослідники теорії поколінь У. Штраус і Н. Хоув у результаті
довготривалих спостережень та експериментів встановили, що ціннісні
орієнтації поколінь у теперішньому житті суттєво залежать від того часу, в
якому проходили їх дитинство і юнацтво [356]. На підставі цього
психологи визначили декілька різних поколінь, які сьогодні живуть у
пострадянському просторі й демонструють розмаїття поглядів на природу,
суспільство, людину і на свій власний життєвий шлях [228].
Оскільки у сучасному культурно-освітньому процесі беруть участь
представники

поколінь,

що

народилися

після

1943

року,

то

й

характеристика буде стосуватися цих поколінь. Старше покоління (роки
народження – 1943-1963) називали «бебі-бумери» на честь буму
народжуваності, який спостерігався у післявоєнні часи. Менталітет цього
покоління сформували: радянська «відлига», освоєння космосу, оцінка
стану СРСР як світової супердержави, поява єдиних стандартів освіти в
школах, гарантоване медичне обслуговування та «холодна війна». Для
цього покоління притаманний оптимізм, зацікавленість в особистісному
зростанні та у винагородах, колективізм і командний дух, культ молодості.
На формування цінностей наступного покоління «Х» (1963-1983
роки народження) вплинули: продовження «холодної війни», перебудова,
СНІД, наркотики, війна в Афганістані. Представники цього покоління
відрізняються готовністю до змін, можливістю вибору, глобальною
поінформованістю, технічною грамотністю, індивідуалізмом, прагненням
навчатися упродовж життя, неформальними поглядами, пошуком емоцій,
прагматизмом, надією на себе, визнанням рівних статевих прав.
Покоління «Y» – «Міленіум» (1983-2003 роки народження)
сформувалося в умовах розпаду СРСР, терактів і військових конфліктів,
атипової пневмонії, розвитку цифрових технологій, мобільних телефонів
та Інтернету. Це була доба брендів. Провідними рисами характеру цього
покоління є громадянський обов’язок і мораль, відповідальність, певна
наївність, уміння підкорятися, негайна винагорода.
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Покоління, що народилося після 2000 року («Z»), зараз ще
формується. Але зрозуміло, що у нього будуть свої ціннісно-смислові
пріоритети і домінанти.
Отже, при розроблені стратегій діалогізації освіти, вибудовуванні
різних форматів діалогу необхідно враховувати, що до нього будуть
залучатися представники різних поколінь. До того ж, на нашу думку,
жоден із комунікантів у «чистому» вигляді не є психологічним портретом
того чи того покоління. Тому обов’язково слід враховувати ціннісні
домінанти, що матимуть місце у діалозі.
Найбільшої

мобільності,

що

є

цілком

закономірним,

у

трансформаціях культурно-освітнього простору набуває університет як
провідна установа для відтворення, трансляції і продукування наукових
знань суспільства. Заслуговує на увагу ґрунтовне розкриття специфіки
сучасного освітнього простору, здійснене І. Степаненко. Вона зазначає, що
«…революційні перетворення, яких людство зазнало упродовж ХХ ст. –
наукова,

науково-технічна,

інформаційно-комп’ютерна

революції

–

радикально змінили процес функціонування освітніх систем. Інститут
освіти швидко й досить переконливо почав перетворюватися з відносно
замкнутої, чітко локалізованої та консервативної системи на відкриту
сферу освітньої взаємодії… Специфіка освітнього простору, порівняно з
іншими просторовими формами організації людського буття, визначається
тим, що в ньому процес формування особистості здійснюється через
трансляцію та засвоєння «соціокультурного генофонду», тобто особливо
важливих, перевірених і закріплених досвідом складників соціального
буття й культури – традицій (емпіричний рівень досвіду) і знань
(теоретичний рівень). Отже, освітній простір набуває характеру культурноосвітнього простору з вираженим людським виміром» [347, с. 107].
Також, дослідниця наголошує на «потребі осмислення освіти як
культурно-освітнього

простору,

який

є

не

субстанційним

місцем

розташування інститутів освіти й культури, а динамічним континуумом,
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що утворюється, відтворюється й оновлюється у процесі культурноосвітньої взаємодії широкого кола соціальних суб’єктів (як інституційного,
так і індивідуального рівнів) і має певну феноменологічну єдність
педагогічних практик» [347, с. 110].
Певні особливості культурно-освітнього простору філософ експлікує
через характеристику його основних функцій: університет конституюється
у процесі педагогічної взаємодії, що передбачає трансляцію й засвоєння
професійного досвіду – професійних знань, навичок і умінь, професійних
компетентностей, наукових знань, зразків «високої» культури тощо; у
культурно-освітньому просторі університету провідними стають науководослідна складова і науково-освітня діяльність при збереженні істотного
значення особистісно орієнтованої культурної діяльності; під впливом
процесів глобалізації, масовізації освіти, проникнення в її сферу ринкових
механізмів, культурно-освітній простір університету зазнає загрозливих
деформацій;

значні

можливості

гармонізації

культурно-освітнього

простору університету ми вбачаємо в його конституюванні у стратегічних
горизонтах

мистецтва

життєтворчості;

залучення

мистецтва

життєтворчості як стратегічного орієнтира до університетської освіти
припускає розгляд останньої не як окремої, закритої підсистеми освітньої
галузі, а як відкритого культурно-освітнього простору, де відбувається не
просто

формування

фахівця-професіонала

вищої

кваліфікації,

а

формування й багатовимірне зростання життєтворчого потенціалу людини,
формування й розвиток здатності до продуктивної життєтворчості або до
мистецтва життєтворчості [347, с. 106-120].
Принципово важливою ця проблема постає для діалогізації
університетської освіти, у якій діалог має бути зорієнтованим на розуміння
студентом необхідності здобування знань, навичок і умінь, ціннісних
орієнтацій, мотивацій і смислів, а також реалізації себе зараз і в
майбутньому. Слушним з цього приводу нам видається твердження
І. Степаненко: «…Тому, хто навчається, необхідно зрозуміти свої
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можливості й освітні перспективи, зробити усвідомлене замовлення на
отримання тієї чи іншої освітньої послуги, тобто скласти свою
індивідуальну освітню програму, що

має враховувати як власні

індивідуальні особливості, так і вимоги сучасного суспільства (наявні та
майбутні) до освіченої людини» [347, с. 116].
Найбільш виразно нові стратегії розгортання культурно-освітнього
простору, що спираються на діалог і толерантність, представлені в
організації активної співпраці, спільної діяльність суб’єктів культурноосвітньої діяльності, у фасилітації, коучингі та тьюторстві. У цієї спільній
діяльності

щодо

розвитку

складноорганізованої

системи,

якою

є

культурно-освітній континуум, що поєднує цінності та смисли тих, хто
навчається, хто навчає, допомагає, впливає тощо, комунікація і діалог
набувають величезної значущості.
Разом із тим, перехід навчання, виховання та культурно-освітніх
практик із модусу традиційного інституту соціалізації особистості і
трансляції

досвіду

в

модус

культурно-освітнього

конструювання

рівноправних суб’єктів взаємодії, у якій комунікація і діалог постають не
тільки регуляторами відносин суб’єктів простору, а й способами
переконання людини у необхідності кооперації з іншими людьми,
засвоєння базових морально-етичних істин, наповнення індивідуального
існування смислом, що виникає у процесі осягнення зв’язку свого
індивідуального буття з певною цілісністю, значною мірою демонструє
недостатність культурно-освітнього менеджменту, здатного вивести життя
Homo educandus з повсякденності.
За умов демократизації усіх сфер суспільного життя арсенал
стратегій і технологій освіти, який використовувався у минулу добу, не
може задовольняти людину, яка прагне вільного саморозвитку, поваги і
співпраці. З іншого боку, зростання особистості в культурно-освітньому
просторі, вимагаючи компетентного рівня допомоги цьому зростанню як
цілісній,

комплексній

діяльності,

не

може

реалізовуватися

без
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онтологічного, теоретико-пізнавального, аксіологічного, праксеологічного
або духовно-практичного супроводу, насамперед діяльності тьюторів.
У той же час поширені практики культурно-освітнього спрямування,
до яких долучається все більше і більше людей, а також дії значної
кількості людей, які займаються тьюторством і коучингом, досить часто
залишаються за межами цих напрацювань та продовжують враховувати
тільки повсякденний досвід і «життєвий світ». Такий стан справ
уможливлює «сповзання» пошуків конструктиву в бік профанації,
спрощення ситуації, і у такий спосіб ці практики та дії позбавляють
взаємодію інтелектуального й ціннісно-смислового наповнення.
Отже, слід визнати необхідними дослідження та

аналіз способів

комунікації і діалогу у вигляді комунікативних та діалогічних стратегій,
які, будучи відносно сталими елементами культури, є важливими
способами конструювання саморозвитку особистості та різних форм
соціальних відносин. Наш аналіз засвідчує необхідність розгляду будь-якої
діяльності, у тому числі тьюторської, крізь призму не стільки компонентів
діяльності як такої, та її функцій, а скільки – у концептуальному вимірі дій
власне людини [397].
Слід додати, що розробці концептуальних засад нового культурноосвітнього менеджменту, теоретичному обґрунтуванню нових технологій
управління,
саморозвитку

які

визначають

особистості,

його

цілеспрямованість

присвячено

чимало

на

допомогу

філософських

і

педагогічних праць (М. Альберт [235], В. Бех [33; 472], П. Дракер [477],
В. Крижко [274], М. Мескон [235], С. Попов [290], Ф. Хедоурі [235] та ін.).
Проте концептуалізація управління не стала ще реальною методологією і
теорією ані наукових (предметно орієнтованих) досліджень, ані культурноосвітніх практик управління комунікацією і діалогом в освіті, де
переважають

фрагментарні,

епізодичні

та

ситуативні

методи.

Систематизація досвіду, типів і певних результатів діалогічної діяльності
та

комунікативної

раціоналізації

як

форми

комунікативної
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багатофункціональної взаємодії суб’єктів культурно-освітнього простору
засвідчили необхідність обов’язкового включення до стратегії діяльності,
що містить супровід і підтримку самоосвіти людини, а також використовує
інструментарій розкриття потенціалу людини і розвитку її здатностей,
талантів в усіх сферах життя, культурно-насиченого супроводу і ціннісносмислових конструктів.
У цьому сенсі комунікація і діалог стають важливими не тільки в
забезпеченні стабільного розвитку суспільства і людини, але й в
онтологічному призначенні – вони здатні сформувати уявлення про
процеси реального світу та очікувань майбутнього. Слід зазначити, що
сучасний

культурно-освітній

простір

характеризується

постійним

розширенням, прискоренням, зміцненням комунікаційних зв’язків та їх
інтернаціоналізацією. Вони залучають до комунікації і діалогу все більше
й

більше

людей

уможливлюють

різних

культур,

неформальну

технологій

комунікацію,

діалог

спілкування,
поза

що

контролем

соціальних інституцій, вільні особистісні репрезентації тощо. Поза
суспільними

інститутами,

які

виступають

формами

регулювання

соціальних відносин, а діалог складає зміст цих відносин, з’являються нові
структури, що «працюють» на почуття приналежності до тієї чи іншої
спільноти.
Сприймаючи беззаперечно положення про те, що комунікація
відображається в стратегіях і технологіях, реалізація яких пов’язана зі
значними цілями та завданнями, наголосимо, що у формах соціальнокультурного вибору, в діях людини відображається також і певний тип
мови, її смисл, цінності й уподобання особистості. Діалог, у свою чергу, в
культурно-освітньому просторі

постає

динамічним

чинником його

збалансованості, встановлення рівноправної участі суб’єктів у запобіганні
конфліктності, дестабілізації і ентропії.
Як вже зазначалося, сьогодення, демонструючи велику кількість
культурно-освітніх

проектів,

засвідчує,

з

одного

боку,

зростання
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дослідницьких намагань спрямувати наукові пошуки до конструктивізму,
а, з іншого, підвищення активності особистості, яка навчається упродовж
життя. Такий стан речей все більше вимагає культурно-освітньої
фацилітації як «підвищення швидкості або продуктивності діяльності
індивіда внаслідок уявної або реальної присутності іншої людини або
групи людей (без втручання в його дії), які виступають як суперники або
спостерігачі за його діями… Іноді реальна або уявна присутність інших,
що не втручаються в дії індивіда, призводить до погіршення результатів
діяльності.

Це

явище

одержало

назву

соціальної

інгібіції

(пригнічення)» [405, с. 331].
Разом із тим, ми наголошуємо на кваліфікованому тьюторстві, яке
повинно цілеспрямовано і продуктивно допомагати своєю участю у
самозростанні особистості. У свою чергу, тьютор має бути готовим не
тільки до розуміння суті, типів і характеру комунікативних та діалогічних
стратегій, але й до осягнення особистісних механізмів саморозвитку,
зокрема особистісних конструктів.
Загальновідомо, що філософія конструктивізму будується «…на
відмові від ілюзії оригінальності, тобто співвіднесенні первинного
авторства

і

первинної

заданості

подій…

Отже,

переорієнтація

постмодернізму з ідеї «твору» на ідею «концепції», що фактично означає
спрямованість на осягнення саморуху художнього твору у площині
культурних смислів» [259, с. 499-500], поступово, на нашу думку,
змістилася в культурно-освітні практики та наукові розвідки.
У іншому філософському словнику, упорядник А. Грицанов,
підтверджуючи

цю

думку,

додає:

«…Конструкція

фактично

є

дослідницьким вектором…» [261, с. 237]. До переходу на позиції
конструктивізму в дослідженнях і практиках закликає український філософ
С. Дацюк, вказуючи на переваги цього підходу: наявність і значущість
ситуацій істини, достовірність, логічність, грамотність, відвертість,
очевидність, прагматичність тощо [116].
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Можна не погоджуватися із занадто широким тлумаченням концепта
постмодерністської філософії – «конструкція», – але не враховувати
можливі

«втручання»

нефілософських

і

ненаукових

світоглядних

екзистенціалів суб’єктів у комунікативну та діалогічну дію не можна,
оскільки це загрожує втратою активності людини і навіть певних
продуктивних способів, засобів та прийомів. Намагаючись зрозуміти світ
та іншу людину, особистість весь час стикається з новими проблемами, які
вимагають відмови від попередніх поглядів, тому конструкти дозволяють
поступово рухатися у світі предметів шляхом здійснення логічних
операцій, інтерпретації до взаєморозуміння.
Ідеї соціального конструктивізму (П. Бергер, Ю. Габермас, К. Герген,
Б. Латур, Т. Лукман, Дж. Сьорл та інші) дозволяє осмислити культурноосвітній простір не як субстанційне місце розташування інститутів освіти і
культури, а як своєрідний континуум, що має феноменологічну єдність і
перманентно твориться, підтримується та відтворюється через взаємодією
усіх суб’єктів культурної і освітньої діяльності. Саме таке розуміння
культурно-освітнього простору визначає затребуваність принципів діалогу
і толерантності у його розгортанні.
Це видається найбільш очевидним, якщо мова йдеться про
комунікативні та діалогічні стратегії, до формування яких залучається
значна кількість суб’єктів культурно-освітнього простору (учні або
студенти, учителі, науковці, викладачі, керівники культурно-освітніх
інституцій,

представники

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування, політичних партій, суспільних організацій, національнокультурних рухів, ЗМІ тощо).
Чимало дослідників комунікації і діалогу, з філософської точки зору,
зосередили увагу на типах і засобах їх проведення та визначили наступні
типи комунікативних стратегій:
— презентація як відкритий, пасивний спосіб соціальної комунікації
(Т. Бородіна характеризує презентацію як пасивний спосіб, на нашу думку,

250
можливо тому, що презентація не передбачає виявлення суперечностей,
дискусій і навіть діалогу під час її проведення, хоча діалог може бути
автентичним і передбачати неабияку активність);
— маніпуляція як прихований і активний спосіб впливу на суб’єкта;
— конвенція, що забезпечує через ланцюг консенсусів змістовий
договір між різними сегментами середовища, або в межах одного сегмента;
— опозиція як реакція контрагента на ту чи ту позицію (часто на
маніпулятивні дії) [64].
Як би мова не йшла про тьюторську допомогу при конструюванні
комунікації і діалогу, що передбачає цілеспрямований вплив на Homo
educandus, то можна було б до цих стратегічних типів додати тільки засоби
кожного типу (для презентації – повідомлення, для маніпуляції –
неаргументоване повідомлення, для конвенції – діалог, для опозиції –
полеміка тощо), але тьюторські технології слід оцінювати саме як
технології.
Завдяки багатьом відомим ученим діалогічна стратегія, на нашу
думку, перейшла, із надзвичайно важливої площини, якою є соціальна
комунікація, у культурно-освітній простір, що збагатило не тільки
складний і суперечливий процес пізнання світу, але й наповнило діалогом і
діалогічними ситуаціями багатогранне життя людини.
У той же час, можливості та потенціал діалогу як способу реалізації
суб’єктності особистості в пізнанні і діяльності, а також алгоритми руху
людини від незнання до розуміння та метафізичного осягнення дійсності,
достатньо не обґрунтовані в науці, хоча багато думок і позицій сьогодення,
що спираються на діалогічні універсали буття та які мають бути засвоєні
особистістю, у тій чи іншій формі вже були розглянуті раніше.
Отже, доречними є інтерпретація, висвітлення та реконструкція
певних концептуально-теоретичних діалогем М. Бахтіна, який у площині
літературознавства і філософії презентував аподиктичний сенс феномена
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«розуміння». У такий спосіб розгорнутий аналіз сприятиме й сьогодні
встановленню «діалогічного мосту» з культурними практиками.
У тематизації діалогу, діалогізації, діалогізмі та розумінні Іншого, як
відомо, М. Бахтіну належить провідне місце, і його концептуальні
розробки цілком укладаються у парадигму гуманізму. До того ж, на думку
багатьох мислителів, його гуманізм був сильно забарвленим релігійною
тематикою [29].
Проведений аналіз праць М. Бахтіна та вчених, які досліджували
його творчість [382], свідчить про те, що він представив діалог
(насамперед із Богом) як людиномірний, тобто діалог, що розгортається у
різних життєвих сенсах (гендерному, етнічному, соціально-віковому,
освітньо-культурному тощо). У цих сенсах діалог спрямований на
співмірність буття людини з усім живим і неживим світом. Насправді, це і
є справжній діалог, як різнобічна взаємодія суб’єктів комунікації (суб’єктів
пізнання та суб’єктів діяльності), як спосіб встановлення цілісності буття
людини.
У такий спосіб діалог зі звичайної бесіди перетворюється на феномен
культури, що передбачає становлення і розвиток тілесно-душевної й
духовної цілісності людини в осягненні соціоприродного середовища та
налагодженні конструктивних відносин із ним.
Не зважаючи на різні види і форми розуміння (розуміння мови
знаків), тобто розуміння (засвоєння) певної знакової системи, розуміння
твору вже на відомій, тобто зрозумілій мові, різні перехідні ступені, різні
суб’єкти мовних стилів (чиновник, купець, учений тощо) не можуть, на
думку М. Бахтіна, не націлювати на смислові взаємозв’язки, на тотальний
смисл того чи іншого діалогу. Отже, діалог завжди центрується навколо
сенсу.
Оцінюючи філософію і гуманітарне мислення в цілому, М. Бахтін
наголошує: «...Стінограма гуманітарного мислення – це завжди стінограма
діалогу особливого виду: складний взаємозв’язок тексту (предмет
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вивчення і міркування) та створюваного обрамленого контексту (той, хто
запитує; той, хто заперечує тощо)» [28, с. 56].
У цьому сенсі, погоджуючись із думкою мислителя, варто зазначити,
що сучасне гуманітарне пізнання намагається бути діалогічним, і за
сутністю воно має бути діалогічним: наприклад, як діалог із традицією у
герменевтиці та в історії, як внутрішній діалог (мислення, міркування).
Разом із тим, неможна заперечувати факт існування в різних площинах і
монологізму, про який М. Бахтін твердив: «Монологічний художній світ не
знає чужої думки, чужої ідеї як предмета зображення. Усе ідеологічне
розпадається у такому світі на дві категорії. Одні думки є вірними,
значущими думками, які передують авторській свідомості, прагнуть
скластися у виключно смислову єдність світогляду; такі думки не
зображуються, вони утверджуються; це твердження знаходить своє
об’єктивне відображення в особливому акценті, в особливому стані у
цілому творі, у власній словесно-стилістичній формі їх висловлення.
Утверджена думка лунає завжди інакше, ніж та, що не є утвердженою.
Інші думки та ідеї, як невірні або байдужі авторові, не укладаються в його
світогляд..., стають простими елементами характеристики, розумовими
жестами героя або більш постійними властивостями його» [27, с. 450].
При цьому, активно виступаючи проти монологізму, науковець
вважав, що філософський стиль мислення сам по собі також не
позбавлений монологічності, якщо він представлений ідеалізмом, або
іншим ґрунтом філософського монологізму. Такий філософський напрям,
як ідеалізм, робить неможливою змістову взаємодію свідомостей, а тому
унеможливлює справжній діалог: «По суті, ідеалізм знає лише один вид
пізнавальної взаємодії між свідомостями: знаючий та той, хто володіє
істиною, навчає того, хто не знає, тобто це є взаємовідносини вчителя і
учня, і, відповідно, це тільки педагогічний діалог…» [27, с. 451-452].
Величезна роль М. Бахтіна як фундатора діалогу та діалогізації
полягає в його обґрунтуванні переходу гуманістики до міждисциплінарних
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і трансдисциплінарних досліджень. Цю думку він висловив задовго до
сучасних апологетів постнекласичної раціональності: «Є необхідність
називати

наш

аналіз

філософським,

насамперед,

за

міркуванням

негативного характеру: це ані лінгвістичний, ані філологічний, ані
літературознавчий або будь-який інший спеціальний аналіз (дослідження).
Позитивні ж міркування є такими: наше дослідження рухається у
пограничних сферах, тобто у межах усіх вказаних дисциплін, на їхніх
стиках і перехрестях... і взагалі всього гуманітарно-філологічного
мислення (у тому числі навіть богословського і філософського мислення в
його витоках ... гуманітарна думка народжується як думка про чужі думки,
волевиявлення, маніфестації, вислови, знаки, за якими стоять боги, які
проявляють себе (одкровення), або люди (закони владарів, заповіді
пращурів, висловлювання без ім’я, загадки і тому подібне» [28].
Наріжним каменем діалогу, на думку М. Бахтіна, постає проблема
розуміння і зустрічі свідомостей: «...Свідомість є, якщо існують дві
свідомості, тому коректніше використовувати замість «науки про дух»
термін «науки про духи» (дві меншою мірою)» [122м, с. 144].
Ще цікавішою нам видається думка філософа про «алгоритмізацію
діалогічного спілкування», яке останнім часом, на нашу думку, значно
спрощується, ідентифікується як бесіда двох людей тощо. М. Бахтін вказує
на те, що «...першою сходинкою об’єктивації є презентація себе, що
означає зробити себе об’єктом для іншої людини і для самої себе
(«дійсність свідомості»), а побачити й зрозуміти автора твору – означає
побачити й зрозуміти іншу, чужу свідомість та її світ, тобто інший суб’єкт
(«Du»). При з’ясуванні – тільки одна свідомість, один суб’єкт; у розумінні
– дві свідомості, два суб’єкти. До об’єкта не може бути діалогічного
ставлення, тому з’ясування позбавлене діалогічних моментів (окрім
формально-риторичного).
діалогічним» [28].

Розуміння

завжди

якоюсь

мірою

є
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Отже, критерій глибини розуміння є одним із вищих критеріїв
гуманітарного пізнання. Причому, незалежно від видів діяльності, людина
як її суб’єкт постійно здійснює процес нерозривного, безперервного
динамічного відтворення єдності з об’єктом, що можна структурувати за
процесуальними характеристиками наступним чином:
1) ціннісно-мотиваційний, тобто компонент, який спричинює,
ініціює й спрямовує дію, (за цих умов, як слушно зазначає В. Абушенко:
«...Не пізнання (додаємо: діяльність узагалі) породжує потребу в чомусь, а
навпаки, потреба веде до пізнання, оскільки суб’єктові потрібне
розуміння…» [2, с. 767-769]);
2) інформаційно-регулятивний, що містить безліч різноманітних
ідеальних програм і моделей дії;
3) операційний, у якому мотиви перетворюються на власні фізичні
дії суб’єкта;
4) результативний, у якому дії суб’єкта об’єктивуються, набувають
певної форми існування;
5) згодом відбувається рефлективно-оцінний, на якому цілі та
результати зіставляються, виникає нова ситуація, що викликає новий цикл
діяльності.
В усіх цих компонентах діяльності діалогічні зв’язки мають
специфічний характер і, як зазначає фундатор діалогу: «...Вони не можуть
бути зведеними ані до виключно логічних (хоча б і діалектичних), ані до
виключно лінгвістичних (композиційно-синтаксичних). Вони можливі
тільки між цілісними висловлюваннями різних мовних суб’єктів (діалог із
собою має другорядний характер, і в більшості випадків штучний
характер)..., вони передбачають мову, але в системі мови їх немає… тому
специфіка діалогічних відносин потребує особливого вивчення» [2, с. 767769].
Ґрунтовного аналізу в працях М. Бахтіна, зокрема в сакральній
тематиці, набула проблема внутрішнього діалогу, яка насамперед, на нашу
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думку, наближається до філософського, метафізичного осмислення. За
твердженням М. Бахтіна, внутрішній діалог відноситься до переднього
краю філософії мови і взагалі гуманітарного мислення, до цілини з новою
постановкою

проблеми

авторства

(особистості,

яка

творить):

«Висловлювання ніколи не є тільки відображенням чогось поза ним, вже
існуючим, даним і готовим. Воно завжди створює дещо таке, що раніше не
існувало, абсолютно нове і неповторне, причому завжди таке, що належить
до цінності (до істини, до добра, краси тощо)… Ставлення до речі (у її
чистій зовнішності) не може бути діалогічним (тобто не може бути
бесідою, суперечкою, погодженням та ін.). Ставлення до смислу є завжди
діалогічним. Власне розуміння вже є діалогічним» [2, с. 767-769].
Слушною видається і його думка з приводу ставлення в діалозі до
чужих висловлювань щодо предмета (адже про нього сперечаються,
погоджуються, до нього причетні) та ставлення власне до того, хто
говорить. М. Бахтін називає це явище «живою триєдністю»: «...Третій
момент дотепер зазвичай не враховується, ...тобто не враховується
особлива природа ставлення до інших висловлювань як висловлювань…
проте, той, хто розуміє, неодмінно стає третім у діалозі... Адресат
висловлювання – це другий. Крім адресата висловлювання (другого), автор
висловлювання з меншим усвідомленням передбачає вищого адресата
(третього), абсолютне, справедливе розуміння якого передбачається або в
метафізичному (далекому), або в далекому (історичному) часі... У різні
епохи і згідно з різним світорозумінням цей понададресат та його ідеальне
вірне розуміння приймає різні конкретні ідеологічні відображення (бог,
абсолютна істина, суд безпристрасної людської совісті, народ, суд історії,
наука тощо)» [2, с. 767-769].
Наша реальна культурно-освітня практика суттєво програє в аналізі
поведінки суб’єктів життєдіяльності, мотивів рішень, які вони приймають,
оскільки ми не володіємо в достатній мірі знанням про той вплив, який
здійснюється метафізично, а відтак, багато чого не можемо досягти в
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діалозі та в пошуках консенсусу. Відомий вислів Ф. Бекона: «Sciencia –
potentia est», на нашу думку, слід читати не лише, як: «Знання – сила», а
скоріше як: «Можемо стільки, скільки знаємо».
Осмислення цієї думки безпосередньо викликає до життя визнання і
використання, на нашу думку, ще двох взаємопов’язаних універсалій, без
урахування при спілкуванні яких, М. Бахтін не уявляв справжнього
діалогу, – аперцептивність та експектативність: «Говорячи, я завжди
враховую аперцептивний фон сприйняття моєї промови адресатом:
наскільки він усвідомлений щодо ситуації, чи володіє він спеціальними
знаннями даної культурної галузі спілкування, ураховую його погляди,
переконання, його упередження (з нашої точки зору)... відтак, усе буде
визначати активне експектативне розуміння ним мого висловлювання... все
це урахування визначить і вибір жанру висловлювання, і вибір
композиційних прийомів, і, нарешті, вибір мовних засобів, тобто стилю
висловлювання» [28, с. 327].
Діалог аперцептивний і експектативний стає дуже поширеним в
сучасному публічному просторі – просторі суспільної взаємодії, яким є
ринок міста, що відкритий для усіх, незалежно від статі, раси, етнічного
походження, віку або суспільно-економічного стану; простір, що не має
вхідних білетів, де того, хто входить, не дискримінують за ознакою
походження тощо. Польська професорка Е. Матиня зазначає: «…У
суспільстві іноді виникає протест, і навіть боротьба із заздалегідь
приготовленими і нав’язаними формами поведінки… ці протести можна
порівнювати із карнавалом, разом із вмонтованими в нього тимчасово
санкціонованими незгодами» [317, с. 559-567]. Однак, дослідниця вказує
на те, що «..ця нестійка сфера спільноти і діалогу виконує значну роль у
появі мережі громадянських позицій та відродження ембріональної
публічної сфери» і пропонує декілька думок, які можна перенести у
соціальну практику: «варто дивитися локально на землю під ногами, на
місця, які кожен із нас знає найкраще; на місця і наративи, які допомогли
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кожному з нас подолати політичний і культурний сепаратизм, зменшити
напругу...;

варто навчитися готовності до детоталізації істини в

екуменичного підходу; гостинність і щедрість мають бути ключовим
елементом практики... незалежно від контексту; епістемологічно треба
звернути увагу на «знання з акцентом», яке може стати для нас джерелом
нових планів і рішень щодо проблем розділених спільнот і суспільств;
втілювати у життя гостинність і відкритість, які поширюють діалог в усій
його різноманітності, втілювати їх у модель «громадянської архітектури»,
як місце «появи» діалогу, місце, де зустрічаються ті, хто інакше б ніколи б
не зустрівся..., але вони (люди) затримались тут добровільно» [317, с. 559567].
Здається таке діалогічне переплетення з «карнавалом» М. Бахтіна не
можна вважати випадковим для вищого рівня взаємодії людей – розуміння
і порозуміння – аби запобігти ері мовчання. Принциповим у цьому сенсі є
діалогізація «пограниччя», де відбувається «...прирощення з’єднувальної
тканини між розділеними «клітинами», а також підтримується формування
свідомості різноманітних культур та ідентичностей, які складають сутність
етосу «пограниччя»: підтримка взаєморозуміння з метою подолання стіни
ідентичності в обох напрямах. Етосом «пограниччя» є не усунення меж, а
розвиток

і

відкривання

компетенцій

їх

переплетення,

підтримка

організацій, які популяризують етос пограниччя та зводять міст між
людьми різних культур, віросповідань і етносів (колоквіуми діалогу,
мобільні академії діалогу, критичні «саse studies», «круглі столи», «wordcafe», культові свята тощо) [317].
І, нарешті, варто наголосити, що увесь попередній аналіз мав сенс
тільки за умови, якщо діалогу потрібно навчатися та практикуватися в
культурно-освітньому просторі, який сьогодні знаходиться лише на стадії
становлення, де в діалозі мають бути поєднані наукове і життєве знання,
раціональні значення та ціннісно-смислові орієнтири, освіта й культура,
інтенції та прагнення суб’єктів освіти, цілі, зміст і організаційно-
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управлінські технології інституцій науки, освіти, культури й соціального
життя.
Слушною в цьому контексті постає думка польського критика,
професора Сілезького університету Т. Славека, який аналізуючи досвід
університетської освіти, зазначає: «Я б хотів запропонувати бачення
університету, що засноване не тільки на ідеї universitetas, а також і societas,
як місця, що відмовляється бути інститутом, де знання транслюються у
вигляді набору засобів для майбутньої кар’єри, але він має бути, що не
менш важливо, лабораторією об’єднання і зв’язків людей у дусі
солідарності» [317, с. 453].
Таким

чином,

М. Бахтін,

запропонував

освіті

та

культурі

широкомасштабний діалог, який слід реалізовувати на основі певних
смислових і процедурних норм та правил. Визначення нами значущості
цих засад уможливлює ідентифікацію цих норм як діалогічних універсалій,
що постають принципами дослідження, організації діалогу, правилами
навчання діалогічної взаємодії і реалізації діалогічності людиною в
культурно-освітньому просторі.
Оскільки ми сприймаємо розуміння як мету будь-якої взаємодії та як
спосіб консенсуальної етики, то уявити життя людини без діалогу
неможна. Не можна також сподіватися, що процес зростання Homo
dialogicus відбудеться автоматично, без освітнього впливу.
За усіма методологічними канонами після обґрунтування ідейноконцептуальних засад дослідження має відбуватися загальнонауковий і
конкретно-науковий аналіз предмета вивчення, яким ми визначили діалог.
Саме тому перспективним і необхідним постає розгляд і пошук механізмів
діалогізації навчання, виховання та взаємодії людей. Цей пошук має бути,
безсумнівно, проблемно орієнтованим та об’єктно спрямованим як у
минуле, так і в сучасність.
Останнім часом діалог як інформативна й екзистенційна взаємодія
між сторонами, які вступають у комунікацію, тлумачиться у контексті
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досягнення порозуміння між людьми. І в цьому сенсі він представлений
або як вибір сторонами спільного курсу взаємодії, або як раціоналізований
діалог, коли подія зустрічі переглядається на основі отриманого результату
та набуває характеристики телеологічності й діалектичності (теоретикоінформативний аспект), або як загальнозначуща (логічна) форма мислення,
або як феноменологічна взаємодія, у якій відбувається безпосередній обмін
між персональними цілісностями, світами, що зберігають свої особливості
тощо

(К.-О. Апель,

М. Бахтін,

М. Бубер,

В. Даренський,

В. Євтух,

Е. Левінас, Д. Майборода, В. Малахов, Ю. Габермас та ін.).
Крім цього, у реальних діалогічних практиках мова дуже часто не
ведеться про сутнісні й універсальні властивості діалогу, філософськокультурні його виміри замінюються процедурними (організаційнотехнічними актами спілкування), а іноді – PR-технологіями. У той же час
ніхто з дослідників не заперечує того факту, що усі роздуми навколо
діалогу зміщуються в бік його культурно-освітнього виміру. Тому, на нашу
думку, найбільш виразно ситуацію часу та контекстуальний вимір
конкретного впливу соціуму на форми і завдання діалогу через певні
інституції відображено у працях В. Біблера.
Основні результати дослідження сфокусовано навколо питань, які
ґрунтовно розкрито в працях мислителя. Сприймаючи беззаперечно
постулат, смисл якого полягає в тому, що без діалогу не мислиться вихід із
культурної кризи, що розгорнулася у світі і, у тому числі, за відсутності
порозуміння між людьми, які не вступають у діалог, слід звернути увагу на
чинники, що спричинили цю кризу. У цьому сенсі ми не можемо не
назвати певний «розрив» культурних традицій.
Серед безлічі теоретичних положень логіки культури В. Біблера
проекція «минулого – сьогодення – майбутнього» у певний соціум набуває
значного

осмислення.

У

цьому

контекстуальному

вимірі

соціум

розглядається не як те, що зараз має людство, а як одночасну єдність
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різних історичних епох: античної, середньовічної епохи, нового часу,
сьогодення, майбутнього [37, с. 142].
В. Біблер підкреслює новий вимір соціальності у такий спосіб:
«…Ось це нове розуміння соціальності як одночасності різних культур, а
не просто їх послідовний рух уперед, угору, як, скажімо, у Гегеля і в
більшості філософських систем, украй істотно для нашого підходу до
соціальності. Ми припускаємо, що соціум – це не просто якась
характеристика реального, але певна одночасність різних культур, різних
історичних епох, що переживається в сьогоденні… і зараз вона володіє
сучасністю, сьогодні володіє власним голосом, сьогодні здатна діяти та
брати участь у сучасному, не тільки виключно в філософському, але й в
соціальному житті людей…» [36].
Отже, сучасне діалогічне мислення вибудовується у спілкуванні з
минулими та майбутніми культурами. До речі, філософ не уявляє діалогу
поза межами культури і, визначаючи передумови та генезис діалогіки,
В. Біблер вказує, по-перше, на ті «соціальні катаклізми, які характерні для
початку XX століття: загальні війни, загальні революції, окопи, нари,
руйнування готових соціальних страт, в марксистському чи іншому сенсі
цього слова» [37, c. 120]. У результаті цього, вважає філософ, людина
опиняється наодинці сама з собою, тобто наодинці з іншою людиною як
особистість, а соціальність у вигляді соціальних готових, замкнених,
деяких соціологічних цілісностей руйнується. І, що, на нашу думку, є
головним – діалогічність як невід’ємний компонент внутрішнього змісту
особистості – втрачає існування, формою якого є діалог, що уможливлює
порозуміння.
По-друге, виникнення діалогіки В. Біблер пов’язує з кризою
«наукоучіння» і вказує на те, що настає час, коли «…у фізиці, в
математиці, в біології, відбувається докорінна трансформація, зрушення,
яке покладає кінець наукоучінню у тому сенсі, що слід визнати думку:
пізнає не просто розум, а розум, що є співучасником, розум, у якому кожен
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предмет визначається… через свою суб’єктну характеристику, виявляється
вкрай істотним для зрушення убік діалогіки» і, посилаючись на М. Бахтіна,
повторює його вислів: «Мислити – це значить мислити, звертаючись до
деякого іншого розуму, до деякої іншої загальної ідеї [37, с. 125]. Він
зазначає: «У науці відбувається повернення до того стану, коли замість
інтенсивного розвитку нових ідей виникає екстенсивний розвиток
можливості застосування цих ідей на практиці, в техніці, в екстенсивному
розвитку інформаційної сили, інформаційного обсягу руху людини» [37, с.
125]. Саме цьому аналізу вчений присвятив ґрунтовну працю «От
науконаучения – к логике культуры» [37].
По-третє. Діалогіка повномасштабно є відповіддю на культурну
вимогу людини, яка опинилася в умовах розриву культур, у необхідності
заново визначати основні поняття, основні вектори свого буття у
переломній епосі. Філософ зазначає: «…У цьому складному парадоксі
поняття «діалогіка» є особливим і загальним поняттям одночасно –
особливим для XXI століття, загальним тому, що воно обіймає всі логіки, і
на основі насамперед усіх культур колишніх століть і епох. Ось ці
труднощі розуміння діалогіки, логіки початку, логіки як особливого
визначення нашого часу в мисленні, і разом із тим як загального поняття, є
першим ускладненням при обговоренні поняття діалог, діалектика,
діалогіка тощо» [36].
Актуалізуючи

діалогіку,

її

фундатор

підкреслює

можливість

амбівалентності, двоплановості самої логіки мислення, коли виникає
суперечка не просто мислячого (думаючого) суб’єкта із самим собою, але
виникає дійсно суперечка різних логік: «Однак, ця умова можлива лише
тоді, коли поняття діалогу спирається на діалог культур, тоді, коли не
просто сперечаються логіки між собою, а в цій суперечці логік між собою
здійснюється суперечка різних культур, різних форм самодетермінації
людини, різних форм виявлення можливостей буття» [35].
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При цьому, вчений зазначає: «…Сьогодні рух до одночасності
культур… замінюється рухом власне національного сплеску, сплеску
національних претензій, національних можливостей, коли культура
ототожнюється з націоналізмом… Насправді, відродження культури, дуже
легке на словах… реально здійснюється тільки відродження національної
культури з усіма її особливостями, із усім тим брудом, спалахами, злобою,
війнами, які характерні для пожвавлення того поняття, яке має назву
«національна культура» [35].
Вважаємо, що проблема полягає зовсім не в процесі відродження
будь-якої національної культури, а у відсутності саме культурності
людини. До передумов кризи культурності, на нашу думку, можна
віднести і захоплення ідеями постмодерну, які орієнтують на критику
абсолютних істин, на позбавлення від філософських, «матричних» учень,
на гіперболізацію чуттєво-емоційної складової особистості тощо [380].
Розвиток світу, що розпочався з середини XX століття, В. Біблер
характеризує як «рух назад»: «Якщо початок століття був століттям
орієнтації на особистість – у її естетичному, філософському та інших
планах, то з середини століття і в кінці століття знову починається
повернення від особистості до приватної людини, її приватного життя, що
оберігається від якихось загальних, усезагальних культурних претензій, від
особистості до приватного індивіда… У кінцевому рахунку це означає, що
цивілізація починає протиставляти себе культурі та затверджувати
цивілізованість, стриманість, замкнутість, обмеженість цивілізованої
людини в протилежність її загальній культурі. Цивілізація versus культура
стає істотним моментом того розвитку загального мислення і загального
соціуму, яке характерне для другої половини XX століття [35].
Звичайно, нестача культури як способу життєдіяльності людини не
може не стосуватися її діалогічності та діалогу як форми спілкування з
іншими людьми у мультикультурному й суперечливому світі. Саме тому
наступною позицією щодо розгляду діалогу постає запитання: Яким має
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бути діалог? Немає потреби занурюватися в усі визначення діалогу, які
надано йому у філософії (М. Бубер, Ю. Габермас, К.-О. Апель та ін.).
Проте, є необхідність проаналізувати міркування В. Біблера, який,
розуміючи діалог також феноменологічно, як і багато інших філософів
(суперечка людей між собою), зазначає: «…Але діалог в якості моменту
діалогіки – це вже дещо інше. Задача діалогіки у зв’язку з поняттям діалог
полягає в тому, щоб актуалізувати діалогічну сутність, діалогічне
визначення всього мислення. Тобто на питання «що значить мислити?»,
відповідь виявляється набагато складнішою: мислити завжди означає
мовчазну бесіду мого розуму із самим собою, і виявити, актуалізувати цю
мовчазну бесіду розуму з самим собою і є завданням ось того, що
називається діалогікою. Тобто для мене мислення (адже мислить кожна
людина [поодинці], разом, удвох, мислення не відбувається, воно
відбувається в голові кожного індивіда), – для мене діалог виступає як те
визначення, яке реалізується саме в контексті діалогіки» [35].
Отже, у такому сенсі діалог, навіть якщо він є внутрішньо
особистісним, все ж таки, по-перше, пов’язаний із визначенням діалектики
проблеми, суперечності питання або ситуації і розв’язання її, по-друге, з
володінням усіма способами інтелектуально-коректного оформлення тієї
чи тієї думки, тобто діалог вимагає знання законів, правил і операцій
логіки і, по-третє, із положенням, відповідно до якого будь-який різновид
діалогу реально або віртуально має співрозмовника (формального або
неформального: Бог, Суд честі, друзі та інші суб’єкти). З цього приводу
філософ зауважує: «…Для себе особисто, скажімо, я постійно відчуваю,
що коли я намагаюся над чимось роздумувати, то в мені пробуджується
якийсь інший суб’єкт, що виправляє, направляє, уточнює мою думку.
Причому цей суб’єкт виявляється внутрішнім визначенням мене самого…
Отже, тільки в цьому сенсі, в контексті діалогіки, в контексті актуалізації
діалогу можливо говорити про діалог у власне філософському сенсі
слова» [35].
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Зважаючи на те, що діалог може відбуватися на різних рівнях
рефлексії, на різних рівнях мислення, а також розуміючи всезагальність,
універсальність філософського осягнення дійсності крізь призму ціннісносмислового ставлення людини до світу та інших людей, зауважимо, що
філософське мислення у вирішенні світоглядних проблем людини йде
дещо окремим шляхом дослідження: має справу з таємницею, припускає
незацікавлений (споглядальний) характер розгляду, відкриває істини, що
«присутні» в душі людини, тобто те, що становить софійність як основу
гармонійного розвитку. У сцієнтистському плані філософія не володіє
певними власними засобами пізнання, проте вона узагальнює висновки
конкретних наук у такий спосіб, що вони, у процесі філософствування
збагачуються смислами, суттєво відрізняються від результатів конкретних
наук і постають світоглядним кредо.
В. Біблер, екстраполюючи філософське осмислення на діалог і
діалогіку, розкриває філософію діалогу за певними лініями актуалізації.
Філософія, маючи головним предметом внутрішній світ людини, його
пізнання, за допомогою діалогу і розкриття його внутрішнього сенсу долає
той «роздрай», коли людина готова виступати проти всього, усіх і навіть
себе, виводить мислення людини на загальнолюдські (об’єднуючі) смисли.
Значущість діалогіки у цьому сенсі полягає, на думку її автора: «…У
з’єднанні двохсуб’єктності того, хто мислить, ну хоча б у сократівському
«пізнай самого себе», де потрібно пізнати, хто цей дивний незнайомець,
який зсередини то голосно для мене, то тільки коли втілюється на папері,
висловлює суперечку мене із самим собою… Це прагнення людини
зрозуміти, що ж вона собою становить як суб’єкт мислення, тим самим і
взагалі суб’єкт діяльності, тобто спрямованість на себе, і одночасно
двохсуб’єктність логічного суб’єкта, тобто того предмета, про який я
мислю в його граничному визначенні..., і разом із тим одночасно ця
суперечка виявляється суперечкою про предметну та категоріальну
сутність буття…» [35].
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Філософське розуміння діалогу поповнилося нагально необхідною в
наш час єдністю об’єктивного принципу епістемології та суб’єктивних
уявлень дослідника, тобто збагаченням теоретичного пошуку за рахунок
трансдисциплінарності, яка, з одного боку, об’єднує дослідників не
навколо конкретної предметності, а навколо вирішення загальної проблеми
людини, а, з іншого, спрямовує дослідження в її життєвий світ та у
повсякденність задля урахування смислів буття суб’єктів [168].
Автор діалогіки називає спосіб діалогу, що об’єднує предмет
розуміння і того, хто розуміє, «випрямуванням» у тому сенсі, що замість
«…суперечки одного й іншого «випрямовується» розвиток однієї логіки
через необхідність її роз’яснення самому собі і опонентам або
сперечальникам у реальному світі смислів… Так здійснюється діалог логік
між собою усередині кожної культури і між культурами у формі історії
філософії. Жодне з інших виразів не є філософією у власному розумінні
слова, тому що філософія є завжди діалогічною. Однак, інша справа –
історія філософії. По-іншому він здійснюється у контексті діалогіки, коли
ми розуміємо, що наша суперечка з іншим загальним є не суперечкою за
єдино вірне, правильне визначення загального з дивним виявленням нібито
нелогічності того, хто зі мною сперечається, але в реальному виявленні
суперечки логік, кожна з яких претендує на загальність, і кожна з яких
виявляється голосом власної думки, моєї власної логіки» [35].
До речі, у багатьох працях філософів зазначається, що зародження
філософії безпосередньо пов’язане з діалогом, що можна простежити в
майєвтиці, яка надбудовувалася понад софістичною бесідою. Не зважаючи
на постійне прагнення філософії до монізму, діалогізм постійно виявлявся
у створенні філософських систем (наприклад, дуалізм) [223, с. 320].
Однак, далеко не в усіх дослідженнях і в культурно-освітніх
практиках

йдеться

про

переведення

діалогічного

інтеркультурність, хоча, звичайно, такі праці є [364; 495].

мислення

в
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Для аналізу сучасних культурно-освітніх практик діалогізації
важливе значення має Школа діалогу культур, організована В. Біблером.
Завдяки цій школі ідея діалогу отримала новий сенс: на основі діалогіки
поступово й послідовно формується культура діалогічності та діалогу. У
початкових класах актуалізується поняття діалогу як суперечки учня із
самим собою, а в загадках, прислів’ях та у визначеннях будь-якої
загадковості виявляється двоосмисленість граничних визначень буття.
Саме у такий спосіб формується діалогічний спосіб, діалогічна структура
мислення.
У наступних класах поняття діалогу актуалізується через здійснення
суперечки різних історичних і культурних логік між собою. Причому, як
зазначає В. Біблер, відбувається це «…слідом за людством, тільки в
прискореному,

у

моментальному

вигляді

(протягом

десяти

років

розгортання) виявляються всі ці три визначення того, у чому полягає
дійсне визначення сутності мислення. З цієї точки зору в плані актуалізації
діалогу

наша

школа

є

не

просто

застосуванням

наших

загальнофілософських логічних основ, але є для нас... формою більш
виразного виявлення назовні актуалізації самого поняття діалогу» [35].
Отже, у подібних школах створюються умови для входження
молодої людини в мультикультурний світ різних логік із знанням
діалогічного

способу мислення,

законів і

правил

інтелектуально-

коректного мислення та інтеркультурного зосередження на діалозі різних
культур.
Оцінюючи значення діалогіки, В. Біблер зазначає: «Діалогіка, як
кожне філософське відкриття, як кожний напрям має ніби два виміри: з
одного боку, це внутрішнє, власне філософське відкриття, яке замкнене
всередині того, що можна назвати історією філософії; а з іншого, будь-яка
філософія, оскільки вона стосується загальності, прагне виявити цю
загальну основу логіки мислення, претендує на якусь загальносоціальну
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проекцію, на проекцію, що вимагає і оголошує можливість зміни,
докорінної трансформації мислення людей» [35].
Таким чином, здійснений нами аналіз джерел щодо діалогічних
розмислів філософів, насамперед В. Біблера, уможливив певні висновки,
головним із яких слід визнати той, що полягає в доведенні необхідності
імплементації ідей діалогіки в культурно-освітній простір. Діалогізація, що
відбувається на теренах науки, освіти та культури, має спиратися й
орієнтуватися на інтегративне визначення діалогу, що подано у діалогіці
В. Біблера. Перспективи подальших досліджень безпосередньо пов’язані з
теоретичними і практичними пошуками стратегій та механізмів утілення
діалогіки в багаторівневу культурно-освітню комунікацію, яка має стати
інтеркультурною.
Підсумовуючи результати дослідження, представлені у підрозділі, та
прогнозуючи

проблемні

лінії

продовження

вивчення

діалогу

й

діалогічності Homo educandus, зазначимо важливість філософсько-освітніх
засад розгортання діалогу у сучасних мультикультурних реаліях. На основі
здійсненого аналізу можна стверджувати, що у функціональному полі
філософії повноцінно діалог слід розглядати тільки як інтегральну
цілісність, як єдність діалогічності (суб’єктивний феномен) і діалогічної
взаємодії людини зі світом (об’єктивний процес). У методологічному плані
доведена продуктивність переходу від виключно дисциплінарних і навіть
міждисциплінарних

досліджень

діалогу

до

філософської

трансдисциплінарності, що забезпечує цілісність розгляду явища і
метафізичний характер його осмислення в площині універсалій.
Провідна теза підрозділу – визнання необхідності урахування в
дослідженнях і організації діалогу усіх зовнішніх впливів як спеціально
організованого середовища, так і життєвого світу людини, а також потреби
в обґрунтуваннях стратегій (засад) та механізмів орієнтації діалогу на вищі
цінності життя людини та смисложиттєві принципи – вимагає від
подальших

досліджень

розгорнутих

пошуків

концепцій,

стратегій,
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програм,

технологій

збільшення

«обсягу»

культурності

та

інтеркультурності в діалогізації усіх системних параметрів культурноосвітнього простору.
У підрозділі інтерпретовано та реінтерпритовано концепцію діалогу
М. Бахтіна, який, визначаючи головною метою діалогу – розуміння,
розкриває

необхідні

атрибути

діалогічного

руху

від

бесіди

до

метафізичного осягнення взаємин людини зі світом. Використаний у
дослідженні

комплекс

методів

аналітичного

і

феноменологічного

характеру уможливив виявлення універсальних процедур діалогічного
зростання людини в культурно-освітньому просторі.
До найважливіших загальних ідей, позицій, що мають автономний
сенс (universalis – лат.) віднесено людиномірність діалогу, його ціннісносмисловий

зміст,

діалектичність

тексту

і

контексту

в

діалозі,

міждисциплінарність і трансдисциплінарність дослідження діалогу, його
триєдність, аперцептивність, експектативність тощо.
Продовження філософсько-освітньої рефлексії діалогу та діалогізації
культурно-освітнього життя сучасної людини, що представлене у
підрозділі та в аналізі філософії М. Бахтіна та діалогіки В. Біблера,
уможливило обґрунтування спрямованості діалогу на подолання кризи
освіти і культури в сучасному світі з діалогічним підсиленням культурно
орієнтованого

«науконаучіння»,

інтеркультурності,

інтелектуально-

коректного (логічного) мислення, філософської рефлексії та софійності, як
інституційних зрушень у сучасному культурно-освітньому просторі.
3.2. Імплементація ідеі діалогу і толерантності в культурноосвітні практики суб’єктів простору
Системний підхід до використання у дослідженні наукових методів,
міждисциплінарний синтез і методологічна рефлексія уможливлюють
визначення й обґрунтування принципових положень щодо філософського
осмислення діалогічності й діалогу. Ці положення можна сприймати як
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теоретико-методологічні настанови вивчення і організації діалогічних
культурно-освітніх практик. Експлікація певних методологем сприяє
розгляду діалогу в філософському розумінні як інтегральної цілісності й
єдності діалогічності та діалогічної взаємодії зі світом. Застосування її у
науковому пошуку неможливе без філософської трансдисциплінарності,
яка забезпечує метафізичний характер осягнення реальної комунікації.
Нерівномірність, неоднозначність і неспівпадання за змістом та за
формою суспільного, цивілізаційного та культурного розвитку зумовили
нас акцентувати увагу на сутності та значущості культурно-освітнього
простору

через

необхідність

його

розгляду

як

континууму,

що

об’єктивований у культурно-освітніх інституціях і суб’єктивований у
структурі особистості, та окреслити проблемні лінії підвищення його ролі
у збільшенні «обсягу» культурності через діалогічні практики.
Мультикультурне розмаїття сучасного світу, потреба у збереженні
його єдності й усвідомленні людиною необхідності бути здатною до
виживання у складному світі актуалізують, з одного боку, проблему
навчання особистості ефективним механізмам входження у багатогранний
професійний і соціально-духовний простір країни й спільносвіту та пошук
оптимальних моделей управління складним розвитком соціальних систем і
розвитку людини в цьому різноманітті, з іншого.
Останнім

часом

найбільш

продуктивним

конструктом

інтегративного розвитку мультикультурних спільнот, як вже зазначалося,
визнано діалог, необхідність якого зумовлена як тенденціями розвитку
власне суспільства, що потребує безконфліктної взаємодії своїх членів при
вирішенні безлічі питань, які суперечливо впливають на життя людей і
стабільність соціуму, а також потребою особистості в реалізації своєї
природної властивості – діалогічності.
У працях багатьох дослідників (М. Бахтін [24-29], С. Біблер [35-38],
А. Асмолов [18; 19], Г. Балл [22; 23], Е. Левінас [204], В. Даренський [115]
та ін.), де діалог розуміється як акт взаємодії культур та ідентичностей, які
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не

можуть

суперечити

загальнолюдським

цінностям,

він

постає

універсальним законом культурного розвитку особистості. Проте, жодна
наукова розвідка, і навіть повсякденне мислення, не припускає, що
культурний розвиток може відбуватися поза значним впливом середовища,
зокрема культурно-освітнього. На жаль, це середовище знаходиться
певною мірою поза межами навчання і виховання як цілеспрямованих
процесів, якщо аналізувати результативність його впливу на культурноосвітні практики.
Більш того, у наявних дослідженнях останнім часом з’являються
думки про те, що сучасна освіта, є здатною вибудовувати суб’єкт-суб’єктні
відносини усіх учасників освітнього процесу за «власними» (іноді
специфічними,

іноді

фрагментарними,

іноді

квазінауковими

тощо)

концептуальними та стратегічними орієнтирами, які інтерналізуються
суб’єктами навчання і виховання, та в період навчання «відповідним»
чином реалізується у моделях діалогічності і толерації.
Без сумніву, розвиток особистості, зокрема майбутнього фахівця,
потребує формування людини, здатної потім реалізувати набуті при
навчанні життєві та професійні компетенції і зростати, у тому числі
духовно й толерантно. Також безсумнівною є потреба у діалогізації
розвитку особистості й усіх інституцій, що беруть участь у цьому
розвитку.
Приводом для появи таких думок може слугувати поширений у
науці, у тому числі й у філософії, розгляд різних видів діалогу
(міжкультурний, евристичний, віртуальний тощо). Причому, у дійсності
діалог часто виглядає як бесіда, де спілкуються «усі про все». Необхідність
відмови від фрагментарного (результату надмірної наукової редукції)
опису діалогу, його ідентифікації за своєю сутністю з толерантністю, від
деклараційних промов про значущість цих феноменів і чисельних описів їх
виявів у реальних практиках зумовила виокремлення пізнавальної ситуації
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та завдання цього підрозділу: визначити філософські аспекти реалізації
діалогічності сучасної Homo educandus у культурно-освітніх практиках.
Використані

при

досліджені

–

міждисциплінарний

синтез,

ретроспективний аналіз, систематизація філософської, соціологічної,
культурологічної, психолого-педагогічної та іншої літератури з проблем
розвитку особистості в культурно-освітньому просторі, методи аналізу,
інтерпретації

та

реінтерпретації

результатів,

антропологічний,

культурологічний, синергетичний, аксіологічний та інші методологічні
підходи уможливили певні висновки та позиції.
Причому актуалізація філософсько-освітніх засад реалізації саме
діалогічності особистості зовсім не означає, що серед усіх суспільних
проблем ми, подібно деяким послідовникам ідей постмодернізму, які
зосереджують увагу на аналізі людських проблем лише з огляду на
психологічний інтерес до чуттєво-мотиваційної складової особистості, її
несвідомих та ірраціональних виявів, також гіперболізуємо діалогічність
як властивість людини. Навпаки, нашим завданням є обґрунтування
розкріпачення прагматичної, занадто зосередженої на власних почуттях,
задоволеної сімулякрами та псевдоінтелектуальними актами, особистості.
Усі філософські проблеми, маючи специфічний характер і будучи
кінцевими за значенням проблем (ширше філософських питань нічого
немає), одвічними та інваріантними, весь час центруються навколо
інтересів, цінностей та щастя людини. Саме тому при створенні наукової
картини світу проблема діалогічності постає важливою.
Перше. Згідно з цим постулатом, онтологічні, теоретико-пізнавальні,
аксіологічні, праксеологічні або духовно-практичні проблеми філософії,
що в особистісному плані постають як життєрозуміння (екзистенційні
проблеми), мають конкретизуватися, досліджуватися не стільки науковопредметно,

скільки

мають

бути

переведені

у

площину

трансдисциплінарних пошуків теоретичного вирішення проблеми людини.
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Причому, у зазначеному нами дискурсі мова може вестися про
філософську трансдисциплінарність, яка, за результатами ґрунтовного
аналізу

філософії

трансдисциплінарності,

здійсненого

Л. Киященко

зумовлена тим, що «…у такому ракурсі пізнавальні відносини мають бути
первісно пов’язані з визнанням правомірності і необхідності співіснування
людей, які по-різному пізнають реальність, різною дисциплінарною мовою
описують її, сповідують далеко не завжди цінності, які співпадають…,
здійснюється зсув наукового знання в життєвий світ людини…,
відбувається багатомірна трансгресія дисциплінарного знання за межі своєї
класичної самоідентифікації шляхом суттєвого ускладнення як предмета,
так і методів дослідження» [168, с. 9-11].
У такий спосіб створюється інтегральна цілісність об’єкту або
феномена, що вивчаються, та уможливлюється рух до метафізичності, у
свою чергу результатами такого пізнання стають філософські концепти,
поняття, категорії, принципи із смисложиттєвими настановами.
Друге.

У

вимірах

поліфункціональної

філософії

принципово

важливим є аналіз будь-якого явища або феномена з точки зору
наближення його розвитку до культуровідповідності, тобто діалог, як і
інші об’єкти розгляду, має бути співставленим на предмет відповідності
культурі. Рефлексія діалогу як складової процесу взаємодії людей, одразу в
цьому плані спрямовує нас до інтеракціоністського трактування його як
культурного явища, тобто того, що, на відміну від природи, зроблене
людиною.
Як слушно зазначає М. Булатов: «…Під культуру підпадає все
зроблене

людиною…і

вона

майже

завжди

супроводжується

антикультурою. Ця внутрішня боротьба в культурі відбувається і завдяки
тому, що зовнішня сторона людей цивілізується, а власне, культурно
деградує. У свою чергу цивілізація руйнує людину і природу…» [67,
с. 242].
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Саме тому, на нашу думку, будь-який вид діалогу на рівні
філософського осмислення стає розумінням як особистісної необхідності в
діалогічній партисипації, так і в регулюванні форм участі та поведінки в
діалогічній взаємодії, навіть якщо мова йде про освітні практики.
Третє. Не можна не зауважити, що реалізувати практично
діалогічність особистість не може поза межами пізнавального середовища.
Останнім часом у науці, зокрема в гуманітарній її площині, з’являються
праці, присвячені освітньому простору, а також іншим різновидам
(інформаційний, політичний, міжкультурний тощо), де простір предикатно
представлено дуже неоднозначно (спеціально організоване суспільство,
чинник суспільного життя, спільні уявлення членів суспільства тощо).
Причому, відповідно до такого поділу визначаються і види діалогу.
Отже, безсумнівно, простір: по-перше, має бути культурно-освітнім;
по-друге, він має поєднувати цінностями і смислами як об’єктивну його
складову, так і суб’єктивну. З огляду на це, доречною видається згадка про
визначення

терміна

«простір

міжкультурного

діалогу»

відомим

українським дослідником проблем етнополітики В. Євтухом: «…Поле, у
межах якого відбуваються контакти, спілкування, зв’язки, відносини як
між

носіями

різних

культур,

так

і

самих

культур,

або

ж

їх

елементами» [139, с. 9].
До того ж, абсолютно логічним поряд із визначенням сутності
діалогу виглядає подання вченим структури міжкультурного діалогу:
міжкультурні контакти; міжкультурне спілкування; міжкультурні зв’язки;
міжкультурні відносини [139, с. 8].
Визначення змісту діалогу у такий спосіб допомагає перейти до
сутнісного, з точки зору філософії, розгляду культурно-освітнього
простору як інтегративної цілісності об’єктивно організованих культурноосвітніх структур, так і суб’єктивних прагнень та уявлень особистості
щодо освіти і культури та їх єдності. Отже, на нашу думку, діалог
розгортається саме у чотирьохвимірній сукупності позицій і відносин.
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Четверте. Слід мати на увазі, що діалог, на відміну від інших форм
взаємодії людей і методів виховання, у більшому масштабі уможливлює
реалізацію суб’єктності особистості в практиці пізнання і соціальної
діяльності, оскільки учасники діалогу засвоюють інші культури на основі
власного досвіду, проходять у діалозі весь шлях від «незнання про
незнання – до незнання про знання, а потім до знання про знання і про те,
як отримати нове знання» достатньо самостійно.
До того ж, діалог ініціює осмислення проблем усіма учасниками
взаємодії, якщо ці проблеми, звичайно, стосуються загальнолюдських
інтересів і цінностей, питань, що є принципово важливими для усіх
учасників

розмови.

Такий

комплекс

питань,

що

становить

загальнокультурний пласт або філософський інваріант, буде спиратися на
такі феномени як Любов, Благо, Щастя, вітчизна тощо.
П’яте. Звичайно, діалог у ракурсі культурно-освітніх практик

не

може не базуватися на певному «варіативному» розумінні проблем, що
зумовлені власною культурною ідентифікацією. Тому діалог, відбуваючись
у мультикультурному середовищі, спочатку спирається на розуміння своєї
культури і тільки потім звертається до культури Іншого і навіть культури
Чужого. Саме так особистість («Я») весь час зустрічається з Іншим, який,
на нашу думку, постає або як Інший, або як Чужий. У який спосіб він буде
ідентифікованим надалі залежить від багатьох чинників науковоосвітнього процесу та від спеціального науково-освітнього супроводу, що
збагачує індивідуальний досвід новими формами і методами сприйняття й
розуміння іншої культури та здатності у спілкуванні вирішувати
суперечливі питання з презентантами цієї культури, іноді використовуючи
«постправду».
Отже, подібно до задумів сократівської майєвтики, у навчальновиховному процесі мають формуватися та перевірятися потім в освітньому
просторі елементи засвоєння діалогічної компетентності.
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Шосте. У практичній площині перевіряється набута в навчанні
компетентність людини, яка у визначеннях пройшла «довгий шлях»: від
виключно професійних здатностей до життєвих спроможностей (за
А. Хуторським) і, на нашу думку, дещо втратила сутнісні ознаки,
зміщуючи акценти у площину взаємодії.
Дійсно, навіть якщо у зазначеному філософському полі ми
наголошуємо на діалогічності, засадничі принципи щодо умов участі
особистості в діалозі, мають велике значення, особливо ті з них, без яких
діалог не відбувається:
— свобода і можливість особистості висловити власну думку;
— бажання і готовність особистості вислухати учасників діалогу;
— здатність

інтелектуально

мислити

й

етично,

толерантно

поводитися зі співрозмовником тощо.
Діалогічна компетентність у такий спосіб нічим не буде відрізнятися
від комунікативної компетентності, яка у переважній більшості наявних
досліджень розглядається предметно редуковано, виключно «тезаурусно»,
часто зводиться до переліку структури тієї чи іншої комунікативної
здатності (мовної, інформаційної, когнітивної тощо). Подібних прикладів
спостерігаємо чимало.
Втрата суттєвих ознак явища в процесі difinitio легко виправляється
за рахунок повернення до буквального розуміння логічної операції
визначення, тобто розмежування, обмеження і розкриття істотних ознак
предмета, що зафіксовані в певному слові чи понятті і, на думку
М. Булатова, є «…зведенням усього багатства властивостей предмета до
найпростіших моментів, а систематизація є водночас конкретизацією і
реалізацією поняття, наближенням його до реальної дійсності» [67, с. 74].
Окрім цього, потрібно розрізняти дефініції понять емпіричних предметів і
феноменів, а також дефініції родової (genus proximum) та видової
(differentia specifica) відмінності.
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Отже, на нашу думку, визначаючи діалогічну компетентність, якщо
дослідник не хоче замінити її на верифікацію поняття та не вдатися до
імплікації, він повинен на основі проліферації співставити діалогічну
компетентність із компетентністю як більш широким (родовим) поняттям,
а здатність до діалогу представити специфічною (видовою) відмінністю від
комунікаційної взаємодії.
Компетентність у такому сенсі ми можемо тлумачити як міру
відповідності
соціального

інтелектуально-етичних
статусу

до

реального

здатностей
рівня

людини

складності

певного

завдань,

що

виконуються у тій чи тій діяльності. За таких умов діалогічна
компетентність (differentia specifica) постає інтегративною здатністю
особистості інтелектуально й толерантно відстоювати власну позицію
щодо суперечностей взаємодії в об’єктивному й суб’єктивному світі,
сприймати та розуміти співрозмовників, а також набувати навичок
постійного міркування в зовнішній і внутрішній комунікації в русі до
трансцендентності.
Таким чином, діалогічність особистості у межах компетентнісного
підходу

слід

розуміти

як

здатність

здійснювати

діалогічний

комунікативний зв’язок в інтерсуб’єктивному світі та реалізовувати
індивідуальність і творчість. При цьому, варто встановити і кореляцію
діалогічності й інтерсуб’єктивності, яка «працює» у такій операційній
послідовності, де «із корелятивним кожному Я його предметним світом
існує і моє власне Я, разом із моїм предметним світом, як рівноцінність…
Отже,

у

корелятивній

свідомості

предметний

світ

стає

«спільносвітом» [415, с. 337].
Сьоме. У межах наших завдань розгляду діалогічності особистості у
практичній площині та зумовленості «кодами» культур і субкультур, слід
зазначити, що, звичайно, сучасна дійсність надає людині значні
можливості у реалізації діалогічності й особистісних прагнень, але вони
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мають бути реалізованими у такий спосіб, щоб не було порушено прав і
свобод інших людей.
Відтак, у діалозі цей принцип вимагає від культурної людини
визнання розмаїття світоглядних орієнтацій, висловлювання своїх позицій
щодо пошуку загального смислу збереження власного життя у спільному
світі у такий спосіб, щоб діалог був спільним взаємозбагаченням людей і
справжнім втіленням інтеркультурності. Процедурно це має бути
відображено у меті того чи іншого діалогу у вигляді лозунгів, що
пропонують згуртованість, об’єднання, злагоду, консенсус на кшталт:
«Думаємо як жити разом у різноманітті» тощо.
Восьме. Окреслення сутності та структури діалогу, особливо у
практичній діяльності, чітко виявляє взаємозв’язок його з толерантністю,
оскільки, на нашу думку, діалогічна взаємодія без толерантності є
неможливою, бо вона, у свою чергу, формується найбільш ефективно в
умовах діалогічної взаємодії.
Саме освіта має стати регулятором і способом включення в діалог
щодо ціннісного світу людини толерантності як атрибуту діалогу, що
постає, згідно з нашими міркуваннями, певним світоглядним кредо,
імплементованим в усі структурні компоненти особистості (соціальнозначущі психічні властивості, відносини, що детермінують дії та поведінку
індивідів).
Невипадково серед культурологів й антропологів толерантність
вважають способом «суверенізації іншого» (Е. Левінас, Б. Вальденфельс,
Ж. Бодрійяр та ін.), як норму співіснування персональних універсумів (Ж.Ж. Руссо,

М. Монтень

та ін.)

та, на нашу думку,

утвердження

інтеркультурності.
Позитивне сприйняття розмаїття культур світу, що засноване не на
відмові від власної культури, а на збагаченні особистісних культурних
надбань і поширенні власного культурного потенціалу, потребує активної
толерації, яка, у свою чергу, може продукуватися тільки у реальній
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діалогічній взаємодії, тобто в реальному культурно-освітньому просторі,
який останнім часом стає все більш інформаційним, де реальний діалог
перетворюється на віртуальний.
Як зазначає дослідник сучасного діалогу А. Джуринський, той та
інший діалог володіє як загальними змістовими характеристиками (єдине
інформаційне поле, механізм дії, вплив на учасників), так і суттєвою
різницею, коли у віртуальному діалозі безпосередній контакт людей і
носіїв цінностей різних культур перетворюється на опосередковану бесіду
суб’єктів, які можуть діяти у межах віртуального простору за допомогою
сучасних комунікаційних технологій [121].
Діалогічність в освітньо-культурних практиках, зокрема діалогічна
форма спілкування суб’єктів освітнього процесу, використання в ньому
евристичних методів навчання, діалогізація міжкультурних відносин і
раніше були актуалізованими та поширеними у деяких напрямах
модернізації, гуманітаризації та демократизації освіти.
Проте, у сучасних умовах переходу від «просвітницької» парадигми
навчання і виховання до культурно орієнтованого розвитку людини, до
формування

особистості,

яка

є

духовно

збагаченою,

здатною

усвідомлювати смисл власної та іншої культури, слід визнати доцільною і
нагальною стратегією діалогічної взаємодії.
Розумінню

як

процедурі

осягнення

або

творенню

смислу

категоріальний статус було надано Ф. Шлейєрмахером, який тлумачив
його як процедуру виявлення смислу тексту в процесі його інтерпретації та
реконструкції первинного задуму. Спираючись на це твердження,
В. Абушенко, у свою чергу, додає, що розуміння є «способом експлікації
того, що вже задано раніше, закладено у тексті» [2, с. 767].
Основи класичної концепції розуміння, на нашу думку, насамперед,
в

есенційному

Г. Ріккертом

та

його

тлумаченні

іншими

сформульовані

філософами,

думки

В. Віндельбандом,
яких

потім

були

відрефлексовані в соціальному знанні М. Вебером, В. Дільтеєм та знайшли
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«екзистенційне» ґрунтовне продовження у діалогічних

концепціях

багатьох учених.
Сприйняття

основного

постулату

сучасного

навчання

як

забезпечення інноваційного розвитку Homo educandus вимагає від
суспільства використання такого освітньо-наукового потенціалу, який би
сприяв формуванню самостійності, здатності до самоорганізації, творчої
діяльності.
Експлікуючи це положення у філософсько-освітню площину, слід
спрямувати всю науково-педагогічну діяльність на осягнення методологій
саморозвитку, самовдосконалення. Цей напрям розвитку має бути
спрямованим на засвоєння особистістю високого рівня професійної
культури і повноцінного входження у світ духовних цінностей усіх народів
на основі конструктивної взаємодії з їх представниками. Досягнення цієї
мети можливе тільки за умови діалогу.
Більш того, якщо мова йде про культурно-освітні практики, то слід
відрефлексувати операційно-діяльнісну складову суб’єкта цих практик.
Саме філософська точка зору експлікує повною мірою сутність дії людини,
зокрема Homo educandus, оскільки дія, як найпростіша форма постійно
оновлюваного процесу діяльності, становить нерозривну, динамічно
відтворювану складову діяльності.
Не заглиблюючись у філософсько-психологічні концепції діяльності
як форми активного ставлення людини до світу із метою його
перетворення, слід зазначити, що діяльність, головною характеристикою
якої постає усвідомленість, морфологічно складається з портрету
діяльності, мотивів, задач, дій, операцій тощо, де соціальні дії постають
найпростішими одиницями діяльності, як це відображено у працях
М. Вебера,

Ф. Знанецького,

Т. Парсонса,

Ю. Габермаса

та

інших

дослідників [177, с. 194].
Акцент на морфологічному аспекті діяльності, що засвідчує досвід і
аналіз практик, як правило, призводить до фрагментарної діяльності, коли
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справжніми

є

її

характеристики

(цілепокладання,

предметність,

універсальність, творчий і загальнозначущий характер тощо), а також її
внутрішні механізми. Такий спосіб розуміння не дозволяє ідентифікувати
діяльність і дії, які, зокрема психологи, визначають як «цілеспрямоване
перенесення руху й інформації від одного учасника взаємодії до іншого…
(безпосередні – контактні, опосередковані – дискантні) [405, с. 69].
Отже, на відміну від структури діяльності, яка має бути основою
вибудовування стратегій, слід також мати на увазі функціонально
відокремлені елементи дій:
— елемент, що спричиняє дію, до якого належать потреби та
інтереси суб’єктів, які ініціюють й спрямовують дію;
— інформаційно-регулятивний,

що

створюється

множиною

різноманітних ідеальних програм і моделей дії;
— операційний, у якому спонукальні мотиви перетворюються на
фізичні дії суб’єкта і здійснюються із втратою енергії;
— результативний, у якому дії суб’єкта об’єктивуються, набуваючи
форм існування, відмінних від суб’єкта.
За цих умов результат дії, як зазначають В. Кузнєцов, О. Оганов,
А. Панарін, А. Разін та інші філософи, співвідноситься з потребами та
інтересами, а також із цілями і мотивами суб’єкта, а тому результат може
розглядатися як новий компонент об’єктивної ситуації, у якій перебуває
суб’єкт і характеристики якої він має ураховувати в нових циклах
діяльності [415, с. 520].
Сьогодні немає необхідності наголошувати про потребу в діалозі,
який постає не лише способом знаходження консенсусу, подолання
суперечностей, установлення єдності людства, а й за своєю сутністю –
його спасінням. У передмові до колективної монографії «Діалог sub specie
ethicae» В. Малахов констатує: «…Як багато в нашому нинішньому житті
жорстоких дискусій, непримиренних, безвихідних суперечок, та навіть
суто піарівських перекрикувань, коли на співрозмовника вже і не
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дивляться, а вся увага звернена на того, хто замовляє цей полемічний
запал, – і як мало справжнього розважливого діалогу, який дійсно дозволяв
би щось вирішити, та ще й сприяв би духовному взаємозбагаченню його
учасників. Інколи його нестача, так само як і відсутність самої звички до
нього, нерозвиненість культури і етики діалогу просто-таки кидаються у
вічі, – і це безперечно заважає тому, щоб ситуація в суспільстві
змінювалася на краще» [125, с. 3].
Не вдаючись до історико-філософської рефлексії діалогічних
взаємозв’язків людей, що вже було зроблено вище, зазначимо, що діалог
належить до фундаментальних вимірів людського буття. Більш того, у
філософський висновок для нашого контексту слід долучити положення
про його здатність перетворити індивіда на особистість, якщо цей діалог
буде спрямованим на осягнення смислів життя людини у злагоді з
природою, людьми і собою, а освітнє середовище – на діалогічний
культурно-освітній простір.
Слушною з цього приводу нам видається думка М. Булатова, який
визначає діалог як «одну з форм спілкування між людьми, сенс якої
змінюється залежно від мети спілкування». Далі науковець зазначає: «У
сучасній Україні суспільно-політичний діалог унаслідок нерозвинутості
демократичних засад і цінностей обмежується, або зводиться нанівець,
через тиск недемократичних сил. Нарешті, термін «діалог» застосовується
до спілкування між народами, цивілізаціями, спрямованого на мирний і
продуктивний розвиток людства.
Якщо йдеться про вивчення, засвоєння накопичених історією
культурних цінностей (у галузі науки, мистецтва, філософії, релігії),
говорять про «діалог культур», особливо Заходу і Сходу» [67, с. 142-143].
Не менш загрозливою, на нашу думку, сьогодні постає ситуація
недостатньої

обґрунтованості

в

науково-освітній

сфері

принципів,

підходів, технологій та організаційно-управлінських умов діалогічної
взаємодії.
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Характеристика діалогу доволі часто в літературі подається
настільки різнобічно, що він іноді втрачає власні суттєві ознаки та
ідентифікується з іншими явищами, феноменами, формами взаємодії
людей, зокрема з толерантністю. Діалог у культурно-освітньому просторі є
взаємодією усіх його суб’єктів (реальних і віртуальних), які впливають на
реалізацію особистісних інтересів. Останні можуть або збігатися, або
поставати як протилежності.
Саме тому, варто із багатозначних інтерпретацій толерантності та
широкого спектру її властивостей, яких їй надають науковці, виокремити
ті, що «спрацюють» на діалог, а саме на практиці посприяють діалогічності
і готовності людини без протесту сприймати іншу особистість або річ,
мати повагу до свободи іншого, великодушність до іншого, поблажливість,
співчуття, прихильність до іншого, бути противником ворожнечі, антипатії
або ненависті, мати морально-практичну орієнтацію на взаємоповагу, на
свідому відмову від зверхності, обмеження прав один одного, бути
доброзичливим і стриманим у ставленні до іншого тощо. Причому,
нагадаємо думку Г. Балла, який наголошує: «є всього лише презумпція
прийнятності» [22, с. 8-9].
Звичайно, визначення такої функції толерантності зовсім не означає,
що вона усуває з площини найвищі ціннісні смисли. Більш того, у процесі
діалогу людина, сприймаючи цінності та смисли інших культур, набуває
крос-культурності і нових векторів толерантнісного зростання.
До того ж, потребує виправлення ситуація, що було зазначено вище,
яка пов’язана з тим, що розкриття механізмів поглиблення толерантності,
як правило, зміщується у площину педагогічних наук, які часто
зосереджують

увагу,

в основному, лише на методах, прийомах,

технологіях педагогічного впливу на людину, залишаючи за межами
педагогічної дії механізми формування толерантності, які пов’язані з
можливостями мультикультурного середовища та природо-культуровідповідними (антропологічними) чинниками розвитку діалогічності
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людини. Саме тому толерантність, як і діалог, має бути екстрапольованою
на всі зустрічі в культурно-освітньому континуумі (в інституційному,
інтенційному, міжособистісному, міжгруповому, реальному і віртуальному
спілкуванні тощо).
Ю. Габермас, аналізуючи парадокси толерантності, з цього приводу
зазначає:

«…У будь-який

характеристики

того,

що

акт

толерантності

необхідно

повинні

приймати

і

вводитися

терпіти,

тобто

толерантність має мати власні обмеження. Немає залучення без винятку.
До того часу, поки визначення цих обмежень здійснюється авторитарно,
тобто

одноосібно,

толерантне

ставлення

зберігає

ганебну

пляму

свавільного винятку. Тільки таке визначення області толерантності, що
рівною мірою переконує усі сторони, які беруть участь, здатне відвести
вістря непримиренності. Учасники повинні кожен раз брати до уваги
перспективу (бачення) другої сторони, якщо їм необхідно спільно
домовлятися про умови, які дозволять сторонам виявляти взаємну
толерантність» [432, с. 46].
Сприймаючи

беззаперечно

різноманіття

світу

і

наявність

конфліктогенних чинників історичного, економіко-майнового, політикоправового,

психологічного

й

етнокультурного

стану,

а

також

усвідомлюючи значну активізацію етнічної, релігійної ідеології та
природність

толерантнісних

прагнень

людини,

стверджуємо,

що

толерантність із різних сфер життя зміщується у сферу духовності й
пов’язується з ідейно-концептуальним, світоглядним оформленням ідей
миру і співіснування.
Невипадково

у

виступі

ірландського

професора

політології

М. Хіггінса на засіданні ПАСЕ (26.01.2015 р.) було підкреслено, що
толерантність посідає головне місце в єднанні світу і, що «…потрібний
особливий підхід до етики, економіки, соціології… економіка завжди
пов’язана з етикою і соціальним контекстом, як економіка в ім’я
людини» [296].
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У дослідженні нами неодноразово наголошувалося на необхідності
розгортання діалогу і толерантності в культурно-освітньому просторі за
усіма

його

системними

параметрами.

В

об’єктивному

вимірі

(інституційний параметр) мова має вестися про діалогізацію телеології
науково-освітніх програм та навчальних і культурних практик Homo
educandus,

діалогічне

управлінських

умов,

наповнення
включаючи

змісту

освіти

й

суб’єкт-суб’єктні

організаційновідносини

усіх

учасників культурно-освітніх процесів.
Проте, суб’єктивний вимір культурно-освітнього простору у цьому
сенсі

передбачає

і

вимагає

розгортання

діалогічності

за

усіма

компонентами розвитку особистості як складноорганізованої системи
(світоглядно-мотиваційний,

когнітивний,

операційно-діяльнісний,

рефлексивно-оцінний).
Спробуємо розкрити можливий варіант імплементації діалогу і
толерантності в науково-освітній проект, який контекстуально на одному
фрагменті культурно-освітньої практики висвітлює певні механізми
впровадження діалогіки. У процесі реалізації проекту, на підставі аналізу
історичної,

філософської

та

психолого-педагогічної

літератури,

проведення етнічних і соціологічних досліджень, вивчається діалогічний
досвід у культурно-освітніх практиках (включаючи етнопедагогічні
традиції), актуалізуються методологічні проблеми релігійної етики народів
Північного

Приазов’я,

розкриваються

її

діалогічні

універсалії

із

урахуванням складності церковно-релігійної історії відповідного регіону.
Об’єктом дослідження проекту була обрана релігійна етика як
основний ціннісний елемент культурно-освітніх практик, що впливає на
внутрішні емоційні стани людини, виступає одним із регуляторів її
діяльності та поведінки, а його предметом – виступають універсальні
діалогові характеристики релігійної етики у культурно-освітніх практиках
духовного розвитку народів Північної Таврії.
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Фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект,
зумовлюється необхідністю переосмислення діалогічних універсалій
релігійної етики у культурно-освітніх практиках народів Північного
Приазов’я та її розгортання у сучасній культурі, що містить три плани
існування: минуле – теперішнє – майбутнє. Розв’язання проблеми
спрямоване на вирішення освітніх і культурних проблем не лише у
певному регіоні, а й у масштабах глобальних освітньо-виховних просторів,
на яких проживають різні етноси, народи, нації.
Північне Приазов’я, у цьому сенсі,

– унікальне культурне

середовище, «мікромодель глобального світу», і у цій площині проблема
пошуку діалогічних універсалій релігійної етики постає метазавданням і
передумовою визначення нових підходів, принципів, умов, ефективних
механізмів щодо підготовки студентської молоді на засадах духовнорелігійної спадщини свого народу та кращих зразків духовної культури
інших спільнот, що постає принциповим для реалізації програми інтеграції
людиномірності в університетську освіту та науку.
Для педагогічної освіти посилення її перетворювальної функції є
важливою умовою формування ціннісного світогляду людини. Для
подальшого продуктивного розвитку суспільства сучасним педагогам слід
ураховувати зростаючі релігійні почуття молоді, що зумовлюють зростання
різних видів духовних практик і розкриття у релігійному вимірі її життєвих
сенсів. Актуальність і значущість проекту посилюється через потребу в
концептуалізації діалогічності універсалій релігійної етики у культурноосвітніх практиках із урахуванням розвитку науки, досягнень сучасного
богослов’я для розбудови вищої духовної освіти в Україні та за кордоном.
Проект є розробкою, вдосконаленням і впровадженням у процес
професійної підготовки майбутніх педагогів спецкурсів, нових технологій
активного виховного впливу, інноваційних форм і методів організації
діалогу

у

безумовно,

процесі

духовно-морального

вимагає

інтенсифікації,

розвитку

особистості.

лабораторних

Це,

дослідів,
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експериментальної перевірки, що у подальшому забезпечать запобігання
руйнівним процесам у становленні особистості, які сьогодні мають місце.
Проект уможливлює розробку і впровадження у процес професійної
підготовки студентів вищого навчального закладу таких курсів та
спецкурсів, як: «Діалогіка», «Життєвий світ особистості», «Сакральне
мистецтво у духовно-моральному вихованні», «Етика і етос релігії», а
також комплексу тренінгових програм.
Науково-пізнавальна ситуація детермінована тим, що орієнтація на
виховання

людини

духовної

в

умовах

поліконфесійного

та

мультикультурного суспільства є новим напрямом науки, що активно
розвивається лише в останнє десятиліття на пострадянському просторі. Це
спричинило введення у систему знання нових понять і концепцій,
ініціювання

науковою

спільнотою

запровадження

курсів

духовно-

морального спрямування для всіх регіонів нашої країни. Неабияке
значення для розуміння проблеми розвитку міжконфесійного діалогу та
християнської етики, як однієї із релігійних етик, мають створені
інституції з питань вирішення спільних проблем суспільства, а також
концептуальні підходи до релігійної етики, у яких обов’язковим елементом
виступає духовний потенціал етнопедагогіки (Т. Тхоржевська [138],
Д. Ліхачов [213; 214], К. Ушинський [408], О. Яцій [468] та ін.), теоретичні
положення і висновки щодо особливостей духовного та морального
розвитку і виховання особистості (В. Андрущенко [11-13; 301; 345],
І. Бех [33; 472], Л. Божович [48; 49], Н. Ветлугіна [264] та ін.), концепції та
основні положення методології сучасної історико-педагогічної науки
(Л. Вовк [76], С. Гончаренко [103; 104], Н. Дічек [126], О. Сухомлинська
[353], М. Ярмаченко [463] та ін.).
Значні напрацювання в цьому проекті мають його автори, які
досліджували особливості етнокультурного та географічного чинників
Східної Таврії у національному розвитку України:
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— «Концепція розвитку екологічної освіти в Запорізькій області»;
«Програма розвитку регіонального компонента неперервної екологічної
освіти в навчальних закладах Запорізької області» згідно із Договором
Ф 25/706-2007 з Міністерством освіти і науки України;
— розробка

та

впровадження

освітніх

стандартів

(освітньо-

кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма) для
спеціалізації «Християнська етика»;
— створення схеми-алгоритму експертизи наукового та науковометодичного

забезпечення

реалізації

антропоекологічної

моделі

підготовки педагогів;
— розробка «Стратегії розвитку Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2013-2023
рр.» та «Концепції становлення та розвитку спеціалізації «Християнська
етика» тощо.
Проект постає концептуальним оформленням ідеї діалогічності
універсалій релігійної етики у культурно-освітніх практиках народів
Північного Приазов’я, що може бути використаним у багатоманітній
науково-освітній діяльності вищих шкіл (міжнародний рівень), оскільки
вони:
— уможливлюють поширення наукового арсеналу богослов’я,
філософії, педагогіки, культурології, мистецтвознавства (міжнародний
рівень);
— сприяють розробці ефективних механізмів реалізації концепції
діалогічності універсалій релігійної етики в системних параметрах освіти
та культури європейських народів (на європейському рівні), створенню
технологічних алгоритмів упровадження теорії організації духовноморального розвитку особистості у навчальних закладах, моделі духовноморального становлення особистості у навчальних закладах, інноваційних
форм, методів, методик, технологій активного виховного впливу;
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— забезпечують

розробку

наукового

і

науково-методичного

забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів християнської
етики (на державному рівні), підготовку докторських і кандидатських
дисертацій у галузі філософської та педагогічної науки, створення нових
освітніх програм і виховних технологій. Конкретно-практичним кроком
реалізації діалогічних універсалій є курс «Релігійна етика».
Варіантом доповнення діалогізації культурно-освітнього простору
можна вважати моделювання й проектування процесу формування
толерантності як світоглядної компоненти саморозвитку і розвитку
особистості у процесі навчання. Загальновідомо, що в теорії та практиці
соціалізації людини, зокрема майбутнього фахівця, створюються певні
наукові моделі як образи процесу формування тих чи інших якостей
суб’єктів.
У більшості гуманітарних моделей сучасності основні їх компоненти
(мета, завдання, принципи, зміст, види, форми, методи, критерії та
показники оцінювання результатів діяльності, організаційно-педагогічні
умови, суб’єкти тощо) детерміновані потребами суспільства. І це, на нашу
думку, є принциповою колізією соціалізації, якщо до неї застосувати
експертизу з точки зору нашого розуміння культурно-освітнього простору:
культурно-освітній простір за своєю сутністю є єднанням і зустріччю
завдань та потреб суспільства, інтенцій і прагнень особистості.
Сьогодні помітним є порушення головного його концепту – здатності
особистості до саморозвитку, для якого освіта має створювати умови
цілісності

власне

процесу

моделювання,

що

припускає

різноманітних концептів, ідей, які, до речі, чітко не визначено.

наявність
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Напрями інтеграції діалогічного потенціалу релігійної етики

Обґрунтування діалогічних універсалій релігійної етики як
людиномірного зростання духовної людини, розвитку
багатоконфесійних і мультикультурних спільнот

ЗМІСТ РОБОТИ

Концептуалі
зація
діалогічності
релігійної
етики

Визначення
теоретикометодологічних
засад діалогічних
універсалій
релігійної етики

Встановлення
місця релігійної
етики у
глобальних
змінах

Розкриття змісту
«Християнська
етика» як одного
із видів
релігійної етики

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

План організації
міжкультурного
діалогу в науковоосвітній практиці
університету

Методичні рекомендації
щодо використання
діалогічних універсалій
релігійної етики у
культурно-освітніх
практиках

Описи,
доповіді, статті,
матеріали
наукового
семінару
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ІНТЕГРАЦІЯ В НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДІАЛОГІЧНОСТІ
СУЧАСНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ (РЕЛІГІЙНОЇ) ЕТИКИ
Характеристика основних підходів, принципів, умов,
ефективних механізмів, освітніх моделей щодо використання
духовно-релігійної спадщини народів Північного Приазов’я в
інтеграції людиномірності в університетську науку та освіту

ЗМІСТ РОБОТИ

Надання
консультативної
допомоги авторам
науково-методичної
продукції, колективу
університету та
інших вищих
навчальних закладів

Аналіз навчальних
предметів «Філософія»,
«Історія педагогіки»,
«Релігієзнавство»,
«Етика та естетика»
тощо на предмет їх
відповідності
діалогічності релігійної
етики

Проведення
наукового семінару
«Релігійна етика в
культурі народів
Північного
Приазов’я:
теоретичні та
практичні аспекти
освітніх практик»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Доповіді, коментарі,
публікації, тези

Рекомендації до Положення про створення
освітніх програм, навчально-методичних
комплексів для спеціалізацій із релігієзнавства
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ЗМІСТ РОБОТИ

Науковоаналітична
робота щодо
тлумачення
понятійного
апарату,
спільності та
відмінності у
етичних
настановах
різних релігій

Експлікація
потенціалу
релігійної
етики у
глобальному
освітньому
просторі

Колективна
експертна
оцінка
спільного
розуміння та
діалогу
розвитку
багатоконфесійних та
мультикультурних спільнот

Оцінка стану
освітньопрофесійних
програм, навчальних
курсів і рекомендації
щодо їх узгодження
з позицій
діалогічності та
використання
універсалій
релігійної етики

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Науково-інформаційний звіт за результатами дослідження; інформаційні
матеріали, рукопис колективної монографії «Релігійна етика у культурноосвітніх практиках народів Північного Приазов’я», статті, тези у
міжнародних і фахових журналах, публікації у журналах із імпакт-фактором
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Проведення презентаційних заходів із проблематики
діалогічності універсалій релігійної етики у культурно-освітніх
практиках народів Північного Приазов’я

ЗМІСТ РОБОТИ

Наукові та методичні
семінари

Науково-практична конференція
«Універсалії релігійної етики у
культурно-освітніх практиках
народів Північного Приазов’я»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Інформаційноілюстративні
матеріали

Матеріали
конференцій

Довідки щодо
проведення заходів і
звіти за результатами
конференцій
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Варто погодитися із дослідниками процесу моделювання в освіті, які
додають до нього такі категоричні вимоги, які можна визнати
концептуальними засадами будь-якої технології:
– назва моделі відображає головну проблему, яка розв’язується,
основні якості, принципову ідею, головний напрямок модернізації освіти
або характерну регіональну ситуацію;
– ідентифікація моделі повинна містити вид моделі, основні
використані філософські позиції, чинники розвитку, обґрунтування
загальних і особливих рис наукової концепції засвоєння досвіду реалізації
цієї моделі на практиці, орієнтацію моделі на певну сферу розвитку
особистості,

змістову

площину

моделі,

організаційні

форми,

характеристику адресата моделі тощо;
– цільова орієнтація моделі (цілепокладання) має базуватися на
цілеформулюванні

та

цілереалізації

особистісних

програм

Homo

educandus;
– у моделі закладаються концептуальні основи побудови й
функціонування того чи іншого об’єкта;
– зміст моделі варто розглядати з позиції сучасних ідей, принципів,
зазначаючи обсяг і характер змісту навчально-виховної діяльності,
структуру планів, матеріалів, програм тощо;
– у процесуальній характеристиці моделі слід визначити структуру й
алгоритми діяльності суб’єктів і об’єктів, доцільність і оптимальність
певних елементів діяльності, комплексну взаємодію всіх засобів, методик,
технологій і управління, яке відповідно до сучасних вимог повинно
переорієнтуватися з кібернетичних основ на синергетичні, зумовлені
законами самоорганізованих систем;
– програмно-методичне забезпечення моделі має відповідати певним
вимогам науковості, технологічності, бути достатньо повними тощо, а
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також повинно містити матеріал з певною «режисурою», тобто механізмом
самовдосконалення людини та пошуку істини;
–

складним

питанням

варто

визнати

критеріальні

аспекти

адекватності й ефективності моделі, оскільки в науковій літературі
проблема критеріїв розв’язується доволі неоднозначно [401, с. 307-310].
Отже, найпершим конструктом моделі варто визнати функціональне
поле того чи іншого образу, процесу, феномену. У нашому дослідженні
обрано принцип толерантності, функції якої можна представити наступним
чином:
— функція

забезпечення

миру

(

визнання

багатомірності

і

різноманіття культур, забезпечення гармонійного співіснування різних
культур, слугування суспільним гарантом недоторканності й ненасильства
тощо);
— психологічна (нормалізує емоційну атмосферу в спільноті й
суспільстві, формує та розвиває
особистості,

зменшує

самосвідомість, підтримує самооцінку

чутливість

до

несприятливих

чинників,

фрустраційних ситуацій);
— виховна (забезпечує трансляцію досвіду позитивної взаємодії
людей і успішної соціалізації, створює досконалі зразки організації
життєдіяльності людини в мультикультурному соціумі,

розвиває

моральність, співпереживання, емпатію, гуманізм, лояльність щодо оцінки
поведінки інших);
— комунікативна (розвиває готовність до спілкування, співпраці й
порозуміння, формує здатність до конструктивного діалогу);
— культурозбереження (забезпечує збереження і примноження
культурного досвіду групи, етносу, конфесії, соціуму, зберігає духовний
зв’язок поколінь);
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— креативна

(створює

умови

для

безпечного

виявлення

дивергентності, творчого мислення, інтелекту, забезпечує можливість
творчого перетворення дійсності);
— феліцитологічна (дає змогу отримати щастя від спілкування з
суб’єктами

інших

етносів

і

конфесій,

від

усвідомлення

власної

індивідуальності, дає змогу людині отримати відчуття щастя від визнання
власної

унікальності

та

самобутності

за

оцінкою

суб’єктів

етноконфесійного діалогу).
Аналіз

толерантності

крізь

призму

функціонального

поля

формування світогляду, а також розуміння того, що освіта в органічному
зв’язку з наукою генерує і концептуалізує певні підходи, ідеї, доктрини,
програми, принципи тощо, спонукає нас до визначення серед них,
найбільш ефективних.
Саме тому виникає необхідність з’ясування сутності методології
самостворення й самозростання у плані діалогізації культурно-освітнього
простору. Ідейно-теоретичним підґрунтям підходів, які б, на нашу думку,
уможливили
особливого

діалогічні
й

загальносвітових

постулати

загального

в

традицій

і

щодо

освіті

та

врахування

оптимального
культурі,

поєднання

є

дотримання

специфічних,

ментальних

чинників.
У

такий

спосіб

культурно-освітні

практики

мають

бути

спрямованими не на абстрактну людину, а на людину як носія конкретної
національної

психології,

національного

характеру,

національної

самосвідомості.
Разом із тим, оскільки людина не живе ізольовано, а взаємодіє з
представниками різноманітних культур, то ці практики не обмежуються
національними рамками, а уможливлюють розвиток людини в умовах
міжкультурної взаємодії, в якій сформулювано педагогічні й дидактичні
принципи, основою яких є ідея цілісного відображення національної,
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релігійної й загальнолюдської культури в змісті соціалізації, у методах,
прийомах навчання і виховання, а саме:
— принцип

відповідності

змісту

навчання

і

виховання

загальнофілософським поглядам на культурне розмаїття та ментальним
особливостям їх сприйняття (цей принцип виражає глобальні процеси
інтеграції,

взаємодії,

взаємозбагачення

різноманітних

культур

і

філософських течій);
— принцип

відповідності

змісту,

форм

і

психологічним особливостям людей, зокрема тих,

методів

навчання

що відображають

етнічні й конфесійні особливості психіки людей, національний характер,
закономірності формування національної і релігійної самосвідомості;
—

принцип відповідності форм і методів навчання національним та

релігійним педагогічним традиціям, системі виховання і навчання, що
створена конкретним народом та базується на народному ґрунті і має ту
виховну силу, яка відсутня у кращих системах, заснованих на абстрактних
ідеях чи запозичених у іншого народу;
— принцип екстериторіальності культури, що існує на межі епох і
територій ( М. Бахтін [24]) і які сьогодні досліджуються в культурології,
герменевтиці, педагогіці, а також принципи, положення, зауваження, що є
складниками культуровідповідної вітчизняної філософської спадщини
щодо формування діалогічності і толерантності (Г. Сковорода [328-333],
М. Костомаров [181; 182], М. Драгоманов [131], М. Гоголь [100; 101],
П. Юркевич [460-462], В. Вернадський [71; 72], В. Шинкарук [420] та ін.),
яка, зокрема, має інтегруватися в зміст мультикультурної освіти як
культуровідповідний антропологічний компонент розвитку;
— принцип формування предметності діалогу, яка враховує
послідовність єтапів національного відродження, яке не може бути
перерваним за якоюсь вказівкою «згори», а може лише набувати інших
форм, адже засвоєння загальнолюдських норм і цінностей не буде
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повноцінним, якщо спочатку не засвоєно власні моральні і духовні
правила, а зростання особистості не буде відбуватися в культуро-йприродовідповідних умовах, що впливають на мотивацію навчання і
виховання, на активізацію діяльності Homo educandus, на емоційне
піднесення та засвоєння філософсько-культурної матриці, що охоплює
думки, традиції й створює єдність і цілісність культурного розмаїття того
чи того суспільства.
Невипадково відомий дослідник філософії освіти В. Андрущенко,
аналізуючи універсалізацію освітніх систем, стимульовану Болонськими
домовленостями, зазначає: «Національні досягнення в галузі освіти – не
лише вузьконаціональне надбання… А це означає, що, адаптуючи освіту
до рівня європейських стандартів, ми маємо розвивати власну освітянську
національну традицію, зберігати й обстоювати «педагогічну матрицю»
української освіти, вводити її надбання у європейський і світовий освітній
простір. Вища освіта ХХІ століття не стане космополітичною; вона
базуватиметься на надбаннях національних систем, що все більш прозоро й
зрозуміло будуть делегуватися народам і культурам світу» [13, с. 10].
Аналіз

практики

імплементації

толерантності

дослідження

ресурсів

культурно-освітнього

та

простору

теоретичне
уможливили

формулювання не тільки функцій толерантності як принципу, що повинен
стати основою моделювання та проектування процесу особистісного
зростання людини до рівня моральної і духовної особистості, а й висвітлив
найпродуктивніші підходи культурно-освітніх практик, у яких реалізується
діалогічність, суб’єктність і активність у пізнанні і діяльності.
До цих підходів слід віднести
забезпечує

визнання

права

кожної

особистісно орієнтований, що
особистості

на

свободу,

самовизначення, індивідуальність і самовиявлення, визнання й виконання
обов’язків щодо себе та інших людей, надання переваги під час діалогу
мотивації,

цінностям,

досвіду,

«Я-концепції»

партнера,

а

також
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діяльнісний підхід, що уможливлює пріоритет активності, свідомості й
самостійності, орієнтування на діяльність людини заміст вербального
впливу на неї, забезпечення суб’єктивної свободи у виборі діяльності та її
компонентів, реалізація виховного процесу через спеціально організовану
діяльність і спілкування людей, урахування етнокультурного оточення
людини (етнічний і конфесійний склад, індивідуальні інтереси щодо
проблеми полікультурного суспільства), урахування етнічних й соціальноекономічних особливостей регіону (компактне проживання етносів,
найважливіші форми їхньої діяльності) тощо, аналіз соціокультурного
стану регіону, країни, світу, що змінюється (процеси зближення, розвитку
конфліктів та їхні причини), а також фізіологічних, культурних і
особистісних можливостей як окремої людини, так і всього соціуму.
Четвертим конструктом моделі імплементації діалогу і толерантності
зокрема принципу толерантності, у культурно-освітній простір слід
вважати безпосередній вплив системних параметрів простору на поведінку
людини та на її корекцію вбік толерантнісного зростання, оскільки освіта,
зокрема мультикультурна як інститут простору, має можливість виявити,
проаналізувати

характеристики

поведінки

толерантної

людини

й

спрямувати її на конструкти розвитку інтелектуальної, етичної і духовної
особистості. Так, інтелектуально розвинена особистість має володити
вправним, логічним мисленням, що можливо, якщо поведінку людини в
культурно-освітньому просторі спрямувати:
–

на адекватну самооцінку ( толерантні люди добре знають власні

чесноти та вади, критичне ставляться до себе, розуміють певний розрив
між «Я-ідеальним» і «Я-реальним» і у процесі діалогу збільшують
потенціал саморозвитку;
–

на методологію саморозвитку і розкриття власного потенціалу

розвитку ( толерантно налаштована особистість більше орієнтована на себе
в роботі, творчому процесі, теоретичних роздумах);
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–

на упевненість у своїх поглядах і позиціях.

Соціально-етичний вплив здійснюється спрямуванням поведінки
суб’єктів простору:
–

на забезпечення захищеності від загрозливих моментів взаємодії

людини зі світом (толерантна особистість відчуває себе в безпеці й не
прагне захищатися від людей, інтолерантно ж зорієнтованій особистості
важко жити у злагоді, як із собою, так і з іншими людьми, оскільки вона
постійної відчуває загрозу);
–

на

відповідальність

(толерантна

особистість

несе

відповідальність за результат взаємодії з іншими людьми);
–

на здатність до емпатії, яка визначається як соціальна чутливість,

співчуття, доброзичливість, прагнення зрозуміти іншу людину тощо.
Духовно-практичне,

або

праксеологічне

спрямування

забезпечується:
–

прагненням ціннісних орієнтацій, смислів життя, свободи та

духовного буття;
–

самоідентифікацією у світі різноманіття.

П’ятим конструктом моделі є зміст культурно-освітнього простору,
який передбачає застосування у процесі навчання різноманітних засобів і
способів, що сприяють вихованню толерантності через формування
мультикультурної

когнітивної

сфери:

насичення

змісту

освіти

протилежними, суперечливими відомостями про сторони, властивості,
характеристики об’єктів, процесів і явищ, які вивчаються; упровадження
плюралізму думок і відмова від ієрархічної картини світу; створення умов
дотримання етичних норм у взаємодії суб’єктів освіти будь-яких рас,
народів, релігій, національностей тощо.
Варто зауважити, що оскільки толерантність має розглядатися на
особистісному рівні, то антропологічний дискурс, у якому людина постає
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як цілісність біологічного виявлення її життєдіяльності, соціальної позиції
та здатності до духовної конкуренції і діалогу є у дослідженні доцільним.
Отже, когнітивний вектор толерантнісного прозріння людини має
спрямовуватися на логіку мислення від аналізу найпростіших реакцій
людини на ті чи інші впливи середовища до осягнення нею духовності
найвіддаленіших суб’єктів розуму в просторі та часі.
Саме тому для практичної реалізації принципу толерантності слід
спроектувати та закласти в модель шостий конструкт, який, на наш погляд,
має містити конкретні шляхи та засоби утвердження через освіту ідей
ненасильницького

миру,

пом’якшення

різноманітних

суперечок,

протистоянь, подолання окремою особистістю, й суспільством загалом,
форм агресії, ворожості, напруги і конфліктності, ідей активізації впливів
учасників культурного процесу один на одного без використання
відкритих і прихованих форм агресії, при збереженні автономності позицій
суб’єктів [369; 378; 379 ].
Висновки до третього розділу
1.

Системний

аналіз

кризи

освіти

свідчить,

що

однією

з

найголовніших її ознак є невідповідність часу, зокрема в частині
неспівпадання запитів людини до інституцій освіти, що призводить до її
відчуження від потреб і інтересів людей, а також ускладнює розгортання
культурно-освітнього простору, який мав би інтегрувати культурні впливи
на його суб’єктів. Визначення в роботі сутності культурно-освітнього
простору в об’єктивному і суб’єктивному вимірі уможливлює теоретичне
обґрунтування імплементації принципів діалогу і толерантності як
конструктів культуру, науку і освіту.
2. Проведений аналіз дозволив дійти висновку, що культурноосвітній простір саме через системну інтеграцію діалогічного принципу
реалізується як онтологічно-інституційний (є соціально сконструйованим
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ландшафтом

(єдністю

місця

і

конфігурації)

інтерактивного

функціонування і взаємодії інституцій науки, освіти і культури);
процесуально-діяльнісний (як динамічний процес інформативно-освітньої і
прагматично-педагогічної взаємодії між освітніми, науковими, культурнопросвітницькими закладами і всередині них по розробці, акредитації і
реалізації освітніх програм, навчальних курсів і планів, організації
освітнього процесу і забезпечення його якості тощо); суб’єктнокомунікативний (як динамічний процес інформативно-прагматичної і
екзистенційно-праксеологічної

взаємодії

суб’єктів,

які

презентують

культурно-освітнє розмаїття), феноменологічно-цільовий (має діалогічно
визначені

спільні

соціально-значущі

культурні-освітні-наукові

цілі,

пріоритети і принципи вирішення поставлених завдань).
Культурно-освітній простір є відкритим і динамічним континуумом,
що характеризується зв’язком та єдністю, неперервністю, відтворюваністю
і відносною сталістю своїх компонентів та водночас здатністю суб’єктів
діалогічного

конструювання

(інституційних

та

не

інституційних,

колективних та індивідуальних) трансформувати себе і творчо реагувати
на виклики світу, що стрімко змінюється.
3. У розділі експліковані роль принципів діалогу і толерантності, які
забезпечують

інституційність

простору

у

метатеоретичному

його

спрямуванні та в стратегічній спрямованості комунікативної взаємодії, а
саме у вивільненні інститутів освіти, науки, культури з середовища моно
логічності у відкритий простір, в якому відбувається концептуальна
переорієнтація науки і освіти на комунікативні, людиномірні стратегії і
практики.
4. Акцентація інституційності культурно-освітнього простору на
основі діалогу і толерантності уможливила теоретичну реконструкцію
організації культурно-освітнього процесу в умовах середовища, яке сприяє
розвиткові загальнокультурних компонентів особистості, вихованню
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«людини духовної», внутрішньозорієнтованої, спроможної протистояти
тиску збоку маніпуляторів й авторів сформованих стереотипів мислення і
поведінки, а також людини, здатної визнати та прийняти різноманіття світу
і культур.
5. На прикладі формування толерантності схарактеризована роль
інституту освіти, що послідовно впливаючи на людину з наймолодшого її
віку, має можливість виховувати толерантність, яка спочатку закладається
як доброзичливість, уміння у своїй поведінці не виходити за певні межі
лояльності, як інтерес до відмінностей і здатність ставитися неупереджено
не за приналежністю до тієї чи іншої спільноти, а за людською сутністю,
бачити й переживати власну глибинну схожість з іншими людьми та
визначати у житті людей такі цінності, інтереси та смисли, без яких жоден
індивід, навіть найінтолерантніший, існувати не може.
6. У розділі акцентовано увагу на необхідності міждисциплінарного,
інтегративного

синтезу

в

дослідженнях

діалогу

й

поширення

толерантизації. Якщо не залучити до цього процесу всі науки, результати
яких мають вплив на людину, діалогізація з його толерантністю може
опинитися за межами широкого культурно-освітнього простору, тобто
вивчатиметься фрагментарно й феноменологічно; при цьому не виникне
провідна умова формування освітньо-культурного простору у вигляді
розширення свободи людини, не відбудеться перетворення предметних
парадигм на освітньо-просвітньо-культурні, не здійсниться формування
простору знизу-вгору, не змістяться освіта й культура в царину
особистісних інтересів людини тощо.
Положення розділу знайшли відображення в монографії «Діалог і
толерантність у культурно-освітньому просторі вищої школи» [377], у
статтях «Діалог у комунікативній взаємодії: концептуальні пошуки
інтеркультурності [378], «Діалогіка В. Біблера: продовження філософсько-
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освітньої рефлексії» [380], «Діалогічні універсалії в філософії М.Бахтіна:
інтерпретаційна значущість категорії «розуміння» для освіти» [382] та ін.
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РОЗДІЛ 4.
КУЛЬТУРНО-ДУХОВНИЙ ВЕКТОР ДІАЛОГІЗАЦІЇ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ

4.1. Діалог і толерантність у духовному зростанні суб’єктів
пізнання і діяльності
У феноменологічному полі філософії, зокрема у її філософськоосвітній площині, стає принциповим питанням розгляд її ролі у
розгортанні діалогічності майбутнього фахівця у культурно-освітньому
просторі, а саме у зростанні духовності суб’єкта пізнання. Якщо визнати
той факт, що філософія, як наука, пов’язує духовну сферу життя людини з
процесами, відносинами, діяльністю у духовній сфері, із суб’єктами і
об’єктами духовного життя, із духовними традиціями, принципами та
інтересами, то філософія освіти має забезпечити ціннісно-смисловий
супровід духовного становлення особистості і набуття духовного досвіду.
Більш того, філософія-освіти інструментальним механізмом духовності
має інтегрувати не тільки сфери життя людини, але й контекстуально
інституційні та особистісні компоненти культурно-освітнього простору
вищої школи.
Проблема всебічного та гармонійного виховання людини набуває
нової соціальної значущості в умовах розвитку суспільства знань у XXI ст.
Сьогодні, у період стрімких політичних, економічних та соціальних змін,
очевидною є певна втрата попередніх духовних ідеалів і цінностей та
життєво важливою для всього суспільства постає проблема виховання
духовних якостей особистості, зокрема виховання духовних якостей
студентів.
Упродовж останніх десятиріч у системі вищих навчальних закладів
також спостерігається суперечність між достатнім рівнем інтелектуального
розвитку та певною недостатністю результативності морально-духовного

305
виховання студентів, а саме: оволодіння великим обсягом наукових знань
випереджає рівень вихованості особистості.
Проблема духовності набуває змін одночасно з розвитком наукових
знань про людину. У філософії нові підходи до розуміння людини
пов’язані із сприйняттям її сутності як принципово відкритого питання (О.Ф. Больнов), а «самості», як принципово діалогічної, рефлексивної,
проективної і динамічної (Є. Андрос, Е. Гідденс, Е. Левінас, Х. Ортега-іГассет, С. Пролеєв, П. Рікьор, І. Степаненко, В. Табачковський, Ч. Тейлор,
М. Фуко та ін.). Звідси і духовність у контексті розгортання культурноосвітнього простору має бути переосмислена на нових теоретикометодологічних засадах із застосуванням міждисциплінарних синтезів.
Сприйняття культурно-освітнього простору як певним чином
організовану й оформлену розгалужену сукупність взаємодіючих і
взаємовпливових матеріальних, духовних та організаційних факторів, у
межах яких відбувається морально-духовне виховання особистості, і яке
розглядається як на макрорівні (країна, регіон, область), так і на мікрорівні
(місто, село, район, навчальний заклад), орієнтує на розробку комплексних
програм виховання особистості на інституційному рівні. У той же час,
інтенції та індивідуально-смислові траєкторії того, хто навчається, як
правило, залишається за межами конструктивних «зустрічей» порозуміння.
Слід також звернути увагу на духовну складову особистості
майбутнього дипломованого фахівця, на духовні основи суспільного
життя. Ця вимога фіксується практично в усіх нормативних документах,
що визначають розвиток сучасної освіти на світовому, європейському і
національному (українському) рівнях, а також і у наукових дослідженнях,
присвячених проблемам виховання. Показовою у цьому відношенні може
бути настанова В. Жуковського, який зазначає: «У питаннях освіти і
виховання, так само як і в царині політики та економіки, мають бути
вироблені чіткі духовні принципи. Кожен має на своєму місці: на
архієрейській чи університетській кафедрі, у вузі чи школі, в храмі чи у
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парламенті – відповідно до наших переконань, згідно зі Словом Божим і
настановами нашого сумління, діяти» [143].
Дослідники також виявляють суперечності у сфері духовностиі
особистості
І. Сіданіч,

на розв’язання яких має бути спрямована освіта. Так,
на

В. Андрущенка,

основі

узагальнення

О. Бондаренко,

думки

вчених

М. Боришевського,

–

М. Євтуха,

І. Загарницької,

В. Жуковського, В. Лугового – окреслює низку суперечностей духовного
зростання майбутнього фахівця:
— між об’єктивною потребою суспільства в активних творчих
особистостях із розвиненою системою духовних орієнтирів, здатних до
духовно-практичної діяльності та трансляції духовних цінностей та ідеалів,
і нерозробленістю конкретних шляхів формування духовності майбутнього
фахівця у період професійної підготовки;
— між більш чи менш виразним аксіологічним потенціалом кожної
із фахових дисциплін у формуванні духовності студентів та надмірним
«переважанням» у освітньому процесі знаннєвого компонента змісту
вищої освіти;
— між загостренням потреби освітньої практики в науковометодичному забезпеченні формування духовної культури студента та
відсутністю ґрунтовних розробок із цієї проблематики [324].
У такій ситуації вкрай гостро постає необхідність пошуків
найефективніших шляхів духовного розвитку сьогоднішнього студентства
в сучасних соціокультурних умовах. Якщо методологічною основою
діалогізації постають такі підходи як екзистенційно-феноменологічний і
трансдисциплінарний, то розгортання діалогу має відбуватися, на нашу
думку, навколо універсального роду духовності [386; 393].
Вивченням духовності займалися представники різних історичних
епох і різних наукових напрямів: філософи, теологи, письменники, митці,
лікарі, психологи та педагоги. Причому у різні історичні епохи зміст
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поняття «духовність» визначався не тільки рівнем розвитку провідних наук
про людину та природу, а і пануючим історичним типом світогляду .
Хоча в античній філософії поняття «духовність» не вживалося (її
аналогами виступали поняття «Логос», «нус», «пневма»), уле вже у той час
склалися важливі смислові контури духовності, що відтворюються і в її
сучасних концептуалізаціях. До них можна віднести залучення до царини
духовності таких абсолютних цінностей, як Благо (Добро), Істина, Краса,
Справедливість

(Платон),

інтерпретація

духовності,

як

взаємного

співвідношення в людині краси зовнішньої та краси внутрішньої (Сократ,
Платон, Аристотель, представники елліністичної філософії), як уявлення
про людину одночасно «добру» (agathos) і «прекрасну» (calos), що
виражалося в античному виховному ідеалі калокагатії (який був
відтворений як основоположний у добу Відродження), ідея міри, як
найкраще із можливого (Аристотель), ідея необхідності турботи про себе і
свій духовний стан (елліністична філософія мистецтва жити).
У європейській середеньовічній культурі уявлення про духовність
визначаються християнською релігією і набувають нових сенсів: «Думка
звертається не до розуму людини, а до її почуттів, переживань, моралі,
заснованих на внутрішніх спонуканнях, на релігійній вірі. Християнство
вбачає в людині новий вимір – духовний, який знаходиться під наглядом
вищої сили – Бога. Християнстов утверджуючи ідею уособленного Бога,
підкреслює необхідність встановлення особистісних стосунків із ним через
молитву і через впровадження практики сповіді стимулює вміння
здійснювати самоаналіз, моральний самозвіт» [347, c. 16].
На нашу думку, в сучасній освіті дуже важливо відтворити (хоча і на
нових, постсекулярних засадах) ту увагу до духовного життя, духовного
самовдосконалення і духовного розвитку, котрі були притаманні і
античній, і середньовічній культурі. Доцільно актуалізувати у змісті
життєвої компетентності «здатність розрізняти добро і зло, справжнє і
несправжнє у своєму існуванні» [347, c. 17], культивування здатності до
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самопізнання,
організовували

самопоглиблення,
мисленеву

дослідження

активність

власної

людини

цих

душі,
епох

котрі

(хоча

і

реалізовувалися різними засобами) і виступали важливими складовими
життєвої компетентності людини, набуваючи в середньовічній культурі
константного характеру [347, c. 17].
У добу Відродження проблема духовності у зв’язку із проблемою
життєвої компетентності особистості наповнюється новими смислами. Їх,
на нашу думку, також слід приймати до уваги у процесі розгортання
культурно-освітнього

простору

для

духовного

зростання

суб’єктів

пізнання і діяльності. Тут, слід за І. Степаненко і М. Степаненко можна
виділити такі нові смисли: «По-перше виникає усвідомлення, з одного
боку, цілісності та єдності «Я», його тілесних і духовних вимірів, а з
іншого – багатоманіття можливих проявів людського в особистісному
самоутвердженні і самоздійсненні.
По-друге, виникає сприйняття особистісної визначеності і власної
орігінальностиі як цінності, яка досягається через продуктивне, творче
діяння.
По-третє, виникає усвідомлення, що не соціальний статус, а
особистісні якості, власна воля і наполегливість роблять людину
персонажем історії; людині немає на кого покладатися, тому вона має
самостійно приймати рішення і діяти у своєму житті.
По-четверте,
естетичний

спосіб

доба

Відродження

самовизначення

і

утвердила

і

гіпертрофувала

самоздійснення,

самоцінність

оригінального (думки, смаку, способу життя) і, явивши феномен
естетичного демонізму, показала життєву небезпечність їх абсолютизації»
[347, c. 21].
Особливо важливі для нашого дослідження смисли духовності ми
знайшли у С. К’єркегора [201, 202]. На його думку духовність – це
найважливіша характеристика особистості, її «керівний принцип» і, як
такий, є ставленням, що ставиться само до себе і само себе спрямовує.
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Крім того, у нього дух – це не щось задане ззовні, стале і усталене – це
становлення, така дійсність, що постійно шукає і виявляє свої можливості.
Дух – це також і синтез – душевного і тілесного, тимчасового і вічного,
нескінченого і кінцевого, свободи і необхідності. Дух – це також відчай і
відповідальність. С. К’єркегор обґрунтовує дуже важливу, на наш погляд,
ідею виховання можливістю. Це передбачає усвідомлення, що у
можливості все можливе – і бажане, і не бажане, і приємне, і жахливе.
Тому у процесі виховання можливістю треба сформувати готовність
прийняти і саме жахливе і бути здатним протистояти цьому. Саме на ці ідеї
ми будемо безпосередньо спиратися у наших наступних концептуальних
побудовах.
Розуміння

духовності,

розроблене

С.

К’єркегором,

отримало

подальший розвиток у філософії екзистенціалізму, зокрема у М. Бердяєва і
Л. Шестова, як представників екзистенціалізму, і, в одночас Київської
школи російської релігійної філософії.
У російській релігійній філософії у цілому проблема духовності
знайшла найбільшу розробленість (В. Соловйов, С. Булгаков, І. Ільїн,
Л.Карсавін, М. Лоський, В. Розанов, П. Флоренський С. Франк та інші).
Саме ідеї російської релігійної філософії значною мірою визначають
розуміння

духовності

у

пострадянській

філософії,

зокрема

в

її

українському варіанті.
В

українській

філософії

пострадянського

періоду

проблема

духовностиі особливор плідно була розроблена представниками Київської
світоглядно-антропологічної школи ( В. Шикарук, Г. Горак, С. Кримський,
М. Попович, С. Пролеєв, І. Степаненко, В. Табачковський, Н. Хамітов).
Причому,

у

тлумачені

духовності

українськими

і

російськими

пострадянськими дослідниками можна знайти суттєві розбіжності.
Сучасні

російські

філософи,

які

розглядають

духовність

як

філософську проблему, визначають її як діяльність свідомості. Духовна
свідомість, на їх думку, – це самосвідомість, що рухається, це становлення
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суб’єктивного буття [154]. Науковці О. Косичев і Г. Платонов у своїх
філософських працях аналізують склад духовності, її компоненти,
виокремлюють основні типи духовності та надають визначення цьому
поняттю як комплексу якостей людської психіки (душі), що відображає її
моральний, естетичний, інтелектуально-когнітивний та екологічний зміст,
націлений на утвердження принципів гуманізму, а також на здолання
елементів бездуховності в світогляді та культурі [25].
Сучасні ж українські дослідники ррозуміють духовність значно
глибше, як буття, спрямоване духом (С. Кримський), як діяльність не
тільки свідомості і самосвідомості, а й безсвідомого (Г. Горак), як
здатність і якість особистості, що проявляється не тільки на рівні
свідомості, а, насамперед, у вчинках і діяльності, що дозволяє
характеризувати духовність, як ціннісно-смислову форму людини і її буття
у світі (І. Степаненко). Саме на теоретичний доробок Київської
світоглядно-антропологічної школи у проблемному полі духовності ми
будемо спиратися у нашому дослідженні.
Звичайно, людину можна аналізувати під різними кутами зору, адже
вона

пов’язана з великою

системою соціальних відносин, тому вона

постає як діяльно матеріально-предметна істота, як носій певної культури
і т.п. Кожна з цих граней буття може бути взята за точку відліку в процесі
аналізу людини. Враховуючи цю багатогранність, спробуємо виділити
саме таку основну її якість, яка власне й робить людину людиною, у якій
переплітаються

як

загальнородові

властивості,

так

і

неповторно

індивідуальні риси.
На наш погляд, такою фундаментально-основоположною якістю
людини

виступає

духовність.

Духовність,

як

основа

людини,

є

методологічним ключем до розуміння людини як єдності загального та
індивідуально-інтимного, особистісного і соціального, у когнітивному
плані вона пояснює природу людського буття, у праксеологічному вимірі
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розкриває значення ролі особистості в соціумі і ефективність та
відповідність поведінки універсальним цінностям.
Отже, виховання духовних якостей особистості і формування її
духоних (ціннісно-смилових основ) є головною метою сучасної освіти. Ця
проблема

в

широкому

інтелектуальному,

естетико-етичному

та

культурному контекстах є однією із провідних проблем у сучасних
філософській, психологічній та педагогічній науках (Т. Андрущенко, Д.
Леонтьєв, С. Подмазін, Е. Помиткін, І. Степаненко, Т. Троїцька та інші), в
яких духовність постає

дійсною сутністю людини, що вбирає в себе

багатовіковий культурно-естетичний досвід людства, його уявлення про
цінності життя, внутрішній світ особистості.
Духовні
морального,

якості

особистості

художньо-естетичного

–
та

це

система

інтелектуального,

емоційно-чуттєвого

розвитку

особистості. У контексті психолого-педагогічного розуміння розвитку
особистості визначальним стає створення освітнього середовища, що має
відповідати меті розвитку людини.
Духовні якості особистості при цьому розвиваються у процесі
формування її свідомості, світогляду, включення в економічне, політичне й
культурне життя родини, народу, нації. Оскільки формування духовних
якостей особистості є одним із найважливіших завдань освіти, зокрема
вищої, яка перетворюється на культурно-освітній простір, то дослідження
цього питання повинне розпочатися із розкриття змісту поняття «духовні
якості» особистості і далі розгортатися у напрямі визначення засобів їх
формування.
Взагалі, проблема формування у студентської молоді духовнокультурних цінностей освіти є однією з актуальних проблем сучасності.
Пильна увага до неї викликана не тільки жорсткою конфронтацією груп
суспільства з різними ціннісними орієнтаціями, боротьбою за переділ
влади і власності, але й тим, що в суспільстві спостерігається інтенсивний
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пошук ідей, які здатні об’єднати його громадян, сформувати основу для
відродження різних сфер життя суспільства [465, с. 52].
Підкреслюючи значущість освіти не як термінальної цінності, і
навіть не як ідеалу саморозвитку особистості, а як інструментальної
цінності, певного способу і суспільно-значущого засобу досягнення
важливих індивідуальних і соціальних цілей та культурного збагачення,
констатуємо, що останнім часом у суспільстві домінують не духовін та
інтелектуальні, а соціально-матеріальні та соціально-економічні мотиви,
установки і цінності. На небезпечність такого домінування вказують усі
дослідники сучасного суспільства.
Саме тому, щоб освіта залучала людину до духовно-культурних
цінностей науки, мистецтва, моральності та права, слід звернути увагу на
те, що духовно-культурні цінності освіти і виховання виявляються в
усвідомленні студентською молоддю сенсу отримання знань та їхньої
значущості в майбутньому, а також у розумінні свого внутрішнього світу,
знайденні відчуття гармонії із самим собою і зі своїм оточенням.
Не можна у цьому сенсі обійти проблему діалектичного зв’язку
культури, освіти і духовності. Чимало дослідників указують на те, що
культура

й

освіта

пов’язані

між

собою

загальним

об’єктом;

загальнолюдськими цінностями; творчим характером культурно-освітньої
діяльності;

загальними

функціями

–

розвивальною,

навчальною,

виховною [30].
Інші підкреслюють, що освіта як джерело, стимул пізнавальної
активності людини, послідовне відкриття людиною нових для неї
системних

знань

про

світ

виступає

як

найбільш

енергійний

і

цілеспрямований засіб особистісного розуміння культури, що дозволяє
сприймати явище культури не тільки як сукупність думки і морального
вибору інших людей, але й відкривати для себе свою причетність до
всього, чим жили та що створювали люди, пізнавати себе вже створеного і
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розвиватися як «культурно-історичний суб’єкт, для якого минуле і
майбутнє культури – це його минуле і майбутнє» [249].
На

зростаюче

взаємопроникнення

культур,

загальнолюдських

цінностей звертає увагу В. Розов, зазначаючи, що первинна модель
розуміння освіти – «пайдейя» – вже включала цивілізаційний компонент,
який розуміється як стан людини, що використала всі свої можливості для
духовного розвитку. Вона отримала назву «кайрос» – ідеальний образ,
результат освіти, яка розвиває всі здібності людини, вміння виконувати
будь-яке завдання залежно від життєвих, суспільних потреб і особистого
покликання [313]. Традиційне розуміння освіти як способу розвитку
людини і суспільства, у свою чергу, розкрито в роботах Г. Гегеля [93; 94],
К. Ясперса [466; 467], Е. Фромма [427; 428], Е. Тоффлера [362; 363],
А. Печчеї [281], В. Франкла [424] та інших філософів.
У такий спосіб культура, освіта і духовність постають як органічно
пов’язані один з одним феномени, останній експлікується філософами
В. Баруліним,

В. Борзенковим,

Ф. Гірьонком,

В. Ільїним,

Б. Юдіним

виразно в аспектах і гранях людського духу [416].
Якщо у дослідженнях і в аналізі реальних культурно-освітніх
практик та реальної діалогічної взаємодії мова заходить про духовність, то
вона, як правило, рефлексується як окрема сфера життя людини з
достатньо «розмитими» контурами окреслення сутності і змісту. Саме
тому, на наш погляд, по-перше, усі її властивості мають стати предметом
діалогічної взаємодії і, з іншого боку, духовність завдяки специфічним
якостям повинна поставати людиномірним критерієм ефективності будьякої діяльності. Невипадково однією з функцій філософії є праксеологія.
Спробуємо навести характеристики духовності, без осягнення яких
не можна встановлювати єдність науки і освіти, освіти і культури, цілей,
змісту і

організаційно-управлінських

умов навчання і

виховання,

узгодження особистісних програм суб’єктів освіти і стратегій та тактик
культурно-освітніх інституцій тощо.
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Перше. Не зважаючи на те, що духовне життя людини різноманітне:
воно містить у собі раціональні й емоційно-афективні сторони, когнітивні і
ціннісно-мотиваційні моменти, експліцитно-усвідомлені і смутно помітні
вияви, установки, що орієнтовані на зовнішній і на внутрішній світ та
багато інших рівнів, станів тощо.
Якщо аналізувати зміст духовних процесів — наукових концепцій,
моральних цінностей, релігійних вірувань, естетичних категорій, буденнопрактичних знань і інших факторів, що формують особистість і що
постають результатами діяльності, то слід зазначити, що вони також
охоплюються духовністю людини і складають зміст духовного життя.
Причому таке мозаїчне різноманіття в духовності постає в єдності,
взаємозв’язку і цілісності, що свідчить про всезагальний й всеосяжний
характер духовності.
Друге. Духовність людини завжди існує як ідеальність, як
«…заперечення реального, але при цьому таким запереченням, що у той
же час зберігається, віртуально міститься у цій ідеальності, хоча і не існує
більше» [93, с. 102.]. Величезну роль у становленні і функціонуванні
ідеальності відіграє мова, категоріально-понятійний устрій людської
свідомості. Духовність є ідеальним світом, у якому людина живе,
оперуючи ідеальними формами.
Третє. Духовність являє собою внутрішній світ людини, її інтимне
життя, вона дана у внутрішньому спогляданні людини, розгортається в її
ідеальному іманентному просторі і являє собою власне «Я» людини, що
виступає як буття, як особливість цього «Я».
Отже, якщо перенести розгляд формування духовності в освітню
площину,

то

існує

(індивідуального)

необхідність

духу:

визначити

«Об’єктивний

дух

форми

суб’єктивного

являє

собою

види

нематеріальної взаємодії індивідів (право, мораль, в якій поведінка
визначається, опосередковується рефлексією, розумом чи міркуванням над
поняттям добра і зла, обов’язку і нахилу, провини і відповідальності;
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система звичаїв, яка складається стихійно, передається як традиція і
виконується спонтанно, без рішучого втручання свідомості у сферах
сімейного, громадянського і державного життя.
Абсолютний дух втілюється у мистецтві (у художніх образах), релігії
(Бог, Трійця тощо), філософії» [67, с. 157]. У кожну із цих духовних
площин діалог, як особлива форма комунікації, входить як необхідний і
важливий конструкт.
Достатньо важливим є другий вимір духовності, що стосується її як
міри розвитку людини. Іноді під духовністю розуміють міру розвитку в
людині моральних якостей, принципів, міру засвоєння досягнень культури
людства. Відповідно більш високий рівень духовності визнається за тим
індивідом, чиї духовні орієнтири більш глибокі і більш органічно
детермінують усю його життєдіяльність.
Принципово важливим чинником у діалогічній перспективі розвитку
духовності людини є система виховання, яка має бути побудована на
засадах суб’єкт-суб’єктної освітньої парадигми. Суасний виховний процес,
так само як і освітній, не може бути трансляцієї цінностей і смислів.
Універсалоьні цінності і смисли мають відкриватися, осмислюватися та
інтеріорізуватися у перманентному діалозі із життєво важливих питань
соціального та особистісного, індувіального життя. У виховному процесі
найбільш затребуваними є такі форми діалогу, як духовний та
екзистенціальний (за К. Ясперсом). Саме у таких формах діалогу може
відбутися справжня Зустріч (О.-Ф. Больнов), яка стане відправним
пунктом духовної трансформації і духовного зростання особистості.
Серед суб’єктів виховання доцільно розрізняти суб’єктів керування
системою виховання – тих, хто безпосередньо здійснює процес виховання,
науково-педагогічних працівників, а також усіх, хто працює у ВНЗ, хто
забезпечує його функціонування як навчально-освітньої структури. Друга
група суб’єктів є та, на кого спрямований виховний процес, ті, хто
навчається у ВНЗ. Причому, якщо прийняти настанови суб’єкт-суб’єктної
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освітньої парадигми, то обидві групи можуть здійснювати прямий і
зворотний вплив одна на одну і здійснювати виховні впливи усередині
своєї групи. Тому виділення цих груп є умовним, але доцільним, оскільки
вони мають асиметричні виховні позиції. Вирішальне значення у
виховному процесі має фактор морального середовища, яке ми за
допомогою

діалогіки

пропонуємо

«зробити»

культурно-освітнім

простором [391; 369].
На

думку

вчених

М. Боришевського [63],

–

В. Андрущенка [12; 13; 301],

О. Бондаренко [301],

В. Лугового [217;

301],

М. Левшина [301] – про особистість, як носія духовності, можна
стверджувати, якщо є такі ознаки поведінки та діяльності:
— віра у вищу ідею, у велич людської душі та всього, що створила
людина упродовж життя;
— віра у Бога-творця, у безсмертя людської душі, що поєднується з
моральністю людини та спонукає її до постійного самовдосконалення,
звільнення від скверни, негідних учинків;
— яскраво виражена пристрасна потреба у справедливості;
— здатність щиро визнавати свої помилки, переживати почуття
провини за скоєні негідні вчинки, що виявляється у готовності до
покаяння;
— виражене почуття самоповаги та поваги до іншої людини, до її
людської гідності;
— стійка потреба та здатність слухати й чути іншого, що
виявляється у щирій зацікавленості питаннями, які хвилюють іншого;
— готовність безкорисливо допомагати іншим, схильність до
милосердя та добродійності та їх реальні вияви;
— повага
законослухняність,
покаяння [301].

до

суспільних
готовність

до

норм,

суворе

їх

вияву

вдячності,

дотримання,
прощення

та
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Саме ці напрями духовного розвитку та його критерії можуть, на
нашу думку, поставати компонентами предметної площини діалогу, коли
кожен

із

них

піддається

смисловому

аналізу

та

рефлексії

на

інтелектуальний, етичний та трансцендентний вимір, з одного боку, та
інтерпретації у контексті розуміння різних культур, з іншого.
У цей контекст діалогічного дузовного зростання має бути системно
інтегрований і принцип толерантності – як беззаперечна повага до гідності
– себе та Іншого, відкритість до Іншого, зокрема і себе іншого, терпимість,
причому не тільки до Іншого, але й до самого себе. В останньому випадку
йдеться не про прийняття своїх недоліків і відмова від їх подолання, а
терпимість як турботу про себе в усіх своїх проявах, здатність і вміння
розрізняти у собі неприпустимі з точки зору людської гідності недоліки і
ті, що визначаються індивідуальними особливостями і які не можна
змінити, а треба прийняти як данність.
Щодо діалогічності в духовному зростанні, то кожен із компонентів
цілісного процесу духовно-морального розвитку особистості (ціннісний,
змістовий,

організаційно-діяльнісний,

методичний

та

рефлексивно-

оцінний) має сформуватися в інтегративну професійно-значущу якість
особистості, що характеризується орієнтацією на духовні цінності
культури в особистісному саморозвитку та міжособистісній взаємодії.
Розгортання

діалогу

у

процесі

формування

духовності

нам

представляється можливим за векторами життєдіяльності людини, які
визначаються філософами В. Баруліним, В. Борзенковим, Ф. Гірьонком,
В. Ільїним, Б. Юдіним достатньо виразно [416].
Перший

вектор

представляє

духовність

як

екзистенційний

компонент життя людини. Зміст цього аспекту духовності полягає у тому,
що людина через свою духовність та її форми усвідомлює, сприймає,
відчуває саму себе як таку. Отже, саме як за Декартом: «Cogito, ergo sum»,
тобто можна сказати: я мислю, радію, обурююсь, захоплююся, страждаю,
отже, я існую.
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У такий спосіб тлумачення духовності вона є екзистенцією всього
людського буття, адже людина живе, діє, перетворює світ, спираючись на
духовність як форму самоідентифікації [466, с. 289-290].
Якщо духовність як чинник самоідентифікації оцінювати в площині
взаємозв’язків людини і соціуму, то можна констатувати, що людина
передусім виступає суб’єктом духовного буття, а вже потім – робітником
чи вченим, представником етносу або класу, країни, покоління, культури і
т.п. Її відносини з соціумом виростають саме з її духовності,
заломлюючись, опосредковуючись у безлічі конкретних соціальних ролей.
У цьому контексті, варто пригадати вже подане нами визначення
«культурно-освітнього простору», запропоноване Л. Проніною та авторами
колективної

монографії,

оскільки

їх

підхід

найбільш

відповідає

прагненням особистості самостійно формувати ціннісно-смислові погляди,
адже вони віддають перевагу розумовій діяльності та ноосферній
парадигмі, в якій удосконалення внутрішніх людських ознак, душевних і
духовних властивостей розкривається в особистісних діях на основі розуму
(noos), чого не можливо зробити без аналізу і діалогу щодо культурноосвітнього середовища, подій, ситуацій, стихій тощо.
Отже, мова йдеться про те, що в сучасних умовах швидкоплинного
світу процес духовно-морального розвитку особистості відбувається
швидше за суб’єктивними конструктами, коли, на думку С. Жеребкіна,
«суб’єктивність

репрезентує

себе

всупереч

причиново-наслідковим

зв’язкам» [142, с. 130].
У такому контексті усі інтелектуально-логічні операції діалогу
(сприйняття,

ідентифікація,

артикуляція,

інтерпретація,

розуміння,

усвідомлення) набувають неабиякого значення, адже вони мають
завершитися відкриттям та інтеріоризацією універсальних смислів.
Зазвичай, процес відкриття та інтеріоризації смислів у діалозі
починається зі сприйняття як цілісного пізнання об’єктів, проте, як
зазначає М. Булатов, таке розуміння сприйняття «…вводить людей взагалі.
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і філософів зокрема, в оману: згідно з ним людина має те, що вона
приймає. У неї є органи, щоб відчувати кольори, смаки тощо, але немає
органу сприйняття цілісного образу предмета. Такий образ створюється
суб’єктом з відчуттів… Тобто ми не сприймаємо пасивно, а створюємо
об’єкти відчуттів» [67, с. 469].
Стосовно зазначеної проблеми варто наголосити, що сприйняття
позицій, тверджень, думок у діалозі, зміст якого складається з
інформативної та екзистенційної взаємодії, має бути підпорядкованим усім
культурним

«кодам»

мислення

інтелектуально-коректним,

й

поведінки,

морально-етичним

та

що

відповідають

духовно-естетичним

вимогам.
Оскільки діалог, на наше глибоке переконання, має справу з
суперечливими позиціями, то у процесі ідентифікації (лат. identicus –
тотожний; facio – роблю) тієї чи іншої думки встановлення або дотримання
тотожності об’єктів має відповідати не тільки правилам законів логіки,
зокрема тотожності, але й бути пошуком елементів спільності, які у
процесі пізнання і взаємодії можна розгорнути в консенсуальний механізм.
Більш того, слід ще раз підкреслити значну роль у діалозі
філософської рефлексії, оскільки саме в філософії ідентифікація набуває
своїх граничних форм, що визначаються універсаліями.
Не наполягаючи на послідовності інформативно-екзистенційних
операцій діалогу, зазначимо, що артикуляція інтересів, мотивів і цінностей
суб’єкта, як правило, спочатку подається в поясненні, яке, на думку
багатьох дослідників, має відповідати декільком вимогам: адекватності,
предметності, толерантності, емпатії, аргументованості, тактовності,
упевненості в найкращих властивостях людини (навіть у потенційних),
нова інформативність тощо.
Розкриваючи діалогічний саморух суб’єкта культурно-освітнього
простору та визнаючи, що не існує руху, зовсім ізольованого і
позбавленого ланцюгового впливу інших суб’єктів і чинників, варто
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найбільшу увагу приділяти процедурі породження й осягнення смислів,
тобто розумінню, що саме є метою діалогу. Проте сутність власне
розуміння представлена в теорії та практиці дуже неоднозначно.
Повертаючись до нашої традиції – шукати концептуальний зміст
(концепт як ідея, задум, первинний сенс) необхідно у філософії, –
звертаємось до філософських енциклопедичних видань: «Розуміння – 1)
мати про що-небудь правильне поняття; 2) специфічний стан свідомості,
що викликаний зовнішніми і внутрішніми впливами, і що фіксується
суб’єктом як впевненість в адекватності відтворених уявлень і змісту
впливу… Існує ідеофізичне розуміння (з’ясування сутності на основі
фізичних ознак), суб’єктивне розуміння, об’єктивне розуміння й історичне
розуміння» [67, с. 354].
У контексті дослідження нашого питання принциповим є визначення
розуміння у психологічній літературі: «Розуміння – психічний процес
включення інформації про що-небудь у колишній досвід, у засвоєні раніше
знання та осягнення на цій основі значення подій, факту, змісту дії…
Розуміння належить перш за все до сфери інтелекту, проте воно спирається
на індивідуальний емпіричний досвід, відображені нормативно-ціннісні
образи дійсності, оцінку на основі деякого зразка, еталона, норми або
принципу» [67, с. 260].
Отже, розуміння як результат діалогу має не тільки розглядатися за
допомогою багатоаспектного аналізу, але й перевірятися в інтерпретації,
яка щоразу потребує і додає смислів у нових ситуаціях. Це позначає
неможливість

ідентифікації

результатів

діалогу

до

включення

в

обговорення його предмету ціннісно-смислових компонентів.
Більш того, не можна вважати припустимим переведення розуміння
тільки в інтелектуальну площину, адже тоді головна мета зростання
особистості – набуття культурності – залишиться за межами етичності,
духовності й естетичності, а реалізація інтерсуб’єктивності, як пошук
спільності в думках і діях суб’єктів, не вийде на високі культурні смисли.
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Це не є зовсім логічним, якщо сучасний світ є настільки об’єднаним у
просторі та в часі, що можна з упевненістю говорити про спільносвіт в усіх
його смислах і розуміннях. Такий світ не може не вимагати від людей
постійного

«оновлення»

механізмів

спільної

людської

дії,

адже

суспільство, як складноорганізована система, не може функціонувати і
розвиватися без спільної, узгодженої діяльності своїх членів. До того ж,
людина, від природи прагнучи «бути разом із іншою», стає людиною
комунікативною і діалогічною, яка прагне інтеркультурності.
У сучасних теоретичних і практичних характеристиках людських
відносин

мова, як

правило, йдеться про поняття «спілкування»,

«комунікація», «діалог», про їх різновиди, і вони дуже часто не тільки
сприймаються як синоніми, а й постають в осмисленні, на нашу думку, як
акти, що є виключно детермінованими потребами суспільства та його
вимогами.
Коли ми у попередніх розділах визначали алгоритм діалогу та
окреслювали його як рух розуміння, що відбувається від незнання про
незнання – до знання про незнання (Що це?), потім – до знання про знання
(Що воно означає?), до смислу знання (Навіщо?) і, насамкінець, до знання
про отримання нового знання, то мали на увазі діалогічні операції щодо
наукових підходів. Отже, пошук нового знання саме в духовній сфері
потребує

інформативно-екзистенційного

аналізу

культурологічного,

акмеологічного, аксіологічного, антропологічного та синергетичного
підходів.
Якщо

залучити

у

цей

контекст

визначення

духовності,

запропоноване С. Кримським, – «це завжди ціннісне домобудівництво
особистості. Це той безкінечний шлях до формування свого внутрішнього
світу, що дозволяє людині не залежати повністю від контексту
зовнішнього життя, тобто залишатися собі тотожною» [191, с. 18], то
дійсно розуміння в діалозі власне себе є досягненням внутрішньої свободи
і тим, «…що дає змогу особистості обертати засвоєння зовнішнього світу
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на шлях до самого себе. А цей шлях є найдовшою дорогою, яку проходить
особа в житті» [191, с. 7]. На даному етапі ми знов виявляємо властивість
духовності – бути нескінченим становленням, нескінченим шляхом до
себе. Так само і розуміння завжди є нскінченим пошуком і залучене у
герменевтичне коло, коло розуміння частин тексту поглиблює розуміння
цілого, а розуміння усього тексту поглиблює розуміння його частин. Тому
процес розуміння, зокрема і розуміння себе, є також нескінченим.
Другий вектор духовності стосується індивідуально-унікальних
особливостей людей, їхньої неповторності, неоднаковості, нерівності
людей, що виявляється вже у природній конституції кожного індивіда.
Наприклад, у спадковому коді, візерунку ліній на пальцях, зовнішньому
вигляді, в тілесній організації людини, її міміці, жестикуляції, виразі
обличчя і т.п. Щодо цих тілесно-соматичних, біологічних характеристик
двох однакових людей в принципі немає і не буде. Ця неповторність може
бути охарактеризована як природна: сама природа наче створила людей як
своєрідний

штучний

продукт,

абсолютно

не

дубльований

і

не

тиражований [456, с. 18].
Разом із тим, людська неповторність проявляється не тільки в
природно-біологічних параметрах. Вона непомірно ширша і багатша за
них.

Якщо

б

можна

було

виміряти,

так

би

мовити,

«градуси

індивідуальності», поставити питання про те, в яких параметрах людської
життєдіяльності людська індивідуальність і неповторність проявляються у
найбільш концентрованій формі, то ми б відповіли так: у духовності
людини.
Саме духовність становить, якщо можна так висловитися, саму
квінтесенцію людської індивідуальності і виявляється як абсолютно
неповторна для кожної людини переливчастість гри її душевних сил,
потягів, настроїв, та абсолютно особлива для кожного змістовність
розумових процесів, коли в химерні поєднання складаються здавалося б
абсолютно різні наочні образи, фрагменти ідей, ціннісні устремління.
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Саме в суб’єктивному світі людини вибудовується абсолютно
особлива логіка роздумів, якщо взагалі можна назвати логікою цю
процедуру руху думки, що включає і зв’язкові нитки мислення, і провали в
аргументації, і підміну логічних аргументів якимись афективними
імпульсами. Більше того, можливо, духовність людини є її справжньою
індивідуальністю і неповторністю як такою [32, с. 43].
Неповторність, унікальність, індивідуальність людської духовності є
фундаментально значущою для усього людського життя, у всій її долі.
Адже саме з неповторних глибин духовності спливають у кожній людині
багато бажань, устремлінь, які значною мірою є стимулами, мотивами її
життя. Адже саме з гри духовних сил, велінь, уподобань, ціннісних
пріоритетів, прийнятих для себе еталонів, архетипових устремлінь,
ментальних уподобань і ряду інших факторів складається той сплав
внутрішніх імперативів, який, без перебільшення, визначає життєвий
вибір, життєву біографію людини [456, с. 18]. Так що неповторність,
індивідуальність людської духовності — це не зовнішній гарант людського
життя, а її, якщо можна так висловитися, потужне внутрішнє джерело.
Якщо духовність виступає змістом і результатом самоідентифікації,
індивідуалізації людини, то тим самим вона постає констатацією певної
якісної визначеності людини. Духовність виступає прокресленням якоїсь
межі, яка відділяє людину від усього іншого «іншого», цього Я від усього,
що суть не-Я. Інакше кажучи, духовність – це простір цього Я і разом із
тим бар’єр, який відділяє Я від усього, що знаходиться по іншу сторону
даного бар’єру.
У цьому сенсі духовність і можна інтерпретувати як ціеннісносмислову форму людини і її буття – форму організації, і фориму існування,
як це запропонувала І. Степаненко. Оскільки людина за допомогою своєї
духовності

виділяється

з усього

світу, конституюється

як

деяка

відмінність, вона, тим самим, виступає суб’єктом відношення до цього
«іншого». Саме тому, що за допомогою своєї духовності вона суть щось
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інше, ніж цей світ, що вона є деякою особливою точкою у цьому світі,
нерозчинною в ньому й існуючою як щось окреме й зафіксоване, людина
може бути суб’єктом.
В принципі палітра відносин людини зі світом є безмежною. Це
може бути відношення до космосу, природи, Бога, своєї сім’ї і т.п.
Зупинимося на двох найбільш загальних класах людських відносин: а)
духовність як основа ставлення людини до соціуму в цілому. Зміст цього
відношення полягає в тому, що якщо людина самоідентифікує себе як
суб’єкта, якістю і межею якого є його духовність, то весь світ, що лежить
поза нею може бути яким завгодно – світом технічних систем, інформації,
національно-етнічних конфліктів, ареною війни або громадянського миру і
інших явищ, але в будь-якому випадку виступає для неї світом не
суб’єктивним, не духовним.
Зрозуміло, у цьому випадку не стверджується, що суспільний світ –
це безліч людей, їхніх зв’язків, відносин, дій, об’єктивно не духовний, не
суб’єктивний. Якщо дивитися на нього відсторонено, не стаючи на жодну
позицію, то характеристики духовності однаковою мірою властиві будьякій людині. Але ми ведемо мову про те, як виступає суспільство – як
контрагент відносини – з точки зору людини, що ідентифікує себе як
духовний суб’єкт. Ми маємо тут справу зі свого роду принциповою
координацією, центральним членом якої виступає людина як духовний
суб’єкт. З цих позицій весь світ виступає як дещо, що знаходиться по той
бік духовності, суб’єктивності людини, а відношення «людина-соціум»
виступає

як

відношення

духовно-суб’єктивного

і

недуховно-

об’єктивного [69, с. 156].
Зрозуміло, ставлення людини до соціуму не пов’язане тільки з
духовністю, суб’єктивністю. Людина – істота діяльна, вона вторгається,
вклинюється у суспільне життя своїми предметно-практичними діями. У
цій площині є своя діалектика взаємозв’язку людини і соціуму, є своя
ступінь тісноти цих зв’язків, що відрізняється від тієї розмежованості, яка
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виявляється при розгляді людини як суб’єкта духовності. Але вважається,
що перебільшувати ці відмінності немає потреби. Бо той глибинний
момент протистояння людини і соціуму, який пов’язаний з духовністю
людини, лише «пом’якшується», але аж ніяк не знімається взагалі, коли
мова йде про практичну діяльність людини.
Другий

змістовий

блок

презентує

духовність

як

основу

саморефлексії, самовизначення, ставлення людини до самої себе.
Самоідентифікація людини розкриває її не тільки як суб’єкта «зовнішніх»
відносин. Якщо людина усвідомлює себе як деяке Я, то це Я, будучи
усвідомленим, стає для неї предметом рефлексії [427, с. 61].
Інакше кажучи, усвідомлюючи себе, духовно самовизначаючись і
самоідентифікуючись, людина як би роздвоюється. З одного боку, вона
перетворює себе на суб’єкта певного ставлення, Я-суб’єкт, з іншого – себе,
своє Я, вона перетворює на об’єкт певного ставлення, Я-об’єкт. Я, як
об’єкт відношення, має, зрозуміло, іншу природу, ніж соціум (у якості
такого ж об’єкта). Це Я-об’єкт не поза людиною, її суб’єктивним духовним
світом. Його можна позначити як духовно-ідеальний об’єкт, що має ту ж
природу, що і Я-суб’єкт. І тим не менше це Я-об’єкт відрізняється від Ясуб’єкта.
Перетворюючи себе на об’єкт рефлексії, людина тим самим включає
в механізм власного розвитку аналіз самої себе, самооцінку – як
позитивну, так і негативну, і часто досить жорстку, – розробляючи
програми власної переробки. І це перетворення себе на об’єкт власного
ставлення, своєрідне роздвоєння, дистанціювання від самої себе і свідоме
самоперетворення

є

одним

із

найважливіших

факторів

прогресу

людини [161, с. 357].
Про соціологізаторський акцент у тлумаченні спілкування свідчить
посилання на авторів словника з соціальної філософії, які закономірно
вважають спілкування об’єктивним процесом і визначають його основу, як
«…спільну предметну, насамперед виробничу діяльність, необхідність
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взаємодії,

взаємодопомоги, взаєморозуміння

як обов’язкових

умов

існування і розвитку людства… Спілкування закріплюється у вигляді
норм, принципів, вимог, правил співжиття (культура і етика спілкування).
Спілкування – багатогранне і різнорівневе утворення, уособлює всі
суспільні

відносини:

економічні, політичні, соціальні, національні,

побутові» [345, с. 336-337].
За межами діалогу у сучасній культурно-освітній дійсності, як
правило, залишається такий предмет спілкування, як природа, якщо тільки
вона не потрапляє у площину комунікації суб’єктів за темою природи. У
той же час інтеркультурність передбачає і повномасштабний (можливо
штучний) діалог із природою як «суб’єктом».
Сприймаючи беззаперечно положення про те, що гармонізація усіх
сфер людського життя не може не стосуватися відносин людини з
природою, оскільки людина сьогодні, як ніколи, усвідомила свою
генетичну залежність від законів розвитку природи як суперсистеми, слід
природу, як важливий компонент суспільної життєдіяльності, «перенести»
у морально-ціннісну площину за допомогою діалогу.
У суб’єктивному плані подібне перенесення має стати своєрідною
проекцією тих критеріїв і оцінок, які застосовуються у міжособистісній
комунікації та у відносинах з людьми. В означеному контексті
найважливішим завданням сучасної філософії слід визнати не тільки
обґрунтування нових ціннісних пріоритетів, а й розробку конструктивних
методологем і стратегій діалогізації системи «природа-суспільствоособистість».
Саме необхідність пошуку нових підходів у подоланні руйнівних
наслідків значно розповсюдженого споживацько-прагматичного ставлення
людини до природи ініціює критичний перегляд вкоріненого в культурі
ХХ століття і трансльованого в ХХI столітті суб’єкт-об’єктного,
технократичного мислення, яке порушує техніко-гуманітарний баланс у
світі.

Отже,

сучасна

наукова

спільнота

актуалізує

розробки

та
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впровадження

«партнерської»,

діалогової

моделі,

заснованої

на

встановленні гармонійного співіснування людини з природою. Така
модель має спонукати до діалогу окремих культур і інтегративносинергетичних

науково-освітніх

та просвітницьких

напрямів

щодо

ціннісного виміру природи. Але сформувати таку модель неможливо у
межах суб’єкт-об’єктної, а тільки суб’єкт-суб’єктної освітньої парадгми,
яка інтегративно ключає до себе діалог.
Варто зазначити, що ідея діалогу людини і природи у дослідженнях
не є новою, вона обґрунтовується у космізмі, символізмі, релігійному
містицизмі, діалогічній традиції, екософській течії, «філософії ненасилля»
тощо. Ґрунтовні розвідки щодо ціннісної позиції людини стосовно природи
зроблено відомими представниками західної філософії природи (Г. Йонас,
В. Гьосле, К. Маєр-Абіх та ін.). У пострадянському науковому просторі
філософське осмислення взаємодії людини і природи розробляють
Т. Агафонова, А. Іваненко, М. Мойсеєв, А. Огурцов, Ю. Плюснін та ін. В
Україні шляхи гармонізації відносин на сучасному етапі глобальної
екологічної кризи окреслено такими вченими, як В. Даренський, В. Деркач,
І. Добронравова, М. Кисельов, Л. Сидоренко, А. Толстоухов та ін. Цей
науковий «пласт» встановлює закономірності й етапи коеволюційного
розвитку природи і суспільства, визначає на основі міждисциплінарного та
синергетичного синтезу тенденції і перспективи розвитку.
Разом із тим, реалізація діалогічності людини саме в сфері відносин з
природою не стала предметом ґрунтовних досліджень навіть тих, що
пов’язані з аналізом діалогу і комунікації. У той же час, наштовхнувшись
на низку складних проблем, зумовлених, зокрема, суперечностями у
системі «людина-природа», сучасна спільнота все частіше звертає увагу не
тільки на важливість розробки концепції сталого розвитку людства, яка з
загальноцивілізаційної точки зору передбачатиме глобальну керованість
розвитком спільносвіту заради збереження природи і людини та їх
безперервного розвитку, але й на необхідність зміни аксіології природи та
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включення її в етику діалогу. До того ж, реалізація суб’єктності людини не
може бути повноцінною, якщо людина не зможе розкрити свій потенціал в
усіх компонентах макрокосму і «надати культурності» мікрокосму.
У філософській думці, яка завжди предметно спрямовувалася на
ставлення людини до світу, природа постає одним із центральних понять,
яке набуває широкого спектру значень, зокрема розуміється як сукупність
всього сущого; як дещо об’єктивно існуюче, що протистоїть людині та,
розвиваючись за своїми законами, є незалежним від неї; як сутність будьякої речі (природа речей). У широкому значенні природа розуміється як
весь світ із нескінченним розмаїттям певних проявів. Очевидно, що в
зазначеному сенсі поняття «природа» за своїм змістом ототожнюється з
«універсумом», «реальністю», «всесвітом», «космосом», які є основними
філософськими категоріями та позначають сукупність всього сущого.
Діалог у свою чергу, як було зазначено раніше, розглядається як
інформативна й екзистенціальна взаємодія, завдяки якій уможливлюється
взаєморозуміння. При цьому виокремлюються два типи діалогу. Перший
тип передбачає обрання сторонами спільного курсу взаємодії, а другий
(інформативний, раціоналізований) – на перший план висуває теоретикоінформативний аспект [223]. Варто зазначити, що діалог у традиційному
розумінні, на жаль, розглядається або просто як комунікація, або як
мовний спосіб взаємодії людей і навіть не як логічний механізм.
Що ж стосується сучасної філософії, то тут діалог частіше
розуміється як «обмін між персональними цілісностями, світами, які
зберігають

свої

особливості» [223],

а

тому

він

може

бути

схарактеризований як феноменологічний. Необхідно звернути увагу й на
той факт, що людина як цілісність у своєму існуванні спирається як на
розум і логіку, так і на несвідоме і позараціональне. Саме тому в
екзистенційному

діалозі

дослідниками

виділяються

дві

сторони:

логоцентрична і персоналістична [253, с. 17]. На думку О. Захарової, таке
розрізнення діалогу є досить цікавим у процесі виявлення особливостей
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діалогу людини з природою. Отже, діалог, який заснований на промові з
метою обміну інформацією, можна позначити як інформативний, а діалог,
що містить позараціональні способи сприйняття іншого, можна визначити
як екзистенціальний [148, с. 94].
Погоджуючись з думкою дослідниці, варто додати, що, по-перше,
метою діалогу є не стільки обмін думками, скільки розуміння
суперечливих думок і, по-друге, у діалозі мають «працювати» усі чинники
та амбівалентності поведінки людини. Тому ми вважаємо, що діалог краще
визначати як ціннісно-смислову комунікацію.
Більш зрозумілою різниця між інформативним та екзистенціальним
діалогом стає завдяки зверненню до поглядів філософів ХХ ст. Так,
зокрема, М. Бахтін розрізняє думку про світ і думку у світі: «Думка, яка
прагне осягнути світ, і думка, що відчуває себе у світі (як його
частина)» [25, с. 384]. У першому випадку діалог перетворюється на
механічний контакт «опозицій» у межах одного смислового поля, коли є
ризик поставити «мертву точку» у спілкуванні. У другому випадку перед
пошукувачем розкривається зміст, у тому числі і сенс речей: «Річ,
залишаючись річчю, може впливати лише на речі; щоб впливати на
особистість вона повинна розкрити свій смисловий потенціал...» [25,
с. 431]. М. Бахтін бачить у природі не річ, а життя, бо вона є органічною, а
все неживе залучається завдяки природним процесам до життя, що й
уможливлює комунікацію із природою.
Означену властивість екзистенціального діалогу підкреслювали
М. Бубер і Е. Левінас. Так, зокрема, Е. Левінас наголошує на особливості
діалогу як комунікації: «Між одним, тобто мною, і іншим, за якого я
відповідаю, знаходиться бездонна прірва, – але вона ж є прірвою
небайдужої відповідальності, позначення того, що не зводиться до будьякої систематизації. Це і є нерозрізненням близькості до ближнього,
завдяки якому й утворюється глибинна спільність між мною та іншим,
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єдність людського роду, яка зобов’язана своїм існуванням братству
людей» [204, с. 594].
Аналізуючи особливості відносин у системі «людина-природа»
М. Бубер пише: «Ставлення є взаємністю. Моє Ти впливає на мене, як і Я
впливаю на нього. Наші учні вчать нас, наші системи освіти створюють
нас <...> Як нас виховують діти, як нас виховують тварини! Ми живемо в
потоці всеохоплюючої взаємності» [66, с. 24].
Отже,

засновники

екзистенціального

розуміння

діалогу

підкреслюють такі його особливості, як: осмисленість комунікації;
відповідальне ставлення до партнера; значна роль позараціональних
факторів

у

спілкуванні;

почуття

глибинної

спільності

з

іншим,

перебування із ним в одній дійсності; взаємність відносин; здатність
виховувати і створювати один одного та залучати до етики все живе і
неживе.
Не зважаючи на те, що природа є нездатною до мови у буквальному
значенні та не володіє мистецтвом дискурсу, встановлення діалогу з нею в
першому сенсі є доволі реальним. Оскільки діалог, як діяльність,
здійснюється через функції, то людина, передає «повідомлення» природі
про нові умови, які вона вводить замість старих. Відповідь природи може
здійснюватися через зміну її функцій – умов, які людина або може
прийняти, або ні. Залежно від цього здійснюється нове «висловлювання
людини» в бік природи, яке досліджує наука. Вивчаючи зміни параметрів
навколишнього середовища та відкриваючи закони («повідомлення»
природи), яких ми повинні дотримуватися у своїй діяльності, наука тим
самим підтримує діалог людини з природою.
Отже, «слова» природи наука оформлює поняттями «імператив»,
«гранично допустимі забруднення», «зелена економіка» тощо, переводячи
їх на загальнозрозумілу мову та роблячи їх теоретично і логічно
завершеними. Безумовно, такий, інформативний, діалог з природою має
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прогресивне значення, адже уможливлює краще зрозуміння людиною
природи, а завдяки рефлексії, ще й саму себе.
Разом із тим, в інформативній складовій діалогу, у «повідомленнях»
можуть не бути присутніми ціннісно-смислові компоненти, якщо вона не
буде звернена до обговорення принципових філософських питань взаємодії
людини і природи.
Так, в аналізі сучасного стану екологічної кризи, у діалозі
народжується визнання екологічного імперативу, тобто вимог, які свідчать
про те, що їх порушення буде означати перехід природи з кризового стану
до катастрофічного і до стану, коли подальший перебіг подій може
призвести до краху суперсистеми «природа-суспільство-людина».
Безсумнівним також є визнання значущості не стільки інформативної
складової діалогу, скільки його екзистенціально-смислового змісту, тому
що намагання тільки пояснити розрізнені знання про природу, загрожує
потраплянням до «поганої нескінченності», адже знання про природу
поступово розширюються, з’являються все нові і нові факти.
Інформативний діалог з природою має й інші обмеження, що
звужують його значення: наприклад, є досить висока ймовірність
«приписати» природі «висловлювання», які вона не «говорила», або
невірно, поспіхом розтлумачити її «слова» (адже, звернення до частин не
гарантує розуміння цілого, а знання про системність не змінює ставлення
до елементів). Означені обмеження, переконана О. Захарова, долаються в
екзистенціальному діалозі, який враховує не тільки мовне повідомлення,
раціонально

осмислене,

а

й

сприймає

співрозмовника

цілісно,

використовуючи позараціональні здатності [148, с. 95].
Як було зазначено вище, утилітарно-прагматичному ставленню
людини до природи, що спричинило глибоку екологічну кризу, передувала
дуже змістовна та складна історія взаємодії людини і природи, яка
знаходила відображення у філософському осмисленні. Так, зокрема,
античні філософи бачили природу рухливим і змінним цілим, яке
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підпорядковане Логосу – буттю, і тому людина не протиставлялася
природі, а вважалася однією зі складових природи – Космосу, який
охоплював

всю

доступну

людському

розумінню

природу,

якому

протиставлявся тільки Хаос. Античним ідеалом вважалося життя людини у
злагоді з природою, за її законами. Такий напрям філософії отримав назву
«космоцентризм».
Середньовічна християнська філософська думка виробила інше
розуміння природи, яке можна віднести до теоцентризму: природа почала
розглядатися як дещо створене Богом і є нижчою за людину, яка мала
божественне начало – душу. Людське життя вважалося боротьбою
божественної сутності (душа) з природною гріховною (тіло), що
виправдовувало «зверхнє» ставлення людини до природи.
Разом із тим, на нашу думку, у середньовічному розумінні цього
питання існував певний паритет: над людиною і природою є Бог і «усе в
його волі», а сприймання природи як результату творіння Бога спонукало
до пошуку в ній божественний задуму для прославлення мудрого і
всемогутнього Творця.
Епоха Відродження суттєво змінила ставлення людини до природи: з
одного боку, людина відкриває для себе красу природи, яку починає
сприймати у якості джерела радості й насолоди, а згодом притулку, що
протистоїть розбещеній і порочній людській цивілізації, але, з іншого боку,
на основі наукових і технічних відкриттів людина починає зростати в
самовпевненості відносно природи, яка у Новий час починає розглядатися
у якості об’єкта перетворювальної людської діяльності.
Від Ф. Бекона у європейській цивілізації складається традиція
сприймати природу як кладову, звідки за допомогою науки і освіченого
розуму людина може необмежено черпати усі багатства. Домінування до
середини ХХ століття цієї позиції призвело до швидкого зростання
науково-технічної могутності людини і стало загрожувати не просто
навколишньому середовищу, а по суті існуванню усього живого на Землі.
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Революція у науці на межі XIX-XX ст. призвела до трансформації
класичного стилю мислення – становлення некласичної (сучасної) науки, в
рамках якої об’єкт розглядається через призму теоретичної і практичної
діяльності суб’єкта. Природа відповідно до цього стала трактуватися як
складна динамічна система, а сама людина в пропонованій картині світу
починає виступила не дистанційованою від природного світу, а його
визначальною частиною, адже не можна побудувати наукову картину
світу, не помістивши в неї саму людину.
Оскільки діалог розуміється не тільки як інформативна взаємодія, в
якій природа може поставати лише предметом комунікації, а й як
феноменологічний спосіб автентичних міркувань людини щодо її впливу
на природу і впливу природи на людину, то в такій моделі взаємодії
людини і природи остання перестає бути об’єктом, а перетворюється на
«партнера» людини, якого необхідно «вислухати» та до якого необхідно
«дослухатися». Більш того, якщо людина не може повністю контролювати
природу у такий же спосіб як свій особистісний та соціальний світ, то вона
з необхідністю має відмовитися від ілюзії абсолютного знання і
довгострокових
комунікація,

що

футурологічних
спонукає

до

проектів
розуміння

щодо

природи.

необхідності

Тому

подолання

монологічного ставлення людини до природи і заміну його на діалогічне,
все частіше стає формою поведінки людини культурної.
Варто підкреслити, що одними лише деклараціями, зверненнями та
науковими

доказами

деструктивної

діяльності

людини

неможливо

подолати споживацьке, мотиваційно-прагматичне ставлення до природи та
припинити екологічну кризу, адже споживацько-прагматичне ставлення до
природи закріплялося багатовіковою традицією та стійким типом
відношення людини до природи і навіть стилем життя, то історичні і
сучасні проблеми слід негайно зробити предметом діалогу. Почати же цей
процес потрібно із діалогу, центром якого має стати усвідомлення цінності
природи. Це передбачає, насамперед, визнання екологічного імперативу
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діяльності людини, який не може бути забезпечений у межах традиційної
схеми адаптації суспільства до змінних умов існування та вимагає
утвердження такого світоглядно-етичного принципу, який би регулював
ставлення людини до природи, її поведінку та діяльність у природі і
вимагав би, на думку Л. Сидоренко, виключення будь-якої можливості
руйнації природних екосистем [323, с. 149]. Відтак, людина повинна весь
час відслідковувати певні «табу» щодо природи і бути толерантною до
природи.
Аксіологічна сутність діалогічного і толерантного ставлення людини
до природи полягає в дбайливому, турботливому відношенні, що
відповідає цілям всебічного, цілісного розвитку особистості. Причому,
ціннісне,

відповідальне

відношення,

засновується

не

стільки

на

переконанні, що природа є найціннішим скарбом людини, а скільки на
визнанні генетичного пріоритету природи стосовно людини і суспільства
та на визнанні відповідальності людини за збереження природи як
необхідної умови існування

суспільства. До цього слід також додати

принцип відповідальності Г. Йонаса, як відповідальність людини за
можливість продовження прийдешніх поколінь людей.
Не менш важливою постає проблема спільного розвитку суспільства
і

природи,

в

якому

ураховуються

особливості

коеволюційного

співіснування. Саме концепція коеволюції природи і суспільства, що
заснована на ідеї оптимального співвідношення інтересів соціуму і
можливостей біосфери, має бути відрефлексованою в аспекті, який
доповнює зміст коеволюції (kо – префікс, що позначає узгодженість; лат.
еvolutio – розгортання) і стає ключовою у розумінні природи людини і у
визначенні долі людства ще і таким положенням, що швидкості природної
і соціальної еволюції не співпадають. Тому, по-друге, це питання має
обов’язково поставати предметом діалогу в освіті. Відтак, ноосферні
вчення, що передбачають контроль розуму (noos) над процесами природи,
є доречними [72].
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Причому, варто зазначити, що науковці, обговорюючи синтетичний
характер досліджень коеволюції, доходять висновку, що потрібно
об’єднати зусилля природознавців і гуманітаріїв. Поза такого синтезу
розуміння людини в усьому драматизм її відносин з природою є
неможливим,

а,

отже,

унеможливлюється

і

створення

реально

функціонуючої стратегії взаємодії природи і суспільства.
Так, зокрема, аналізуючи стан відносин у системі «людина-природа»,
М. Мойсеєв вважає, що «…необхідно навчитися описувати й аналізувати
конфлікти між людьми, між Людиною і навколишнім середовищем…
навчитися оголювати протиріччя, які завжди існують у суспільстві, і
створювати методи відшукання колективних рішень, які завжди будуть
деякими компромісами. Має з’явитися чітке розуміння того факту, що в
наш час «екологічного імперативу» і ядерної зброї без компромісів, без
«інститутів згоди» подальший розвиток суспільства перспектив не має!»
[242, с. 303].
Таким чином, діалогізація відносин людини із навколишнім світом,
розуміння законів спільного існування людини з людиною, природи і
людини та її відповідальності за все живе і неживе в світі відбуваються в
культурно-освітньому просторі як в інституційному параметрі, що
значною

мірою

розгортається

в

екологізації

простору,

так

і

в

суб’єктивному (інтенційному або ноосферному).
Без сумніву, екологізація має відкривати нове сприйняття людиною
світу, допомагає активно пропагувати діяльність, що наносить найменшу
шкоду

природному

середовищу,

актуалізувати

природокористування, підпорядковане меті найбільшого

раціональне
блага

для

найбільшої кількості людей протягом найбільшого часу. Але діалог,
комунікація та партнерство здатні відновити

розірвані зв’язки між

людиною і природою, якщо у діалог на засадах філософського, ціннісносмислового його розуміння увійдуть у визнання генетичного пріоритету
природи відносно людини і суспільства, у слідування законам коеволюції,
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екологічного імперативу, толерантне ставлення до Природи в усіх її
проявах. Саме ця ідейно-методологічна платформа стане конструктивним
поверненням людини до себе самої, як біосоціодуховної істоти, яка здатна
стати

повноцінним

суб’єктом

культурно-освітнього

континууму

в

ноосферному і ландшафтному вимірах.
Отже,

духовність

людини,

сприяючи

її

самовизначенню

та

самоідентифікації, перетворює її і на суб’єкт, і на об’єкт відносини.
Самовизначення
неповторності,

тут

виступає

визначення

як

самого

визначення
себе

своє

стосовно

самобутності,
самого

себе.

Самоідентичність є самовизначенням стосовно того, що виходить за межи
людини як самої себе – соціальної групи, етносу, нації, Бога, природи,
цінностей тощо. Це відношення розгортається у цілому в двох основних
напрямках: всередину – до самої себе і назовні – до соціуму і природи. Ці
дві

грані

відносин

людини

не

роз’єднані,

вони

переплітаються,

взаємовпливають, так що розвиток ставлення людини до самої себе
неминуче проявляється у зміні її ставлення до соціуму і природи, а
розвиток цього останнього переломлюється і у змінах ставлення людини
до самої себе.
Поняття духовності як інтегративної якості розвитку певних творчих
інтенцій особистості у межах діалогіки може бути представлене як
сприйняття нового, зосередженість на його значущості, співставлення з
власним інтересом, кореляція зі способами самовираження та прагнення
соціального визнання, встановлення ціннісно-смислових властивостей того
чи іншого духовного витвору та його естетичного потенціалу.
Якщо мова заходить про діалогізацію культурно-освітнього простору
вищої школи, то важливим напрямом гармонізації і модернізації освіти
визначають її відкритість. Тому аналіз духовності як відкритості людини
слід сприймати як своєрідну квінтесенцію людської індивідуальності, в
якій відображена сутність індивідуальної неповторності людини.
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Разом із тим, унікальна особливість людської духовності полягає у
тому, що в ній проявляється і, здавалося б, абсолютно протилежна якість –
своєрідна безмежність, універсальна відкритість. У духовності людини,
таким чином, одночасно втілені полярно протилежні характеристики –
індивідуальна людська неповторність і разом із тим настільки ж абсолютна
загальність,

безкінечність,

і,

у

цьому

сенсі,

надіндивідуальність.

Зупинимося на цьому моменті дещо детальніше.
У даному випадку мова йде вже не про втілення мого Я у моїй
духовності, а про втілення у ній моментів загального, іншого, втілення неЯ. Як же духовність людини виявляється носієм цього не-Я, цього
«іншого»? У відповіді на це питання на перший план виходить така якість
духовності людини як її ідеальність. Суть справи ми вбачаємо у тому, що в
людській свідомості, у людському духовному світі ідеально може
відтворюватися усе. Ідеальне в цьому сенсі абсолютне – нескінченно
«пластична» субстанція, яка може вмістити у себе все без винятку.
Ідеальність суть не просто відображення, образ, копія зовнішньої
предметної реальності. Одночасно ідеальне є такою субстанцією, у
просторі якої відтворюється будь-який мислимий, будь-який віртуальний
світ.
Завдяки унікальній властивості ідеальності, її відкритості, до
людської духовності як би вривається найбільш широким потоком увесь
світ. Людська духовність у цьому відношенні являє собою свого роду
широко відкриті ворота світу, безмежне сприйняття як світу, так і будьякої віртуальної реальності. Духовність, завдяки ідеальності, – це і те, що
є, і те, чого немає, але що може бути, і те, що взагалі не може бути.
Людська духовність – нескінченна і безлика, вона постійно пристосована
до того, щоб бути всім. Таким чином, духовність одночасно і нескінченно
індивідуальна, і нескінченно знеособлено-всезагальна.
М. Бердяєв писав: «Кожна людина за своєю внутрішньою природою
є якийсь великий світ, мікрокосм, у якому відображається і перебуває весь

338
реальний світ і всі великі історичні епохи; він не являє собою якийсь
уривок всесвіту, в якому укладено цей маленький шматочок, він являє
собою один великий світ, який може бути за станом свідомості даної
людини ще закритим, але в міру розширення і просвітління її свідомості
внутрішньо розкривається. У цьому процесі поглиблення свідомості
розкриваються всі великі історичні епохи, вся історія світу» [32, с. 19].
Четверте. Духовність як квінтесенція людського буття – це не якась
риса людини, не якась її властивість, не якийсь «доважок» до людини.
Інакше кажучи, духовність – це не щось «інше» людини, як би відмінне від
неї і таке, що допускає як би роздільне існування людини, з одного боку, і
її духовності – з іншого. Ні, духовність людини є те, що робить людину
людиною, те, що виділяє її зі світового універсуму. Як же оцінити
духовність людини у плані втілення, розкриття людської сутності?
Людина володіє багатьма і дуже різними якостями. По-перше, їй
властиве все те, що властиве будь-якій природній (створеній) істоті:
потреба в їжі, відтворення собі подібних, інстинкти, коло певних почуттів і
т.д. і т.п. Людина живе у світі суспільних зв’язків і відносин. Вона агент,
суб’єкт цих відносин, і, природно, ця включеність у суспільні відносини
переломлюється в людині, обумовлюючи якісь її якості, що дозволяють їй
бути в системі залежностей, інтеріоризувати ці залежності і зв’язки в
своєму внутрішньому світі. Людина, нарешті, предметно-діяльна істота,
вона реально переробляє себе, соціум, світ, і ця переробка заломлюється,
виражається у певних якостях людини, – наприклад, у її активності,
інтенціях її фізичного і духовного світу.
Духовність людини не відгороджена, природно, від інших її якостей,
вона з ними органічно взаємопов’язана і відчуває з їх боку величезний
вплив. Так, фрейдизм показав, який величезний вплив на все духовне
життя людини здійснює лібідонозна енергія, як вона, сублімуючись,
виступає у вигляді багатьох духовних якостей, прагнень людини, як
порушення законів цієї сублімації призводить до серйозних дефектів усієї
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духовної сфери людини – неврозів, психозів і т.д. Аналіз суспільних
зв’язків людини розкриває багато чинників, які спонукають людину
засвоювати духовні досягнення культури, постійно підтримувати високий
тонус цієї асиміляції. Звернення до діяльності людини розкриває процеси
формування цілепокладання, багато аспектів становлення і розвитку
категоріально-понятійного фонду.
На наш погляд, духовність становить сутність людини тому, що
оцінка будь-яких інших сторін людського буття як сутнісних не дає
достатньо

надійних

методологічних

підстав

для

розуміння

усієї

масштабності ролі людини, неминуче – у явній або прихованій формі
містить посилку про вторинність, залежність людини.
Теза про духовність людини як її сутність містить у собі заперечення
визнання у якості такої за іншими частинами, сторонами. Перш за все
домовимося щодо того, чому, на наш погляд, не можна вважати сутністю
людини діяльність (принаймні у тій же мірі, як і її духовність). Ідея про
діяльну сутність людини була досить популярною у марксистській
філософії, та й не тільки в ній [298].
Власне, проти визнання значущості людської діяльності, предметнопрактичної та духовної, з точки зору становлення людини, її існування,
розвитку

заперечити

нічого.

Не

будь

людина

чинною,

реально

перетворюючою світ, соціум, себе, не було б ані людини, ані соціуму.
Доводити ці істини – значить вдиратися до відчинених дверей.
Але у нас в даному випадку мова йде не про те, важлива чи не
важлива діяльність людини, а про те, чи є діяльнісна характеристика
людини сутнісно основоположною. При цьому додамо, що мова йде не про
людський рід взагалі, а про людину як конкретний індивід. Якщо
діяльність людини розглядати в такому ракурсі і масштабі, то не можна не
відзначити, що діяльність людини неминуче носить локальний характер.
Вона обмежена нескінченною масою зовнішніх матеріально-просторових
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та інших обставин, з якою вона неминуче повинна узгоджуватися. Інакше
кажучи, реальна діяльність людини наче затиснута в реальних обставинах.
Духовність людини є якісно більш відкритою, внутрішньо розкутою
у своєму перебігу. Звідси її більша масштабність, ніж діяльність людини.
Тому

якщо

духовність

втілює

у

собі

весь

соціальний

світ,

є

концентрованим вираженням усього цього світу, то діяльність людини – це
відображення лише невеликого його фрагмента: як частина соціуму – це
просто частина загальної дійсності.
Діяльність людини як така значною мірою має риси типажності,
однаковості, уніфікації. Людське індивідуальне начало тут як би
вуалюється,

змащується,

а

у деяких

умовах

взагалі

виявляється

другорядним. Але можна сутнісне в людині вбачати у тому, в чому
неповторна людська індивідуальність як раз найменше виявляється і
втілюється? Духовність, ще раз нагадаємо, це неповторна своєрідність
людини не тільки не відкидає, а з нього виростає.
З нашої точки зору, діяльність як така виступає скоріше як якийсь
прояв людини зовні, опредметнення, реалізація її сил і імпульсів. І
оскільки діяльність людини суть прояв імпульсів, потенцій людини, і в
цьому сенсі вона є вторинною і похідною, остільки в діяльності як такій не
знайти пояснення первинним імпульсам людської життєдіяльності. Вони
розкриваються і виявляються в межах духовності людини, а діяльність
лише виявляє, реалізує, втілює ці імпульси. Осмислюючи фундаментальну
роль духовності, нагадаємо судження двох видатних філософів.
«Людська особистість, – писав В. С. Соловйов, – і, отже, кожна
одинична людина є можливістю для здійснення необмеженої дійсності або
особливою формою нескінченного змісту. У розумі людини полягає
нескінченна можливість усе більш і більш істинного пізнання і сенсу
всього, а її воля містить у собі таку ж нескінченну можливість все більш і
більш досконалого здійснення цього сенсу в даному життєвому
середовищі» [342, с. 282].
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А ось що писав М. Шелер: «Людина як істота вітальна... є тупиком
природи, її вінцем і одночасно найвищою концентрацією, однак, як
можлива «духовна істота», вона є щось інше, ніж просто глухий кут: вона є
водночас світлим і прекрасним виходом із цього глухого кута, істотою, у
якій першосуще починає пізнавати самого себе і осягати, розуміти і
рятувати» [445, с. 93]. Людська духовність є виходом із природного
глухого кута, початок, основа і сутність істинно людського само – і
світотворення.
Суттєвого значення набувають діалог і толерантність у духовному
зростанні особистості майбутнього фахівця, якщо у змісті науково-освітніх
і навчально-освітніх програм закладені дискурсивні матеріали, що
відображають полярності людського існування.
Перша грань – дуалізм духовності і тілесності. В людині завжди
наявні початки тілесного і духовного. Іманентне життя людини, життя
людини взагалі завжди проходить під знаком співвідношення, взаємодії,
взаємопроникнення

цих

двох

полюсів.

Виділяючи

іманентні

співвідношення людини, ми насамперед виділяємо дуалізм тілесності і
духовності.
Друга грань – дуалізм ніщо і безмежності. Ми вже зазначали таку
якість духовності людини як ідеальність. Гегель підкреслював, що
ідеальність є «заперечення реального» і у відношенні до нього духовне –
суть ніщо.
Але ідеально-духовне, як ніщо, не являє собою бездонну, мертву
порожнечу. Навпаки, воно має безмежний потенціал. Завдяки цьому
потенціалу духовно-ідеальне ніщо може стати усім. Немає таких явищ, які
не могли б стати ідеальними і через це відтворення бути складовою
частиною людської духовності, а значить і життя. У цьому сенсі ідеальнодуховний світ людини є безмежним.
Між ідеальним як ніщо і ідеальним як безмежністю існує глибокий
закономірний зв’язок. Саме тому, що духовно-ідеальне суть ніщо, воно
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може стати всім, бути безмежним. «Відхід» від ідеального ніщо, набуття
ним у якості реального деяких рис, відразу ж ліквідує потенціал
безмежності духовно-ідеального.
Третя грань – дуалізм одиничності і загальності. Виходячи з
«природи» людської духовності, можна стверджувати, що людина, з
одного боку, невикорінно індивідуальне, неповторне одиничне, з іншого –
несе в собі момент загальності. Людина несе в собі момент загальності не
лише тому, що вона є залученою до деяких загальних зв’язків, а тому, що
момент загальності іманентний самій людині, є її власною внутрішньою
властивістю.
У цьому відношенні людина принципово відрізняється від будь-якої
тварини. Тварина завжди є одиничною, вона загальна тільки в родовому
відношенні, загальна своїми родовими ознаками, своєю функцією у
родовому поділі функцій. Так би мовити, своє загальне тварина не несе в
собі, бо нічого в собі не має. Що стосується людини, то як її одиничність,
так і її загальний момент, загальне утримання є саме її іманентною якістю,
невід’ємними рисами її власної духовності. Гегель зазначав: «Людина як
індивід відноситься до самого себе. У неї дві сторони: одиничність і
загальна сутність. У зв’язку з цим її обов’язок перед собою полягає
частково у фізичному збереженні себе, частково у тому, щоб підняти свою
окрему істоту до своєї загальної природи – утворити себе» [93, с. 61].
Отже, одиничність, індивідуальність, з одного боку, і загальність – з
іншого є діалектично взаємопов’язаними. Не можна сказати, що людина є
індивідуальною і на додаток загальною або загальною і на додаток
індивідуальною. Людина є всезагальною у своїй індивідуальності та
індивідуальною у своїй загальності. Її індивідуальність і загальність
взаємопронизують, взаємонасичують одна одну, взаємопереходять одна в
одну. У цьому і полягає сенс діалектичного принципу єдності одиничного,
особливого і загального.
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Оскільки

дві

наступні

грані

духовності

(дуалізм

локальної

завершеності і безмежної потенціальності та дуалізм буття людини і її
самості) діалогічно спрямовуються в реалізацію суб’єктності, набуття
майбутнім фахівцем соціальності і

праксеологічної компетентності, то

виникає необхідність розглянути це питання у наступному підрозділі.
4.2. Культура діалогу як праксеологічний маркер засвоєння
особистістю цілісності багатовимірного світу смислів
Коли ми аналізуємо діалог у культурно-освітньому просторі, то слід
мати на увазі розмаїття процесів, у яких функціонує діалог, що
«переводить» розуміння потреб у цінності, а їх, у свою чергу, у ціннісні
орієнтації, коли особистісні утворення внутрішньої культури збагачуються
та перетворюються на особистісний соціокультурний і духовний досвід.
Ми будемо розглядати духовний розвиток на прикладі формування
духовності майбутнього фахівця у культурно-освітньому просторі вищої
школи, в якому духовність виступає як прояв двох процесів: перший із них
визначається внутрішньою активністю самого студента; другий – логікою
розгортання зовнішніх морально-духовних ситуацій (у навчально-виховній
діяльності, у колективних стосунках, у системних параметрах культурноосвітнього простору тощо). Саме тому ми у попередніх розділах
розкривали значущість діалогу і толерантності у становленні культурноосвітнього простору вищої школи, як континууму, що поєднує ці процеси.
Не заглиблюючись в аналіз дефініцій «досвід» і «духовний досвід»
зокрема, слід зазначити, що філософію також слід розглядати як духовний
досвід. Так, на думку видатних філософів, досвід можна тлумачити як
прагнення душі до звільнення від матерії (Абу Бакр ар-Разі – ІХ-Х ст.),
функція «я», що не відображається в словах (Новаліс – ХVІІІ-ХІХ ст.),
«неспівпадання

результатів

діяльності

і

мети,

що

спонукає

до

перетворень» (Г.-Ф. Гегель – ХVІІІ-ХІХ ст.), результат діяльності, що
співвідноситься із категорією практики (К. Маркс – ХІХ ст.), план
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використання речі (Дж. Дьюї – ХІХ-ХХ ст.), різні стани свідомості
суб’єкта (Б. Рассел – ХХ ст.) та ін. У контексті нашого дослідження,
звичайно, можна погодитися з кожним із цих визначень, адже вони
відповідають тлумаченню досвіду у широкому сенсі як єдності знань,
умінь, навичок.
Разом із тим, духовний досвід і тим більше філософія, як духовний
досвід, потребують іншої рефлексії, яка б уможливила розуміння діалогу,
діяльності і професійної підготовки майбутнього фахівця, зокрема, не як
теорії того, що є у світі, а як теорії того, що ми робимо, адже воно має
власні принципи, а те, що є як буття, може бути осягнуте за допомогою
цих принципів як об’єкт і має, на нашу думку, показати людині цінності,
тобто саме те, що вказує, якою вона має бути.
До того ж, сучасне розмаїття культур, що викликає їх діалог,
ускладнює орієнтацію студентства на цінності не лише власної, але й
інших культур. З огляду на це, діалог культур гостро поставив перед
особистістю проблему цінностей, ціннісних орієнтацій, загальнолюдських
цінностей у різних контекстах: діалог культур Заходу і Сходу, східних і
західних культурних традицій, культур Північної та Східної Європи,
єдності людини та суспільства, домінування таких норм і правил поведінки
особистості як справедливість, гуманність, щирість, людяність, повага до
батьків і старших тощо.
Нестача діалогу і співпраці, взаємоповаги та розуміння сторін, а
також відмінність у традиційних цінностях, точніше в їх інтерпретації,
зумовлена нездатністю людини зорієнтуватися у мінливому світі та
осягнути масштаб загроз існуванню людства. Для вирішення цієї проблеми
необхідним є не тільки створення принципово нової системи знань –
знання про єдність і множинність світу цінностей, про переваги
різноманітних культурних традицій та їх сучасної адаптації одна до одної,
а й механізмів та практик спільного виживання, розвитку і духовного
відродження культур усіх народів.
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Вважаючи, що у вимірах постнекласичної науки кожне запитання
має бути контекстуальним, не можна оминути проблеми у діалогічному
здобуванні істини та порозумінні проблемні ситуації, пов’язаної з
екзистенційністю і духовно-моральним вихованням студентства.
Так, Г. Груць, аналізуючи

сучасні складнощі виховання молодої

особистості, вказує на основні їх причини:
«По-перше, в освіті на передній план виступили суто прагматичні
компоненти, які помітно впливають на її зміст, почасти шкідливо
«вимиваючи» фундаментальну освіту, здійснюється підготовка вузького
спеціаліста, що ефективно виконує призначені йому функції.
По-друге, багато дітей позбавлені належного родинного плекання
через психолого-педагогічну непідготовленість батьків до виховання,
низький рівень матеріального забезпечення сім’ї, зростання кількості
неповних, нуклеарних сімей. Саме тому у юнацькому віці молода людина
не має не тільки позитивного духовно-морального досвіду, а й доброї
основи для формування духовної культури.
По-третє, замовчування й заборона надбань народних традицій
протягом попередніх десятиріч, вилучення з виховної сфери релігійного
компонента призвели до збіднення системи виховних впливів на процес
розвитку

загальнолюдських,

національних,

родинних,

особистісних

духовних цінностей у дітей та юнацтва, а відтак на формування духовної
культури особистості.
По-четверте, руйнування сільських громад, які слугували надійним
оберегом моральності й духовності, повсюдна урбанізація теж стали
причинами духовного зубожіння держави.
По-п’яте, в останні роки провідною тенденцією значної частини
людського соціуму стала гонитва за матеріальними благами: розкішне
житло, дорогі автомобілі, модерна побутова техніка, вишуканий одяг,
банківські рахунки, надмірності у дозвіллі, продажність заради наживи
тощо» [108].
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Саме тому у реальній взаємодії суб’єктів культурно-освітнього
простору необхідно навчити сприймати інших людей як духовних
особистостей та діяти відповідно діалектиці самості і глибинного зв’язку зі
світом, адже кожна людина існує у собі (у себе і для себе буття) і кожна ж
людина існує у світі (буття у світі і для світу). І кожна з цих сторін буття –
у собі і у світі – відображається у певних характеристиках людини. У
кожній людині є і своє внутрішнє співвідношення, співвідношення людини
у собі, у певній самоізоляції, самозамкненості, і своє ставлення до світу,
своя спрямованість і взаємопов’язаність зі світом, «вмонтованість» у світ,
у якому вона живе.
Зрозуміло, що ці грані – самість людини і її взаємопов’язаність зі
світом – хоча і різняться, але є взаємопов’язаними, взаємозумовленими.
Людина входить у світ, співвідноситься зі світом на основі своєї самості,
вона і живе в цьому світі, як самофіксований, самототожний суб’єкт. Але і
світ не є відгородженим від людини у цілому. Нескінченними каналами
людина є пов’язаною із ним. Вона вибудовує свою життєву стратегію,
орієнтуючись на цей світ, прагне налагодити з ним оптимальні відносини.
Так людина і живе, спрямовуючись і до себе-буття, і до світо-буття.
Зауважимо, що сучасний світ рухається у напрямі посилення
одиничного, унікального, особистісного, отже і людина, яка в минулі
епохи жила для роду, полісу, держави, нації, партії тощо, сьогодні багато в
чому усвідомлює себе самоцінністю: вона існує, передусім, у собі і для
себе, а орієнтація на макросоціум поступається місцем власним
переживанням, емоційній зосередженості на мікрокосмі.
Демократизація, лібералізація, певна свобода від традиції, релігійної,
філософської,

наукової,

культурної

парадигм

тощо

призвели

до

формування нової системи цінностей, у якій індивідуальний життєвий світ
та прагнення стати суб’єктом стають пріоритетом життя. У такий спосіб
традиційні вірування і загальнолюдські цінності аналізуються суб’єктом та
інтерпретуються відповідно до його власних смислів.
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Проте сучасна епоха ставить перед людством нове завдання –
збереження єдності існуючого різноманіття, що вносить суттєві корективи
у реалізацію суб’єктності та власної винятковості. Безмежний плюралізм,
зростання самосвідомості народів потребують шанобливого відношення до
іншої традиції. На яких же підставах можливе формування принципу
толерантності в культурно-освітньому просторі?
Об’єктивні передумови для формування нової свідомості існують у
вигляді

процесів

глобалізації,

міграції,

інформатизації

тощо,

але

суб’єктивні зусилля відносно трансформації особистісного світогляду
постають як найважливіше завдання сучасної філософії, адже саме
філософія найбільшою мірою звернена до комплексного бачення усіх
проблем і усвідомлення цінності Іншого.
Цікавий аналіз сучасних тенденцій розвитку діалектики самості та
ідентифікації в умовах «суспільства знань» надає український дослідник
С.Пролеєв, вказуючи на те, що відрізняє самість від ідентичності: «У чому
ключова відмінність патерну ідентичності від патерну самості? Самість
побудована на ґрунті самовизначення. Звідси – ключова роль поняття
автономії.

Навпаки,

самовіднесеність,

ідентичність

опосередковану

передбачає

інакшістю,

рефлексивну

тобто

присутністю

значущого іншого. Причому ця значущість має не тільки постати у межах
мого смислового горизонту, а й бути виходом за його межі. Тобто від
принципу

суб’єктивності

здійснюється

перехід

до

принципу

інтерсуб’єктивності. Значущим є не те, що визнала моя суб’єктивність, а
те, що вможливлює інтеракцію суб’єктів, образно кажучи, їхню зустріч,
їхню сумісність. Ідентичності немає самої по собі – вона завжди стосовно
когось. Тому замість бути єдино-однинною, ексклюзивною ідентичність
завжди є множинною. По суті, самість завжди одна, навіть якщо їх
«багато». Ідентичність завжди множинна, навіть якщо вона одна. Самість
задана покладанням, ідентичність – розрізненням. Коротше кажучи,
ідентичність – це самість, яка визначає себе через участь в універсальних

348
проектах. Що відбувається з толерантністю за доби ідентичностей? Вона
набуває вигляду «політики визнання» значущих відмінностей (про що вже
йшлося вище). Підставою визнання значущого іншого є можливість злиття
смислових горизонтів, тобто, якщо взяти до уваги герменевтичний сенс
цього поняття, принципова досяжність взаєморозуміння. Тепер ми
підходимо до нинішньої ситуації, яка дезавуює патерн ідентичності,
делеґітимує його. Твердження може видатися дивним, таким, що ніяк не
відповідає станові сучасного світу, зануреного в кризу ідентичностей і
водночас пройнятого палким бажанням їх здобути. Це настільки
характерне явище, що можна визначити сучасний світ як світ кризи
ідентичностей. Ідентичність виглядає тим, що втрачено або зруйновано і
що ретельно шукають як бажане досягнення. Дозволю собі твердження, що
такий пошук є безплідним – ідентичність за нинішніх умов не може бути
знайдена. Їй просто немає місця в актуальному нині просторі залученостей.
Поясню свою думку. В останні десятиріччя XX сторіччя історія робить
новий поворот, інспірований науково-технічною революцією. Формування
так званого інформаційного суспільства і ситуація ґлобального світу стали
найбільш масштабними втіленнями зміни характеру історичного процесу.
Від історії, здійснюваної в режимі масових мобілізацій, ми перейшли до
історії,

конституювальним

началом

якої

є

багатоманітні

форми

мобільності. Що це тягне за собою для розуміння нашої теми? Ґлобальну
ситуацію від двох попередніх («доби самості» та «доби ідентичності»)
відрізняє неусувна відсутність універсального смислового горизонту.
Внаслідок цього не може здійснюватися не тільки самопокладання та
самовизначення (тобто реалізація патерну самості), а й діалог та визнання
як такі (тобто реалізація патерну ідентичності)» [299, с. 20]. У цілому
поділяючи позицію С. Пролеєва, ми все ж таки вважаємо, що доцільно
вести мову не про відсутність універсального смислового горизонту як
такого, а про його відсутність як чогось наперед заданого, прозорого і
самозрозумілого. Універсальний смисловий горизонт існує як спільні
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проблеми і перспективи нашого існування у спільному життєвому свті.
Але ці проблеми і перспективи ми висвітлюємо, осмислюємо і
намагаємося

вирішити,

впроваджуючи

універсальний

діалог

і

контекстуальні діалогічні практики. По суті саме ця думка обстоюється
представниками трансцендентальної прагматики К.-О. Апелем, Ю.
Габермасом, закладена в ідею горизонту загальних значень Ч. Тейлора
тощо. Саме тому універсальний діалог – на міжособистісному рівні, між
різними

соціальними

групами,

націями,

культурами,

державами,

цивілізаціями стає імперативом сучасності. Без такого універсального
діалогу дійсно не буде універсального смислового горизонту і не можливе
буде залучення до нього на індивідуальному рівні. Саме виходячі із такого
розуміння універсального смислового горизонту ми і наполягаємо на
необхідності розгортання сучасного культурно-освітнього простору на
засадах принципів діалогу і толерантності.
Універсальний смисловий горизонт визначається і загальними
особливостями людської природи і людської життєдіяльності. Як уже
зазначалося, людська життєдіяльність розгортається у межах дуалізму
тілесності і духовності, ніщо і безмежності, одиничності і загальності,
здійсненності і потенційності, у собі-бутті й світо-бутті. Зазначимо, що
кожне з цих співвідношень – це своєрідна іманентна суперечність людини.
Тобто мова йде по суті про п’яти типах іманентних протиріч людини. На
нашу

думку,

ці

протиріччя

є

найбільш

глибинними,

найбільш

фундаментальними протиріччями людського життя взагалі. Ймовірно,
кожне людське життя можна оцінити і проаналізувати з точки зору того, як
у ньому розвивається, проявляється кожне з зазначених фундаментальних
протиріч.
Візьмемо, наприклад, протиріччя тілесності й духовності. По суті усе
людське життя проходить під знаком своєрідного протиборства й гармонії
тілесних і духовних імпульсів людини, в горизонті того, як тілесні
імпульси детермінують над духовними, а останні впливають на тілесні. До
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цієї проблеми прикута увага і релігійної свідомості: легенда про Христа,
його смерть і воскресіння – це теж не що інше, як своєрідна версія зв’язку
тілесного і духовного, що потребує діалогу.
Надзвичайно цікавим є протиріччя актуальної здійсненності і
потенціалу людського буття. Актуальна людська життєдіяльність завжди
спирається на певний духовний потенціал, без якого вона взагалі
неможлива. Однак різні етапи життя людини характеризуються тим, що
по-різному співвідносять, так би мовити, градуси здійсненності і
потенційність. Ймовірно, в цілому дитинство, юність, молодість людини –
це час переважного формування її потенціалу при певній слабкості,
нерозвиненості моментів здійсненності. Потім йде як би життєва смуга
використання потенціалу, як би вичерпування внутрішніх резервів при
відносній неінтенсивності поповнення потенціалу. На певному етапі
людський потенціал може гармоніювати із здійсненністю, на іншому –
відставати від актуальності або випереджати її.
На якомусь етапі людський потенціал може бути корисним для
актуальної життєдіяльності, на якомусь – стати непотрібним баластом.
Цікаво було б зіставити фіксованість, квантованість актуальної
здійсненності

людини

«розпливчастості»

її

і

момент

потенціалу.

своєрідної
Коротше

невизначеності,

кажучи,

проблема

співвідношення здійсненності й потенційності має безліч теоретичних
імплікацій.
Представляє інтерес і проблема співвідношення людини в її
«самості», людини у собі і людини у світі. Вона також може проявлятися у
різних модифікаціях. Візьмемо, наприклад, проблему людської самотності,
замкненості у собі, своєму внутрішньому світі. Який сенс має
самозаглибленість людини у себе, у свій внутрішній світ? Коли і до яких
меж ця самозаглибленість плідна і коли вона перетворюється на
патологію? І, навпаки, можливий такий стан, коли життя у соціумі,
своєрідна розкутість людини перед суспільством не тільки плідні для
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людини, але й пригнічують життя людини у собі, своїй самозаглибленості.
Людина в ім’я суспільства, соціуму, в ім’я певним чином зрозумілої
пріоритетності соціуму може придушити, заблокувати своє Я, власне
буття. В людській історії подібних прикладів скільки завгодно.
Розглянуті характеристики людського буття дозволяють висловити
певні судження про сам феномен людини. І найголовніше полягає у
визнанні

її

багатоякісності,

багаторівневості,

багатогранності,

багатополярності. Людина за своєю природою є індивідуальною і
загальною, неповторною і типовою, реалізованою і потенційною,
приземленою і піднесеною, низькою і великою, духовною і тілесною. І всі
ці грані, всі ці полярності, рівні живуть в одній і тій самій людині, живуть
одночасно, сполучаючись один з одним і утворюючи складний сплав, який
називається людиною.
Це означає, що описати людину в якомусь одному зображенні, в
якійсь одній тональності в принципі не можна. Навіть виділення якоїсь
однієї «найбільш сутнісної риси людини», будучи правильним по суті,
може

стати

підставою

серйозної

методологічної

помилки,

якщо

спробувати людину втиснути в межі однієї цієї сутнісної риси. Особливо
це є небезпечним в освітньо-виховному процесі, оскільки може призвести
до «підганяння» особистості до якогось «шаблону», звузити діапазон її
можливого розвитку і діапазон педагогічних впливів на неї, діапазон
педагогічної взаємодії тощо. Тут доцільно згадати, що психологи довели
компенсаторний характер людських здібностей (коли нерозвиненість одніє
здібності компенсується розвитокм іншої), неспеціалізований характер
здібностей (одна здібність може бути затребуваною у різних видах
діяльності) та можливість успішного досягнення мети діяльності із
застосуванням різних здібностей і різних шляхів.
Тому при розгортанні культурно-освітнього простору на засадах
принципів

діалогу

і

толерантності

потрібно

чітко

розуміти,

що

характеристики людини є, можуть бути і повинні бути різними.
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Абсолютизація будь-якої з них загрожує серйозними спотвореннями в
освітньо-виховному процесі формування і розвитку особистості. Так, якщо
в основу закладається локально-одинична буттєвість людини, то людина
постає в одному масштабі, якщо за основу береться загальність людини, її
потенціал, то людина різко виростає у своїх масштабах. Але, з іншого
боку, всі ці підходи, всі ці різномасштабні «портрети» людини є однаково
плідними за умови усвідомлення їхніх меж і можливостей.
Як вже ми зазначали вище, у реалізації суб’єктності людини, яка
включена в систему соціокультурних зв’язків і активність якої спрямована
на осягнення таємниць світу, найважливішу роль відіграє власне
усвідомлене прагнення особистості подолати «суб’єктивність» і вийти за
межі

емоційного

сприйняття

ситуації.

Тому

питання

полягає

в

обґрунтуванні дієвих механізмів формування інтерсуб’єктивності, що
розглядає світ як рівноцінний спільносвіт.
На цьому шляху є певні пропозиції, варіанти. Так, можливим є
звернення до наявних в історії людства класичних учень, що утверджують
цінність толерантності, відкритості, розкриття їх достоїнств і ефективності,
пошук та обґрунтування єдності світу ключових цінностей різних народів,
незважаючи на приватні особливості між ними, усвідомлення досягнень
різних культурних традицій, уважне вивчення досвіду окремих народів та
осіб, спрямованих на миротворчість і єдність, створення толерантно
орієнтованої аксіології, етики, філософії в цілому, співпраця між країнами
для вирішення глобальних проблем (не лише природних, але й
культурних), створення всесвітнього «наукового співтовариства» –
інтелектуальної еліти, яка становить орієнтир для розвитку соціуму,
міжконфесійного

діалогу

та

знаходження

ціннісної

основи

для

взаємоповаги і любові до іншого, необмеженої своїм віровченням
тощо [21; 97].
Однак, важливо побачити сутність певної ідейної складової цих
процесів, якою є інваріант, – при всіх відмінностях людських спільнот, їх
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ментальності, релігійних або політичних уподобань, існують певні загальні
для усіх цінності, яких у тій чи іншій мірі дотримуються всі. Такі цінності
просто не можуть не існувати, адже й біологічно, і соціально людський рід,
людські спільноти, найрізноманітніші соціуми, всі люди мають куди
більше спільного, ніж відмінного.
Як вважає Б. Гершунський, – «Саме ця рятівна, оптимістична за
самою своєю сутністю гіпотеза дозволяє розраховувати на працездатність і
самих категорій «інваріант», «інваріантність», і заснованої саме на цих
категоріях теорії і практики толерантності, терпимості, доброзичливості,
співпраці в людських відносинах на всіх рівнях таких відносин –
особистісному,

груповому,

громадському,

міждержавному,

загальноцивілізаційному. Далі вирішує воля. Воля людей, воля держав та
їх лідерів, а головне, воля людських спільнот, що складають «тканину»
громадянського

суспільства,

найбільшою

мірою

зацікавленого

в

утвердженні та збереженні вищих досягнень людської цивілізації –
свободи, демократії, відкритості, торжества прав і свобод людини» [97,
с. 12].
Звичайно, у виборі й обґрунтуванні стратегій діалогу і діалогічності
головна роль має належати освіті і науці, моральній еліті людства, здатній
із філософською об’єктивністю системно оцінити всю сукупність факторів,
усе різноманіття причинно-наслідкових зв’язків, що супроводжують таке
настільки глобальне, але вже реальне явище, як боротьба добра зі злом у
всій своїй складності, суперечливості, багатофакторності.
Заслуговує на увагу у контексті діалогу дуалізм локальної
здійсненності і безмежної потенційності. Людина завжди виступає певним
актуальним суб’єктом, який живе і діє саме зараз, втілює свої сили, якості
саме у цій актуальній формі. Він живе саме тут, саме в даній ситуації. Він
такий, який він саме зараз, як він реалізується, розкривається у своїй
актуальної життєдіяльності.
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В цьому відношенні людина завжди існує і розкривається у своїй
здійсненності, у своїй реальній предметно-духовній реалізованості.
Зрозуміло, що ці межі її здійсненності, актуальної реалізованості є
конкретно-доступними для огляду, локально-фікованими. Здійсненність
людини завжди є у певній мірі адекватною актуальному стану людини в
даний момент і в даній ситуації.
У той же час людина завжди є поза і понад своїм актуальним буттям,
актуальною здійсненністю, – несе в собі величезний потенціал, який
пов’язаний зі світом її духовності. Цей потенціал людини ми б
схарактеризували як потенціал культури соціуму, який інтегрований
людиною і живе в людині, потенціал її глибинних можливостей. Цей
потенціал у тій чи іншій людині може реалізуватися або не реалізуватися
повною мірою, але він завжди є у кожній людині, і він величезний.
Можливо, саме наявність цього потенціалу, можливості, що випливають із
цього потенціалу й становлять одну з найістотніших рис людини, так що
людину цілком можна характеризувати як суб’єкта з необмеженим
потенціалом.
Тут необхідно підкреслити, що актуальна здійсненність і безмежна
потенційність як грані буття людини є нерозривно взаємопов’язаними.
Здійсненність спирається на певний людський потенціал, а останній
завжди втілюється у моментах актуальності, збагачується нею.
Найважливішим прагненням Homo educandus щодо культурноосвітнього простору є можливість реалізувати свій біосоціодуховний
потенціал, набути нових компетентностей жити повноцінно. Саме тому
діалогізація культурно-освітнього простору, на нашу думку, стосується не
стільки інституційного його компонента, скільки суб’єктивної складової.
Основні ідейно-теоретичні постулати цієї проблеми закладені у доповідях
ЮНЕСКО [83], у працях багатьох учених (В. Воронкова, О. Дольська,
Е. Кассірер, К. Корсак, О. Базалук, С. Подмазін, М. Попович, І.Степаненко,
В. Шмідт, Н. Морозова та ін.).
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Дослідниця культурно-освітнього простору І. Степаненко вважає за
необхідне розробити теорію мистецтва життєтворчості як відповіді на
запити індивідуального й суспільного життя. Науковець зазначає:
«Сучасний світ усе більше ускладнюється, активізується, наповнюється
ризиками. Сучасне суспільство характеризується підвищеною динамікою
та системністю соціальних змін, які насуваються на людину так швидко,
що їй загрожує «футурошок» (Е. Тоффлер).
Крім

того,

сучасному

суспільству

притаманне

ускладнення

соціальних практик, плюралізація життєвих стратегій і стилів. За таких
умов, коли людина втрачає усталену статусну роль і традиційну соціальну
самоідентифікацію, вона повинна вміти свідомо, швидко й адекватно
орієнтуватися в соціальному просторі, тобто бути «життєво майстерною» і
в кожному своєму вчинку, і на всьому життєвому шляху» [347, с. 110].
До того ж, І. Степаненко вказує на те, «…що істотна плюралізація
стилів життя надзвичайно ускладнює проблему особистісного вибору між
ними… і що без рефлексивного відповідального проектування власного
життєвого шляху для особистості надзвичайно загострюється ризик, що її
стихійне життєздійснення стане результатом наслідування певних моделей
поведінки, зразків учинків, стилів життя як зовнішньо привабливих
брендів, що привнесені в її свідомість різними маніпулятивними
практиками» [347, с. 113-121].
Особливо вразливою при суспільних ризиках є молодь. Ученіпсихологи вказують на причини цього явища:
— по-перше, у такому віці традиційні механізми трансляції досвіду,
зокрема й акумульованого у знаннях, не діють;
— по-друге,

незахищеність

молодої

людини

від

ризиків

посилюється динамічною реструктуризацією соціальної та професійної
стратифікації суспільства;
— по-третє, загострюються суперечності і конфлікти між нормами
та

ціннісними

зразками

традиційної

культури,

що

закріплені

в
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національних архетипах суспільної свідомості, і нової масової культури
«інформаційного суспільства», найбільш активними споживачами якої є
представники саме нового покоління;
— по-четверте,

така

вразливість

зумовлена

й

віковими

особливостями, що виявляються в необхідності виконання інноваційної
діяльності в умовах зростання ризикогенності сучасного суспільства» [288,
с. 257].
Підвищена вразливість молоді до нових ризиків актуалізує проблему
освіти, що пов’язана з цілеспрямованим її впливом на розгортання
суб’єктності молоді в культурно-освітньому просторі за допомогою
діалогу і філософії інтеркультурності. Суспільний розвиток світових
громад останнім часом демонструє надзвичайно високу активність
організованих молодіжних спільнот, які у межах основних соціальних
функцій добровільно здійснюють творчу допомогу молоді в реалізації її
інтересів як у громадському, культурно-освітньому житті, так і в
поширенні можливостей та потенціалу творчого й ініціативного пошуку, у
безпосередній участі в народовладді, у демократизації країни та її єднанні.
Цей процес має загальноцивілізаційний характер, і в деяких суспільствах,
зокрема в Україні, набуває певних контекстуальних рис.
Загальновідомо, що молодь є найактивнішим прошарком населення
щодо

продукування

демократичного

мислення,

вона

–

найменш

консервативна за своїми ціннісними орієнтаціями, більш здатна до
демократичних перетворень, однак молодим людям, за браком достатнього
життєвого досвіду, притаманна властивість мобільного сприйняття не
завжди аргументованих оцінних позицій, у тому числі емоційнозабарвлених, проте неістинних суджень про стан справ [390, 394].
Саме через культурно-освітні практики в широкому суспільному
організаційно

оформленому

середовищі

молодь

має

можливість

реалізувати свій інтелектуально-креативний і громадянсько-свідомісний
потенціал, що постає цивілізаційним надбанням. Однак, як наголошує
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Б. Гершунський, навіть повне й адекватне філософське осмислення
ситуації, що склалася в сучасному світі, навіть найточніше провидіння
можливих тенденцій розвитку цієї ситуації все ж є недостатніми для
практичного вирішення численних проблем, що загрожують самому
існуванню людства. Необхідним видається пошук того головного,
працездатного, доведеного до рівня реальної технологічності напряму,
навколо якого могли б концентруватися зусилля щодо попередження та
подолання деструктивних процесів у світі [97].
Скоординованість конструктивних дій, які у своїй сукупності та
послідовності можуть розглядатися в якості своєрідного алгоритму
культури діалогу як конкретних кроків із реалізації суб’єктності та
розкриття потенційних можливостей людини на основі
толерантності,

які

ведуть

до

духовного

зростання,

діалогу і
запропонував

Б. Гершунський, окресливши їх як досить конструктивні, хоча, звичайно, і
прогностичні за своїми реальними можливостями та строками здійснення.
Спочатку науковець подає інформацію про певний предметнодуховний світський і релігійний ціннісний розкол, що, на нашу думку, є
найбільш показовим за формою прикладом. На рівні інтерпретації
презентанти відмінностей цільових настанов світської освіти та релігії
демонструють, що їм властиві об’єднуючі функції, хоча, звичайно, і в
цільовому, і в змістовому компонентах ці функції не можуть бути
ідентичними, однак загальна орієнтація у формуванні моральних ідеалів
при становленні особистості дозволяє говорити про природний взаємний
інтерес цих двох сфер духовного життя будь-якого суспільства.
Основні положення вченого [97] нами представлено у вигляді
пропозицій щодо організації і проведення культурно-освітніх практик
духовного єднання на основі культури діалогу і толерантності.
Перше. Логічно, що суб’єкти культурно-освітнього простору

не

можуть бути байдужими до фактичного розколу культурного простору
цивілізації, до конфронтації країн і народів, що підсилюється на основі їх
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розбіжностей. У культурно-освітніх практиках, у діалогах і просто у
спілкуванні є можливість розуміння та ініціювання процесу поступового
зближення основних ідентичностей на основі пошуку їх єдиних,
інваріантних, об’єднуючих початків в єдиному

духовному просторі

цивілізації при збереженні свободи кожної окремо (мова, звичайно,
йдеться про можливий діалог культур, їх взаємозбагачення, порозуміння,
примирення).
Друге. Оскільки в культурно-освітньому просторі освіта та культура
є неподільними, адже сфера освіти повинна бути зацікавлена в ініціюванні
та активній підтримці ідеї діалогу культур із орієнтацією на все більшу
деталізацію взаємодіючих компонентів культури та їх інтеграцію в
цілісний культурний простір цивілізації [386, 398].
Тому

величезне

значення

в

культурно-освітніх

практиках,

сприймаючи беззаперечно той факт, що в науково-освітньому процесі
студенти оволоділи знаннями про загальновизнані класичні зразки
духовної культури, що ввійшли у світовий цивілізаційний фонд, у
діалогічну взаємодію слід включати в якості предмета ту частину
скарбниці духовної спадщини людства, що містять

універсальні,

інваріантні для різних народів загальнолюдські цінності і пропонують
зразки дбайливого збереження та створення умов для розвитку культури
кожної країни, кожного соціуму окремо і спільносвіту загалом.
Третє. Освіта як соціальна сфера дуже тісно пов’язана з іншими
сферами, зокрема з політикою. Завданням діалогу в культурно-освітньому
просторі якраз є сприяння ситуації повномасштабного їхнього єднання.
Тому

у

діалогічних

практиках

надзвичайно

важливим

видається

ініціювання стратегій і тактик поступового суміщення і уніфікації
політичних доктрин, інтеграція яких покликана підтвердити непорушний і,
знову-таки,

інваріантний

за

своєю

сутністю,

принцип

мирного

співіснування держав, країн, народів, спільнот. Такого роду практики, що
пропагують безумовну відмову від силових методів вирішення будь-яких
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міждержавних,

внутрішньодержавних,

міжнаціональних

або

міжконфесійних конфліктів, а також навчання, зокрема у тренінгах,
доланню власних силових намагань тощо.
Четверте. Культурно-освітні практики є найсприятливішим місцем
ініціювання розвитку людських контактів на всіх рівнях, які акцентують
увагу на активних формах взаємовигідного співробітництва в різних
сферах людської діяльності (туризм, спорт, організація дозвілля, розвиток
універсальних лінгвістичних засобів людського спілкування, міжнародні
фестивалі мистецтв тощо).
П’яте. Учені, зайняті у сфері освіти, повинні брати участь і залучати
студентів до міжнародних науково-дослідних проектів і технологічних
розробок, спрямованих на вирішення глобальних загальноцивілізаційних
проблем (захист навколишнього середовища, боротьба з голодом,
хворобами, з безробіттям, з неписьменністю, становлення мирного
використання космічного простору, роззброєння, пошуку нових видів
енергії тощо).
Шосте.

Участь

суб’єктів

культурно-освітнього

простору

у

сполученні та поступової інтеграції різних філософських концепцій і
стратегій

розвитку цивілізації, створення

світового

«банку ідей»,

спрямованих на взаємодію та інтеграцію соціумів, їх толерантну
взаємодію.
Сьоме.

Продуктивна

організація,

широкомасштабних теоретичних

послідовне

і прикладних

здійснення

досліджень у всій

сукупності проблем ментальності, у тому числі і проблем формування
діалогічності і толерантності.
Восьме. Складність і багатоаспектність глобальних прогностичних
проблем, що постали сьогодні перед кожною країною і людством у цілому
(а багатоаспектна проблема формування толерантності у людських
стосунках, безсумнівно, належить до їх числа) зумовлює необхідність
звернення до методів та інструментарію експертних оцінок із залученням
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найбільш компетентних фахівців у відповідних галузях, що становлять
вищий світовий рівень досягнень у тих чи інших сферах.
Дев’яте. Виховання діалогічності і толерантності є неможливим без
цілеспрямованої і послідовної інтеграції правових норм функціонування
соціумів, без дієвих засобів попередження та запобігання глобальним
злочинам проти людини і людства – підготовки і ведення воєн у будь-яких
їх видах, здійснення геноциду, міжнародного тероризму, організованої
економічної злочинності, розпалювання міжнаціональної ворожнечі,
варварського ставлення до природи тощо. Сфера освіти, будучи
органічною частиною громадянського суспільства, повинна ініціювати та
підтримувати розробку справді гуманних законів і правових норм, що
регулюють діалогічні взаємини на індивідуальному та суспільному рівнях,
на рівні міждержавних відносин.
Десяте. Розвиткові та практичному втіленню ідей толерантності має
сприяти подальше вдосконалення вже значною мірою усвідомленої
планетарної системи інформації – унікального і найбільш ефективного
виду комунікативної взаємодії людей, людських спільнот і соціумів. З
огляду на свою специфіку, інформаційне поле взаємодії країн і народів, що
не знає архаїчних кордонів, «залізних завіс» і відстаней, технологічно
постає як найбільш перспективна матеріальна база толерантної взаємодії і
духовної інтеграції різних суспільних систем у сучасному і майбутньому
світі.
Тому сфера освіти не може знаходитися осторонь від цих
об’єктивних тенденцій, саме вона зумовлює не лише технічний стан
засобів інформаційної взаємодії, сприяючи підвищенню професійного
рівня фахівців, зайнятих у цій галузі, а й, що найголовніше, вводить
людину в інформаційний простір такої взаємодії, формує здатність жити і
працювати

в

принципово

нових

взаєморозуміння, співробітництва.

умовах,

у

світі

толерантності,
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Одинадцяте. У якості першого, найбільш відповідального, але разом
із тим і цілком реального, кроку на шляху до духовної взаємодії,
толерантної

конвергенції

та

інтеграції

соціумів

могла

б

стати

цілеспрямована робота по зближенню і поступовій інтеграції національних
освітніх концепцій та доктрин на засадах можливо більш повної сумісності
інваріантних освітніх ідеалів і цінностей на всіх ступенях навчання,
виховання та розвитку людини; особливе значення при цьому має
виховний, гуманітарний і моральний аспекти освіти, конвергенція та
інтеграція філософсько-освітніх, аксіологічних ідей.
Дванадцяте. Єдність освітніх ідеалів і цінностей, інтегративна основа
філософії, політики та стратегії у сфері освіти не повинні призвести до
зазіхання на диференціацію і варіативність шляхів досягнення цих цілей:
за будь-яких обставин творча професія вчителя, викладача повинна бути
захищеною

від

бюрократичного

насильства,

жорсткої

уніфікації

навчально-виховних технологій і методик, настільки ж важливо зберігати
специфіку національних традицій в освіті, регіональні особливості
освітньої діяльності, разом із тим, надзвичайно важливо об’єднати зусилля
вчених і педагогів різних країн у створенні інтеграційних навчальних
програм

та

підручників

із

гуманітарних

дисциплін,

звертаючись,

насамперед, до класичної духовної спадщини людства.
Не піддаючи сумніву жодне з наведених положень ученого, які
стосуються проблем цілепокладання, відбору змісту освіти, її розумної
стандартизації з урахуванням новітніх і вищих досягнень у науці, техніці,
виробництві тощо, у використанні ефективних технологій та методик
викладання різних навчальних предметів на різних освітніх рівнях,
організації психолого-педагогічних і міждисциплінарних досліджень,
орієнтованих на підвищення якості освіти, слід зазначити, що переконлива
аргументація підтверджує необхідність створення певних умов для
розгортання суб’єктності людини, тобто необхідність трансформації
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згаданого простору зосереджується в аргументації на інституційному (або
сферному) рівні (освіта, релігія, культура, політика тощо).
Аналіз же сучасної ситуації засвідчує, з одного боку, перспективне і
конструктивне прагнення молоді до інтеркультурності, а, з іншого, суттєву
суперечність громадянського єднання, що полягає у невідповідності
надзвичайно високого рівня активності молоді недостатньо розвинутій її
громадянській компетентності та культурі. Це виявляється у тому, що
молодь недостатньо володіє механізмами презентації та відстоювання
узгоджених у спільноті інтересів і наближенні їх до консенсуальної етики.
За несприятливих умов цей процес може активізувати прояви охлократії,
деструкції та пасивності [379; 400].
Під час наведення аргументів на користь актуалізації цього питання
варто зазначити, що у філософії існує можливість спиратися на теоретичні
розвідки в зазначеній тематиці, вже здійснені в працях К.-О. Апеля [46,
98], Ю. Габермаса [86; 432; 479], В. Кременя [188], М. Култаєвої [192],
Н. Лумана [218], А. Єрмоленка [140], М. Триняк [364] та ін. В усіх цих
наукових розвідках проблеми комунікативної етики, що безпосередньо
пов’язані з діалогом і толерантністю, без яких вона не є повноцінною,
ґрунтовно експліковано як методологічно, так і теоретично.
Окрім цього, філософи доводять, що активізація молодіжної
громадської діяльності не може бути повноцінною без інтеркультурної
спрямованості, без глибокого осмислення феномена «інтеркультурність».
Із цього приводу М. Триняк, вказуючи на необхідність пошуку відповідей
на

більшість

питань

глобалізованого

світу

саме

в

площині

інтеркультурності, слушно зазначає: «…Вона актуалізує дослідження
освітнього

виміру

повсякденних

комунікації,

культурних

що

практик

принципово

відрізняється

спілкування,

які

від

здебільшого

складаються стихійно в життєвому світі і здатні створювати етологічні
бар’єри через непорозуміння, обумовлені незнанням комунікативних кодів
і ціннісних орієнтацій інших культур» [364, с. 5]. Тож розгортання
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культурно-освітнього

простору

на

засадах

принципів

діалогу

і

толерантності передбачає знання і урахування цих кодів і ціннісних
орієнтацій інших культур.
До того ж, у науковій і публіцистичній літературі з’являється чимало
праць, у яких мова йдеться про явище або принцип інтеркультурності,
інтеркультуралізму,

інтеркультуралізації,

або

про

інтеркультурний

характер подій і заходів тощо. Разом із тим, сутність явищ і феноменів, що
стають предметом обговорення, як правило, не уточнюється, зміст понять
не розкривається. Певна «плутанина» у пізнавальній ситуації не може не
відбуватися у реальному процесі проектування, моделювання й організації
«добрих справ» у сфері комунікативної етики.
Аналіз культурно-освітніх практик молодіжних громадських рухів,
які мають позитивний досвід громадянського єднання, котрий варто
перевести у площину інтеркультурної свідомості та узагальнення
аналітики, засвідчив необхідність розробки моделі інтеркультурного
єднання молодіжних організованих спільнот регіону, проведення системи
науково-освітніх, просвітницьких, національно-культурних, релігійних,
художньо-мистецьких та інших заходів, а також науково-освітніх,
етнокультурних, релігійних, художньо-мистецьких й екотуристських
презентацій єдності у розмаїтті.
На основі моніторингу проблеми, аналізу уставних документів
молодіжних організацій регіону, результатів пілотажних досліджень,
психологічного діагностування, експрес-опитування, діагностики за типом
World-café на практиці складаються карти культурно-громадянських
орієнтацій молодих людей, формуються шкали цінностей молоді регіону
або культурно-освітніх інституцій та установ, створюються відповідні
сайти інтерактивної системи взаємодії молодіжних громадських спільнот,
громадсько-політичних

рухів,

соціальних інституцій тощо.

органів

місцевого

самоврядування

і
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Проте, у більшості випадків оформлення уставних документів,
програм, планів заходів, таборів творчого відпочинку та їх апробація як
платформ єднання, у студіях, діалогах, тренінгах, зустрічах молоді,
відбувається

не

тільки

без

ціннісно-смислової

(експертної

та

конструктивно-стратегічної) підтримки, але й без будь-якого методичного
супроводу.

Таким

чином

стає

нагально

необхідною

теоретико-

методологічна і методична корекція діяльності молодіжних спільнот,
потреба в якій зумовлена багатьма чинниками, найважливішими з-поміж
яких є:
— складність

функцій

молодіжних

спільнот

досить

часто

спричинює особистісну, емоційну поведінку суб’єктів, що не є адекватною
громадянській позиції і не сприяє зростанню громадянської культури та
заважає її дослідженню;
— інтереси спільноти не завжди коректно артикульовано та
представлено в документах;
— реальний процес спілкування молоді виявляє, як правило,
конфліктогенні

чинники

емоційно-ментального

та

імпульсивно-

ірраціонального характеру, що пов’язані з існуванням у житті суспільства
психології натовпу, проявів «негативної свободи», анархії, свавілля і
стереотипного мислення;
— певна «незавершеність» повномасштабного процесу консолідації
української політичної нації та недостатність досвіду соціальних практик і
компетентного

народовладдя

породжують

спрощені,

схематизовані

уявлення про конструктивний діалог і консенсуальну етику тощо.
Отже, з одного боку, у канонах постнекласичної раціональності
зазначена необхідність урахування в дослідженнях і культурно-освітніх
стратегіях

досвіду

(онтологічного,

і

практик,

аксіологічного,

а,

з

іншого,

гносеологічного,

без

філософського

антропологічного,

праксеологічного) спрямування цих практик інтеркультурне єднання
залишиться нездійсненим прожектом.
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У цьому контексті достатньо важливим є концептуальний напрям,
який отримав назву «конструктивізм», стосовно якого С. Дацюк зазначає:
«…Це є новий сутнісний зміст цивілізації, який буде складати цілу епоху,
подібно тому як епохи складали міфологія, релігія, наука» [116].
Дійсно, в антропологічному дискурсі неодноразово було доведено,
що якщо наука не вирішує проблем людини, то вона не є перспективною.
Окрім цього, у концептуалізації людиномірності та людиновимірності ми
також вказували на обмеженість науки, яка відмовилась від сумнівів, над
якою знаходиться «об’єкт». Адже уявлення про те, що теоретичне
осягнення непов’язане з суб’єктивністю, не наблизить науку до
практичного життя, а життя буде здійснюватися поза законами еволюції і
розвитку.
Тому достатньо виправдано С. Дацюк, характеризуючи орієнтації
учених, виділяє з-поміж них три типи: «авангардисти» (пропонують
конструктив і дійсність, припускають диференціацію змісту, що мислиться
та сприймається і того, що створюється, а їх трансцендентна єдність
досягається через єдність теоретичних конструкцій та структурних
континуумів); «правовірні» (учені, які залишаються вірними тільки
об’єктивним даним і об’єктам дійсності); «пристосуванці» (учені, які є
недостатньо пасіонарними для того, щоб стати авангардистами і
недостатньо принципові, щоб бути правовірними, «…вони будуть чекати
результатів боротьби перших із другими… Пасіонарії будуть шукати у
недоведеному в науці нових можливостей для людини…, а перші – усе
більше і більше вимагати засобів обґрунтування сталих (вже ідеологічних)
програм» [116].
Отже, першим філософським підсиленням поєднання смислів
інтеркультурності слід вважати перехід науки до проблемно орієнтованих
досліджень, у яких проблема, зокрема інтеркультурного зростання молоді,
має розгортатися, з одного боку, в єдності ціннісних орієнтирів усіх
суб’єктів та інституцій взаємодії, тобто в культурно-освітньому просторі,
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який саме і є тим континуумом, що забезпечує трансдисциплінарність. З
іншого боку, сприймаючи беззаперечно постулати людиновимірної науки
та закликаючи до проблемно зорієнтованості досліджень, варто наголосити
на тому, що найголовнішою проблемою постає власне філософське
питання – ставлення людини до природи, до інших людей та до себе.
Відтак,

антропологічна

спрямованість

науки,

культурність

й

інтеркультурність є категоріями філософської трансдисциплінарності.
Проблема інтеркультурності останнім часом привертає увагу
багатьох теоретиків і практиків (О. Ананьєва [9], Л. Балацька [431],
О. Мазко [222], В. Сафонова [322], М. Триняк [364], О. Фучила [432] та
ін.). Багатовекторність цих досліджень пов’язана певної мірою з
розумінням

ідеї

концепту

«інтеркультуралізм»,

терміну

«інтеркультурність», принципу інтеркультурності, інтеркультуралізації,
інтеркультурного підходу тощо. Власне, розуміючи ідею як поняття, що
виконує регулятивну і синтезуючу функцію в практичній діяльності та
пізнанні, можна системно уявити її як своєрідну теорію у пізнанні та як
принцип практичної діяльності [67, с. 196-197].
У

такий

спосіб,

як

зазначає

О. Лисенко:

«…Принцип

інтеркультурності (міжкультурності) припускає формування установок на
міжкультурну комунікацію… у самому співтоваристві (готовність і
здатність… співтовариства до міжкультурних контактів, включаючи
державні інститути й служби, бізнес-товариства, ЗМІ, громадські
організації, населення… країни в цілому)» [212, с. 106]. Разом із тим,
присутність певної комплементарності щодо функцій інтеркультурності
звужує, на нашу думку, з’ясування сутності феномена, відтак, і його
потенціалу та можливостей.
Саме такий варіант неесенційного виміру можна спостерігати на
практиці, якщо термін «інтеркультурність» буде використано як критерій
оцінювання

якості

роботи

організацій

в

усіх

сферах

освітньої

діяльності [431]. Слушне зауваження з цього приводу робить О. Мазко,
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аналізуючи зарубіжні джерела: «Ідея інтеркультурності виникає не як
ізольована, винайдена фахівцями теоретична конструкція у сфері
педагогіки,

а

як

один

з

основних

стандартів

сучасної

освіти.

Інтеркультурність в освітньому контексті базується на фундаментальних
цінностях європейського демократичного суспільства: права людини,
рівність,

мир,

взаємозалежність,

соціальна

справедливість,

плюралізм,

культурне

демократія,
розмаїття,

свободи,
відкритість,

відповідальність, партнерство» [222, с. 114].
Але квінтесенцією міркування постають думки про формування
особистості, яка вкорінена у національний ґрунт і, водночас, відкрита до
інших культур, яка тяжіє до спільноти саме так, як прагне вільної
самореалізації, творчості та діалогічної взаємодії.
У

дослідженнях

дуже

часто

ототожнюються

поняття

«мультикультурність» та «інтеркультурність» і, як правило, мова йдеться
про інтеграцію розмаїття культур, оскільки вони у мультикультурному
суспільстві дуже пов’язані. Разом із тим, на думку І. Хартлі, результатом
практик інтегрування стає перетворення етнічної або інакшої культури на
частину домінуючої культури, яка вже нічим від неї не відрізняється [481,
с. 189].
Якщо перевести інтеркультурність у комунікативну площину, етика
якої передбачає вільну, відкриту, толерантну, інтелектуально-коректну,
емпатичну взаємодію, зокрема презентантів різних культур, то досягнення
мети комунікації – взаєморозуміння – не буде можливе без діалогу. Саме
діалог, як інформативно-екзистенціальна взаємодія з метою розуміння,
збагачує комунікацію різними ціннісно-смисловими компонентами й
атрибутами, які уможливлюють як виявлення суперечностей, так і
збереження певних відмінних культурних ознак і властивостей. Діалог у
такий спосіб стає конструктом і репрезентантом інтеркультурності.
Невипадково В. Сафонова наголошує, що діалог утворює інтеркультурні
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комунікації та суттєво оновлює статус, роль і соціальне значення кожної із
культур, що взаємодіють [322].
Під

час

переходу

до

аналізу

конструктивних

пошуків

інтеркультурного єднання варто ще раз нагадати про потенціал і
можливості культурно-освітнього простору як континууму ціннісносмислового збагачення цілей, змісту, технологій інтеркультуралізації,
актуалізації інтеркультурних освітніх, просвітницьких, політичних, бізнесініціатив, імплементації ідей культурної різноманітності та єднання в
публічний дискурс і в управління публічною сферою тощо.
У

цьому

сенсі

доречним

є

аналіз

праць

О. Ананьєвої [9],

В. Козлова [171], В. Котельникова [185], К. Шмідта [450] та багатьох
інших дослідників, які інтеркультуралізм розглядають переважно у межах
мультикультуралізму,

втілення

мультикультурності

та

розв’язання

суперечностей мультикультурного життя. Відповідно до цих теорій
інтеркультуралізм як теоретична ідея і політична стратегія, функціонально
знаходиться в області пошуку вигоди від взаємодії, яка є основою для
вироблення загального культурного коду. Окрім цього, проліферація
конструктивістських й еволюціоністських підходів до дослідження
культурних процесів є важливим методологічним кроком до проблемно
орієнтованих розвідок і філософської трансдисциплінарності [9].
Причому названі автори визначають позитивні характеристики
інтеркультуралізму, які розуміються як основа для:
— соціокультурної інтеграції та взаємодії;
— підтримки

індивідуальної

культурної

свободи

(можливості

обирати нормативний образ життя;
— на відміну від основного принципу мультикультуралізму, який
полягає, на думку цих авторів, у розділенні культур і збереженні
культурних відмінностей, інтеркультуралізм як принцип передбачає
динамічність й взаємопереплетеність відмінностей;
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— творчий потенціал меншин розглядається не як проблема, а як
перевага, як ресурс для економічного, соціального й культурного розвитку;
— соціально-культурні

ініціативи

спрямовані

на

усіх

людей

незалежно від відмінностей;
— соціально-культурні ініціативи спрямовані на зміну системи
освіти, а інтеркультуралізм постає її засадничим принципом;
— соціально-культурні

ініціативи

відображають

баланс

мігрантського і домінуючого культурного середовища;
— соціально-культурні

ініціативи

зосереджені

на

подоланні

культурного відчуження тощо [9, с. 83-84].
Для відображення причинно-наслідкових зв’язків у розв’язанні
проблеми культивування релігійних, етнічних цінностей та забезпечення
процесу інтеркультурного єднання всіх членів суспільства, необхідно
також проаналізувати досвід застосування інтеркультурної стратегії в
освітньо-культурному просторі навчального закладу, регіону, країни тощо,
встановити тенденції розвитку інтеркультурності молоді, визначити
контекстуальні та інші особливості цього процесу, експлікувати варіанти й
інваріанти умов і компонентів інтеркультурного зростання молоді.
Наводячи аргументи на користь інтеркультурності, О. Ананьєва на
прикладі соціокультурного простору Європи, доводить доцільність
раціонального використання таких можливостей інтеркультурної політики,
як:
— відстоювання ролі державної мови;
— підвищення

статусу

державної

освіти

як

престижного

соціального інституту;
— виховання патріотичного ставлення іммігрантів не тільки до своєї
Батьківщини, а й до держави, у якій проживає;
— розвиток

соціокультурних

толерантності [9, с. 84].

практик

на

основі

ідей
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Результати аналізу підтверджують думку про те, що зрозуміти
інтеркультурність будь-якої спільноти, і людини загалом, можна тільки на
основі виявлення її сутності, рушійних сил, що спонукають людину,
зокрема Homo educandus, толерантно сприймати розмаїття культур,
діалогічно пізнавати їх загальні, особливі та специфічні риси, знаходити
консенсуальні способи розв’язання суперечностей і конструкти єдності в
розмаїтті. Ствердження цього постулату переконливо свідчить про
необхідність ціннісно-смислового наповнення процесу імплементації ідеї
інтеркультурності в культурно-освітні практики молодіжних спільнот.
Орієнтація громадянської культури молодіжних спільнот має
спиратися на інтеркультурні «коди», які, з одного боку, містять інваріантні
світоглядні (інтелектуальні, етичні, духовно-естетичні) компоненти, а, з
іншого, культурно-освітні практики та повсякденний досвід весь час
породжують безліч конструктів у розгортанні комунікації, діалогу й
толерантності.
Сучасні зміни в освіті та культурі, що пов’язані з особистісною
орієнтацією

культурно-освітньої

діяльності,

визначаються

як

«антропологічний зсув». У сучасному культурному й освітньому просторі
відбувається на тлі значних трансформацій власне простору, набуття ним
нових ознак та характеристик, втрати лінійності, передбачуваності та
сталості.

Незважаючи

на

те,

що

фактично

тотальною

формою

просторовості стає медіапростір, віртуальна реальність, Інтернет, можна
спостерігати наростання множинності різноманітних просторів, що
оточують людину та створені нею ж. У цьому контексті важливим є
питання про те, як цей навколишній макрокосм співвідноситься з
внутрішнім мікрокосмом людини та його освітніми вимірами.
Найголовнішою складовою сучасного простору стає комунікативний
простір, який є все більш розгалуженим і ускладненим, а з іншого боку –
спрощеним, адже стають простішими канали комунікації у просторі,
долання все більших відстаней. Водночас, це не стає суттєвим фактором у
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подоланні відстаней між людьми, а часто, навпаки, призводить до їх
відчуженості, привчаючи до дистанційного формату не тільки спілкування,
а й освіти.
Якщо

у Середньовіччі

комунікація

була

способом передачі

повідомлення, а саме спілкування – локальним, безпосередньо-особистим,
а в силу цього й більш емоційним, живим і безпосереднім, то зараз
спілкування – окремий випадок комунікації (усе частіше віртуальної,
безособової, миттєвої), що нівелює момент очікування, який робить саме
спілкування дискретним, переривчастим і водночас не залишає часу на
роздуми.
Дещо інший погляд на порушену проблему висловлюють автори
колективної монографії «Культурно-освітній простір сучасної людини», у
якій наголошується, що освітній простір усе частіше співвідноситься з
поняттями «подія», «ймовірність», «невизначеність», «інтерпретація», а це
потребує серйозного категоріального філософсько-освітнього педагогічноорієнтованого опрацювання, зокрема, на нашу думку, значно зростає роль
діалогу з його кінцевою метою – розумінням і знаходженням консенсусу.
Причому, дійсно, ускладнення освітнього простору призводить до
неминучих змін як у його сприйнятті, так і в його функціонуванні.
«Сучасний освітній простір, – зазначають автори монографії, – стає
своєрідною ареною для ситуації ризику, певною мірою індикатором,
лакмусовим папірцем ризикогенного рівня соціуму в цілому. Саме в ньому
яскравіше проявляються й жорсткіше позначаються позитивні та негативні
наслідки посилення соціального ризику в подальшому розвитку регіону
або країни» [55, с. 130].
Таким чином, як було зазначено вище, філософія, як різновид
духовного досвіду і як ціннісне знання, завжди формулює певний ідеал, що
показує людині якою вона має бути, щоб стати духовною і щасливою та
забезпечити (на засадах інтеркультурності) щастя інших людей [393]. У
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такий спосіб толерантність буде поставати не як прагнення забезпечити
власну безпеку, а як прояв любові до усього живого і неживого світу.
Висновки до четвертого розділу
1. Аналіз теоретичного і практичного досвіду становлення і розвитку
духовного системного параметру культурно-освітнього простору свідчить
про низку суперечностей, що пов’язані з недостатньою розробленістю
механізмів діалогізації духовності, з переважанням в освіті «знаннієвого»
компонента і недостатнім використанням потенціалу принципів діалогу і
толерантності.
2. Духовність у філософському сенсі постає як ціннісно-смислова
форма люини і її буття в світі (І. Степаненко), як спрямоване духом буття
(С. Кримський) і є ключем до розуміння людини як єдності загального та
індивідуального, як самості і соціальності на усіх рівнях діяльності. У
такому тлумаченні духовність закономірно потрапляє у предметну
площину діалогу і толерантності.
3. У розділі доведено, що культурно-освітній простір не стане
культурно-освітнім континуумом, якщо у предметність діалогу не будуть
включено всезагальний і усеосяжний характер духовності, що надає
сприйняттю мозаїчного світу єдності, цілісності, взаємозв’язку, ідеальність
духовності,

єдність

її

внутрішнього

і

зовнішнього

компонентів,

безмежність і міра розвитку в людині інтелектуальних, моральних і
естетичних якостей тощо.
4. Здійснений у розділі аналіз дозволяє дійти висновку про те, що
слідування суб’єктами принципам діалогу і толерантності у духовному
системному параметрі простору «переводить» розуміння потреб і
цінностей у ціннісні орієнтації, в особистісні внутрішні утворення
культури, що збагачуються і перетворюються на соціокультурний і
духовний досвід.
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5. Розкриття складності культурного розвитку, зокрема суб’єктів
вищої освіти, переконливо свідчить про необхідність філософської
рефлексії у духовному зростанні майбутнього фахівця, яка має, по-перше,
допомогти студенту відрефлексувати засвоєні знання інших наук на
предмет виявлення ціннісного потенціалу наук, що розкрили стан світу і
навіть те, яким він має стати, а те знання, що на рівні смислів визначить,
яким його бажають бачити люди (майбутні роботодавці, колеги тощо); подруге, філософія розкриває не тільки, і не стільки значення того чи іншого
предмета, а визначає його смисл як нормативну значущість; по-третє,
визначаючи зміст ставлення людини до світу, спирається на досвід
пізнання світу і практичної адаптації до нього у різних культурах, на
різних етапах розвитку; по-четверте, філософія пропонує світоглядноаксіологічні орієнтири утримання людини від неетичних способів
реалізації особистісних уподобань та інтересів й імплементації у
свідомість людини матричних принципів нескінченності універсальності.
6. Аналіз філософської літератури і вивчення досвіду формування
духовної культури молоді уможливило окреслення контурів певного
алгоритму культури діалогу, який постає конструктом духовного
зростання (мета діалогу має центруватися навколо інваріантних складових
та єдності загальнолюдських позицій, у предметності же функціонують
репрезентації різних ідентичностей; включення у предмет діалогу світової
духовної спадщини, що містить універсальні цінності людиномірного
співіснування; використання активних форм конструктивної комунікації,
співпраці і загальнозначущих заходів тощо.
Положення розділу відображено у статтях « Культура як ціннісносимволічне підмур’я нової освітньої методології» [386], «Політична
ідентичність студентства в системі ціннісних орієнтацій і толерантнісного
зростання» [390], «Сенсожиттєвий вимір потенціалу методології вищої
педагогічної освіти [393], «Теоретичні аспекти корекції агресивної
поведінки студентської молоді як чинник гармонізації освітнього
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простору»

[394],

«Філософські

аспекти

діалогізації

освіти:

контекстуальний вимір становлення культурного простору» [398 ] та в
інших публікаціях автора.
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ВИСНОВКИ
У

висновках

сформульовано

основні

теоретичні

підсумки

і

узагальнено результати дисертаційного дослідження, які свідчать про
вирішення важливої наукової проблеми – здійснення філософського
обґрунтування діалогу і толерантності як концептуально-методологічних
принципів розгортання сучасного культурно-освітнього простору і
розкриття

їх

особистісному

конструктивного
рівнях

освітньої

теоретико-методологічних

потенціалу

на

практики.

рекомендацій

інституційному

Запропоновано
щодо

та

низку

конструювання,

проектування, функціонування культурно-освітнього простору відповідно
до потреб сучасного суспільства і особистості на основі діалогічної і
толерантної взаємодії його суб’єктів та інституцій.
Результати дослідження
напрям

міждисциплінарних

відкривають новий, метатеоретичний
і

проблемно

орієнтованих

досліджень

гармонізації культурно-освітнього простору на засадах філософських
трансдисциплінарних синтезів та діалогічного забезпечення інтегративної
єдності умов – світоглядно-аксіологічних, інтелектуально-когнітивних,
консенсуально-етичних і праксеологічних – для культурно-духовного
розвитку усіх суб’єктів простору.
На підставі проведеного дослідження обґрунтовано провідну
функцію сучасного культурно-освітнього простору – бути континуумом
формування інноваційної людини, головною здатністю якої має виступати
спроможність діяти продуктивно і відповідально, спираючись на власний
потенціал, винахідливість у прийнятті складних рішень у ситуаціях
відсутності готових відповідей на власні запити і питання соціуму, що є не
можливим без реалізації суб’єктності Homo educandus, без діалогу,
толерантності і освіти, яка інституційно забезпечує цей процес.
1. Встановлено,

що

в

різних

дисциплінарних

дослідженнях,

дискурсах та у реалізації й самореалізації особистості на практиці діалог
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представлено як спосіб пізнання і вдосконалення інтерперсонального,
міжособистісного, соціально-групового, соціетарного і планетарного світу
та як механізм усвідомлення людиною інтерсуб’єктивної цінності своєї
ідентичності, розуміння її своєрідності, зміни характеру сприйняття життя,
яке завдяки діалогу і толерантності стає далекоглядним, плюралістичним і
таким, що здатне спрямувати інтелектуальний рух до найзагальніших
категорій єднання – універсалій культури і цивілізації.
2. Метатеоретична наукова рефлексія, як самоусвідомлення науки,
зокрема метатеоретиична рефлексія пізнання діалогу і толерантності у
постнекласичній науці, дозволила виявити суттєві зміни у визначенні
методологічних засад відкриття нового знання щодо діалогу, діалогічності
і

толерантності

(міждисциплінарність,

трансдисциплінарність,
раціональність»,

проблемноорієнтованість,

контекстуальність

звернення

до

життєвого

досліджень,
світу

суб’єктів

«нова
діалогу,

проліферація та компліментарність підходів і т.п.).
3.

У

предметному

полі

системі

філософії

проаналізовано

у

узагальнюючих,

рефлексивно-оцінних

діалог

і

толерантність

ціннісно-світоглядних,
функціоналів,

експліцитних,
а

у

загально-

методологічній і конкретно-методологічній площині – конструктивноевристичних, координаційних, синтезуючих, логіко-методологічних. З
філософської точки зору, діалог і толерантність визначено як елементи
теоретико-методологічних

і

духовно-етичних

засад,

зокрема

як

фундаментальні принципи, які є суб’єктивно основоположною вимогою і
передумовою мислення і поведінки особистості (максимою), а об’єктивно
– провідною духовно-практичною нормою людського спів-буття.
4. Аналіз джерельної бази дослідження діалогу і толерантності, а
також культурно-освітніх практик показав, що діалог і толерантність
переважно розглядаються як соціальні феномени, необхідність яких в
освіті

пов’язується

переважно

з

її

функціями

пристосування

до

глобалізованої технологічної цивілізації, а діалог Homo educandus
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укладається у систему інструментальних якостей і компетентностей. Разом
із тим, суттєві характеристики метатеоретичних смислів діалогу і
толерантності, такі як можливість встановлення цілісності як єдності
багатоманіття, суб’єктності і людиноспрямованості висвітлюються у
філософсько-антропологічних концепціях, а в діалогічному напрямі
радикальної педагогіки, зокрема «граничної педагогіки», обґрунтовується
роль діалогу як основи побудови освітнього процесу, що зумовлено
комунікативною природою знання і взаємовідносин суб’єктів освіти.
На основі цього аналізу обґрунтовано необхідність імплементації
принципів діалогу і толерантності в складові освіти, яка має на меті
культурну людину (або людину культури): 1) в ідеал освіченої людини
(культура діалогу); 2) у зміст освіти (комунікативна культура); 3) у
научіння

(інтелектуально-коректна

конструктивність

діалогу);

4) у

методологію навчання і виховання та культурно-освітні дидактики (діалог
як пошук істини, евристичність тощо). Доведено також необхідність
критичної філософської рефлексії, що запобігає перенесенню і копіюванню
світосприйняття представників різних культурних систем, епігонству,
ремінісценції тощо.
5. Розуміння толерантності також потребує «звільнення» від
соціологізаторських нашарувань, які надали їй «соціальний статус
автономності». У дисертації толерантність визначена як певна презумпція
й визнання плюралізму цінностей і думок, як виведене із практики
судження, яке задає переважний порядок взаємодії у життєвому світі, де
існує широкий спектр інтересів. В операційно-діяльнісному вимірі вона
представлена найважливішим атрибутом діалогу, способом сприяння
розумінню і консенсусу в суперечливих питаннях розвитку різних культур;
у

праксеологічному

(філософсько-духовному

і

практичному)

–

світоглядним «кредо» й принципом мислення і діяльності особистості, що
базується на визнанні плюралізму думок, презумпції іншого мислення та
шанобливого ставлення до суб’єктів діалогу, які в діалозі здійснюють
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культурний рух від турботи про власну безпеку в загрозливому світі
відмінностей до добровільного сприйняття ціннісних орієнтацій інших
культур, що збагачують Homo sapientis.
6. Для виходу за межі соціологізаторського підходу до діалогу,
спричиненого «онтологічним поворотом» у його розумінні, необхідно
акцентувати на його метатеоретичних смислах – його ролі як інтегратора і
конструкта

збільшення

суб’єктності

особистості

в

пізнавально-

комунікативних та духовних стратегіях і практиках, а також визнати його
інструментом, що зумовлює біфуркації від чуттєвого до раціонального і
софійного мислення, від предметно-речовинного до інформаційноідеального,

від

часткового

до

загального

і

універсального,

від

індивідуального до групового і загальнолюдського, від реального до
трансцендентного і духовного у такий спосіб, щоб в дихотомії соціалізації
(соціальність та індивідуальність) зростала соціабельність як здатність і
прихильність суб’єктів до спілкування, комунікації, діалогу з іншими
суб’єктами.
7. У методологічному плані для подолання соціологізаторства у
розумінні діалогу і толерантності треба відійти від перебільшення
результатів аналізу їх виявів (поведінкових фактів) і розглянути їх як
принципові можливості, тобто як внутрішні, потенційні і, водночас,
імперативно затребувані елементи соціальної реальності. Саме залучення
до змісту діалогу і толерантності потенції і потенційності дає можливість
філософські обґрунтувати їх як життєві принципи, а також більш повно
розкрити їх особистісно-вчинковий, суспільно-проективий і культурноінтегративний характер.
8. Імперативний характер цих принципів найбільш переконливо
виявляється у контексті сучасного мультикультурного суспільства, яке для
свого

стійкого

розвитку

потребує

налагодження

продуктивного

міжкультурного і міжцивілізаційного діалогу. Для ефективного втілення
цих принципів у суспільне життя доцільно максимально використати
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потенціал, можливості та ресурси мультикультурної освіти, що забезпечує
культуровідповідність,
контекстуальну,

людиномірну

(безперервну,

консенсуально-плюралістичну)

систему

інтегративну,
соціалізації

особистості на засадах принципів діалогу і толерантності.
9. Розгортання культурно-освітнього простору на засадах принципів
діалогу і толерантності має функціонально об’єднувати зусилля щодо
культурного розвитку усіх суб’єктів освітнього процесу і культурноосвітніх інституцій. Діалог у такому розумінні постає способом
збільшення «обсягу» культури в освіті та активізації діалогічних інтенцій і
поведінки в культурно-освітній діяльності, а філософський діалог –
механізмом смислотворчості та аксіології.
10. Розгортання культурно-освітнього простору на засадах принципів
діалогу і толерантності невідривно пов’язане із ціннісним наповненням
освіти. Діалог і толерантність є необхідними передумовами, засобами і
цілями ціннісної освіти і в її дисциплінарній визначеності, і в її широкому
розумінні, яке передбачає наскрізну представленість цінностей в освітній
практиці. Останнє, у свою чергу, передбачає інтеграцію цінностей, разом із
знаннями, навичками і вміннями, до складу компетентностей, які має
формувати освіта.
11. Діалогізація сучасної вищої освіти є процесом складним і
суперечливим. До недоліків його розгортання віднесено: 1) «перенесення»
екзистенціально-інформативної взаємодії суб’єктів освіти із складових
професійної підготовки в міжкультурні комунікативні практики, які у
повному обсязі не є продовженням діалогізації цілей, змісту і суб’єктсуб’єктних відносин; 2) позбавлення значною мірою змісту і предметності
діалогу евристичності й аксіологічної природи; 3) розгляд діалогу
виключно як способу утвердження соціальності особистості з посиланням
на те, що діалог є соціальним явищем, що об’єктом діалогу є соціум, який
зацікавлений у діалозі і т.п.
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У процесі діалогізації сучасної вищої освіти має бути актуалізований
інший бік дихотомії соціалізації – діалог відображає широкий спектр
інтересів, у тому числі індивідуальних, субкультурних, контркультурних,
які можуть бути суперечливими, протилежними; він включає у засоби
діалогічної взаємодії життєвий світ, народну мудрість і постає більшою
мірою як інститут суб’єкта, громади, спільноти, а потім – суспільства в
цілому.
Філософський супровід, діалогічний і комунікативно-теоретичний
поворот до життєвого світу студентів, залучення їх до інтерсуб’єктивності
уможливлюють компетентнісне зростання їх креативності, когнітивності,
організованості, рефлективності.
12.

Контекст

вироблення

системи

культурно-освітніх

ідей,

концепцій, стратегій і дій, спрямованих на пріоритетний розвиток
діалогічних компонентів у цілях, змісті й організаційно-управлінських
технологіях, зокрема вищої освіти, потребує імплементації принципів
діалогу і толерантності в реальні елементи соціально-сформованого
простору. Визначення культурно-освітнього простору в об’єктивному
вимірі

як

сукупності

сформованого

та

єдності

культурно-освітнього

реальних

елементів

середовища

соціально
(місцевого,

загальнодержавного, глобального тощо) разом із соціальними умовами,
інформаційним і законодавчим забезпеченням, окремими культурними й
освітніми системами з їх програмами та подіями (розпорядження, плани,
проекти, звіти, конференції, які реально впливають на культурний
розвиток людини) та в суб’єктивному вимірі як сукупності елементів, що
існують переважно (іноді – віртуально) у свідомості людини як бажана
норма, інтенція, ідеал, що виявляються через ціннісні орієнтації,
імперативно вимагає принципів єднання усіх елементів фізичного і
соціального

простору-часу,

в

континуум,

який

ідеалізовану модель єдності багатоманіття, як

представлено

як

відносну сталість,
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неперервність, цілісність, діалектичність і динаміку дискретності та
континуальності.
Це

єднання

має

забезпечити

комунікація

як

інформативно-

екзистенційна взаємодія суб’єктів спілкування, що має бути спрямована на
своє головне функціональне призначення – communicare – радитися, тобто
знаходити порозуміння у суперечливих питаннях, а принципи діалогу і
толерантності, із філософської точки зору, підсилюють комунікацію
розумінням суперечливих позицій, думок і уявлень інтерпретацією та
наданням ціннісно-смислових і світоглядних орієнтирів.
13. Роль принципів діалогу і толерантності у розгортанні духовного
системного параметру культурно-освітнього простору полягає: а) в
екзистенційному самовизначенні (у діалозі суб’єкт сприймає себе саме як
суб’єкта буття, використовуючи інтелектуально-логічні операції розуміння
та набуття смислів); б) в індивідуально-особистісному самовизначенні, що
зумовлене

унікальними

особливостями,

неповторністю

суб’єктів,

здійсненні діалогіки роздумів і презентації самовизначення та подвійної
саморефлексії (Я – суб’єкт, Я – об’єкт); в) у філософській рефлексії, як в
обміні між персональними цілісностями, що зберігають свої особливості,
це актуалізує потенціал діалогу як способу комунікації, що відрізняється
аксіологічністю, діалектичністю, предметністю і телеологією.
14. У філософській рефлексії – діалозі відбувається розкриття
суперечливих граней духовності (дуалізм духовності і тілесності, ніщо і
реальності, одиничності і загальності, локальної завершеності людини та її
безмежної потенційності тощо). Усі ці напрями у філософській рефлексії
набувають праксеологічності та інтеркультурності, якщо діалог здатний
утворити прагнення суб’єктів діяти консенсуально-етично, інтелектуальнокоректно з представниками інших культур і конструктивно підтримувати
індивідуальну свободу, динамічність, взаємопереплетення культурних
відмінностей, зміну системних параметрів культурно-освітнього простору
на засадах людино(ви)мірності.
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15. Діалог культур, який в культурно-освітньому просторі посідає
провідне місце, як власне і розгортання цього простору до континууму,
потребують висвітлення питання культури діалогу, яку експліковано як
сукупність

духовних

цінностей,

правил

і

норм,

що

регулюють

інформативно-екзистенціальну взаємодію суб’єктів простору. До них
відносяться діалог і толерантність як методологічні принципи пошуку
нового знання щодо гармонізації комунікативних відносин суб’єктів
простору, інтелектуально-коректне володіння інформацією та когнітивна
компетентність, морально-етичні та ціннісно-смислові орієнтації.
16.

Культура

культуровідповідних

діалогу
умов

суттєво
взаємодії

залежить

від

суб’єктів.

До

наявності
необхідних

(особистісних та інституційних) вимог і умов ефективного діалогу
віднесено:

створення

єдиного

культурного

поля

діалектичних

предметностей діалогу, взаємних рівності, довіри, пошани, автономності,
терпеливості, відповідальності, прагнення істини, відкритості, входження у
світ будь-якого «Іншого», пізнання «Ти», «Іншого», «Чужого», рефлексія
власних переконань тощо.
Філософська

культура

підсилює

культуру

діалогу

свободою

пізнавальної реакції на таємниці буття, усуненням категоріальних
помилок,

специфічністю

цінностей

(духовність

і

безкорисність),

критичним мисленням, транслогічністю, універсальністю, романтичністю і
т.п.
Не всі проблемні лінії, дотичні до теми дисертації, були розглянуті у
дослідженні, яке мало методологічну спрямованість і метатеоретичний
характер. Філософсько-освітнє дослідження можливостей підсилення
духовного вектору діалогу та зростання духовної компетентності Homo
educandus потребує кваліфікованого вимірювання та експертизи якості
функціонування культурно-освітнього простору. Цей вектор може стати
перспективою подальших досліджень сучасних і майбутніх траєкторій
розгортання культурно-освітнього простору, в якому саме експертиза
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висвітлює не тільки позитивні компоненти взаємодії людей та гармонізації
їх взаємин і взаємодії, але й чинники інволюції (інформаційні,
екзистенційні, духовно-сакральні).
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