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ТЕОРЕТИЧН1 ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГП

УДК 613
ТОЛЕРАНТН1СТЬ ЯК ПРОЯВ ДУХОВНОСТ1
Гончаренко М. С., Нечерда В. Б.
Харк1вський нацюнальний ушверситет 1меш В. Н. Каразша
Харк1в, Укра1на
У статп йдеться про визначну роль в юторичному процес таких понять як дух, духовшсть. Наше буття у
сусшльств1 е передуам духовним буттям. Все шше - вчення 1 теорп, стереотипи 1 традицп, сфера
матер1альних вщносин - лише зовшшш прояви духовносп людини. Розглядаеться поняття «духовне
здоров’я особистост1» 1 розкриваеться значения толерантносп як суттевого фактору загально! духовносп
особистост1. Розкриваеться необхвдшсть формування навичок толерантного мислення й поведшки,
здорових м1жлюдських стосунк1в. Саме терпимють до 1ншого, Несхожого, Чужого, толерантшсть е
важливим фактором духовного розвитку особистосп 1 водночас одним 1з найвеличшших прояв1в
людського духу. Наводиться анал1з р1зноматгних теорш минулого про 1сторичну 1 культурну цшшсть
концепцп толерантносп. Акцентуеться увага на важливосп переходу нашого сусшльства 1 вае! свиово!
сшльноти до шшого яшсного стану - макроедносп персоналш, що активно взаемодшть на основ1
загальновизнаних принцишв толерантносп.
Ключов^ слова: толерантшсть, дух, духовшсть, особиспсть, толерантне мислення 1 поведшка.
В статье речь идёт о выдающейся роли в историческом процессе таких понятий как дух, духовность.
Наше бытие в обществе, прежде всего, является духовным бытием. Всё остальное - учения и теории,
стереотипы и традиции, сфера материальных отношений - только внешние проявления духовности
человека. Рассматривается понятие «духовное здоровье личности» и раскрывается значение
толерантности как существенного фактора общей духовности личности. Раскрывается необходимость
формирования навыков толерантного мышления и поведения, здоровых межчеловеческих отношений.
Именно терпимость к Другому, Непохожему, Чужому, толерантность является важным фактором
духовного развития личности и одновременно одним из величайших проявлений человеческого духа.
Приводится анализ различных теорий прошлого об исторической и культурной ценности концепции
толерантности. Акцентируется внимание на важности перехода общества и всего мирового сообщества в
другое качественное состояние - макроединство персоналий, которые активно взаимодействуют на
основе общепризнанных принципов толерантности.
Ключевые слова: толерантность, дух, духовность, личность, толерантное мышление и поведение.
ТЬе айМе аййгеккек Ше та_)ог го1е оГ кисЬ поИопк ак 8рт1 апй 8рт1иа1Иу т Ше Ы§1опса1 ргосекк. Оиг
ех1§1епсе ш §оае1у 18 рптап1у 8рт1иа1 Ъетд. ТЬе ге§1 - Йос1ппе§ апй Шеопек, 81егео1уре8 апй йайШопк, Ше
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8рЬеге оГ ша1епа1 ге1айоп8 - аге Ъи1 ех1егпа1 шатГе8Шюп8 оГ Ьитап кртШаШу. ТЬе рарег 1оок8 ш1о Ше
пойоп “крш1иа1 Ьитап ЬеаЙЬ” апй Йе1егттек Ше еккепсе оГ 1о1егапсе ак ап е88епйа1 Гас1ог оГ депега1
8рш1иа1йу оГ а рег8оп. Й ргоуек Ше пеей 1о 1гат Ше 8кШ§ оГ 1о1егап1 1Ыпктд апй ЪеЬауюг, ЬеаШу
ш1егрег8опа1 ге1а1юп8. Й 18 1о1егапсе 1отагЙ8 Ше БШегеШ, Ше ИпНке, Ше ОШег, 1о1егапсе 18 ап троПаШ
Гас1ог оГ 8рт1иа1 Йеуе1ортеп1 оГ а регкоп апй а1 Ше кате Ише опе оГ Ше дгеа1ек1 татГе81а1юп8 оГ Ьитап
8рш1. ТЬе айМе ргоуШе8 апа1у818 оГ йШегеп! 1Ьеопе8 оГ 1Ье ра81 аЪои1 Ше Ы81опса1 апй си11ига1 уа1ие оГ Ше
сопсер! оГ 1о1егапсе, апй оГШе аПепИоп йеуо1ей 1о 1Ье тройапсе оГ1гап8Шоп оГ 8ос1е1у апй Ше ^Ьо1е теогШ
сошшипйу 1о а йШегеп! ^иа1йу 8Ше - шасгоипйу оГ рег8опайае асйуе1у Шегасйпд Ъа8ей оп 1Ье ип1уег8а11у
гесодтгей рппар1е8 оГ1о1егапсе.
Кеутсогйз: 1о1егапсе, 8рш1, 8рт1иаШу, рег8оп, 1о1егап1 1Ыпкшд апй сопйис!
З самого початку виникнення сустльства дух, духовне ввдгравали визначну роль в
юторичному процеа, 1 духовна сторона людсько! юторй займала першорядне мюце у
дослщженнях великих мислитешв, зокрема фшософ1в 1 педагопв вс1х час1в 1 народ 1в. Наше
буття у сусп 1льств 1 (вщ стосунюв на р1вш нацюнальному, м1жетшчному, еколопчному у
межах вс 1€1 краши до бшьш звуженого м 1жгрупового, побутового спшкування, що
стосуеться кожного з нас) е передуам духовним буттям, все шше - вчення 1 теорй,
стереотипи 1 традицй, сфера матер1альних вщносин - лише зовшшш прояви духовносп
людини, включення й до загального процесу широкого 1 багатогранного духовного життя
суспшьства. Духовшсть як проблема гармоншних стосунюв людини 1з Всесв 1том була, е 1
буде включена до сфери ш тереав вс1х галузей знання людини, закладена в основу вс1х
результат1в й духовно-практично' д1яльносп й перш за все порушена там, де тема людини е
одв'чно наскр1зною, традицшною 1 центральною - вщ св'тових релш й 1 фшософських вчень
з античносп до початку XXI стол'ття до нов'тшх осв'тянських розробок 1 педагопчних
методик. Поняття «духовшсть» довол 1 складне та всеохоплююче 1 завжди мало безл'ч
трактувань, що були головними аргументами на користь ушкальносп та ушверсатьносп
людсько! особистосп серед шших мешканщв планети Земля, - вщ елементарно' порядност 1
до ц'лковитого самозречення й жертовносп, яких досягали праведники та свят1 . Сп'льним у
спробах висв'тлення питання духовност 1 1 визначення й ступеня в окремо' особистосп був
акцент на в 1дсутност 1 значення для духовносп людини того зовшшнього, поверхневого, що
шар за шаром накладаеться на не' приналежшстю до того чи шшого етносу, сощально!
групи, умовами життя в кршш, специф1кою побуту, взагал 1 часом, в якому вона живе 1 д1е.
1ншими словами, походження, виховання, осв 1та, матер1альна забезпечен1сть, ступ 1нь
сусп 1льно 1 реал 1зованост 1 1 безл1ч 1нших фактор1в, як неодноразово доводила 1стор 1я
людсько! цивш зацй, безумовно важливих у бутт 1 людини, не ввдграють значно! рол 1 або
взагал 1 втрачають сенс, коли порушуеться проблема духовност 1.
В ц1й робот автори спираються на досл 1дження М. Гончаренко, як 1 доводять
пов’язан1сть духовносп як компонента першорядного значення з ф1зичним 1 псих 1чним
здоров’ям особистосп, що надае змогу вводити поняття «духовне здоров’я
особистосп» [1, с. 19], 1 ставить за мету розкрити значення толерантносп як суттевого
фактору загально! духовност 1 особистосп, довести й показати необхщшсть формування
навичок толерантного мислення й поведшки, здорових м1жлюдських стосунк 1в - одного з
аспекпв здорового образу життя у с в т , що стане запорукою демократично! взаемодй
сучасно! молод 1 в реал 1ях XXI в1ку.
Акцентування уваги на толерантних установках, як частини внутр1шнього
позитивного потенщалу св1дчить про сощальний аспект духовного здоров’я - гармоншну
взаемод1ю суб’ект1в в рамках спшьноти. Про дом 1нуюче духовне начало особистосп й
цш сш сть й ества наголошують дослщники Ф. Лазарев 1 М. Трифонова, на думку яких
основою здоров’я людини, що забезпечуе юнування тако! едност 1, як стшка гармон 1я
т1лесного, соц1ального 1 духовного р!вня е «духовно-практична, ц1нн1сна св1дом1сть людини,
й «всесв1т духу», з тими чеснотами, як 1 вона формуе 1 культивуе в соб 1» [2, с. 40].
Науков 1 досл1дження в1тчизняних 1 заруб1жних вчених довели: покращання ф1зичного
1 псих 1чного здоров’я прямо пов’язане з покращанням духовного, р1зке зростання смертност 1
населення, а отже, вимирання е наслщком бездуховност 1 . Про це свщчать розв 1дки
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I. Гундарова: «головш причини депопуляци лежать у духовнш сфер1: депреая 1 втрата
смислу життя, озлоблешсть через... безкарнють зла, моральна деградащя через всевладдя
грошей, культ насильства 1 розбещешсть» [3, с. 584]. Саме бездуховшсть сприяе поширенню
таких актуальних проблем сучасносп, як наркомашя, алкогол1зм, проститущя, СН1Д, статева
дезор1ентащя та ш., що стають певними проявами кризи духовносп.
Ступшь розвиненосп духовносЛ стае визначальною у справ 1 визначення системи
цшностей, установок 1 мотив 1в поведшки шдивща в суспшьств 1, пов’язанш 1з розумшням
загальнолюдських ютин добра, любов 1 краси 1 терпимость
Саме терпимють до 1ншого, Несхожого, Чужого, толерантшсть е важливим фактором
духовного розвитку особистосп 1 водночас одним 1з найвеличшших прояв 1в людського духу.
Толерантшсть можна вважати 1 загальнолюдською цшшстю, 1 яюстю поведшки, 1 етичною
нормою, 1 фшософською категор1ею, 1 вимогою та метою педагопчно'1 науки. Це той
духовно-моральний компонент загально! культури особистосп, без якого неможливим е
юнування феномену духовносп. Це усвщомлення вщмшносп шшого 1 намагання зрозум 1ти
його ц1нност 1 та особливосп св 1тогляду, не поблажливють, але й не байдуж1сть, не мовчазна
терплячють до спотворених форм повед 1нки людей, проте й не вседозволешсть, що часто
межуе з агреаею й неодмшно призводить до прихованих чи вщверто виражених конфл1кт1в.
Це передуам визнання права кожно! людини на самобутшсть, неповторн1сть 11 внутр1шнього
св1ту.
В сучасн1й цив1л1зац11 проблема толерантност 1 е загальнозначимою 1 актуальною 1 в
наш час давно вже перестала бути проблемою одше'1 певно! сфери життя. В умовах
пол1культурносп сусп1льства, що загострюеться за рахунок м1грацп населення, загострення
м1жконфес1йних конфл 1кт 1в, пост1йно порушуваним питанням нац1ональних стосунк 1в 1
ставлення до р1зних мов 1 традиц1й на територИ одше'1 держави, а також безконтрольним
всесвггшм поширенням насильства 1 тероризму, вагомють 1 глибину зазначено1
проблематики важко переоцшити. Усв 1домлення, що в нашому св1т 1 «розма1ття 1 складн1сть це найважлив 1ш 1 засоби, «винайден 1» природою для збереження 1 стаб1льност1 тих чи шших
утворень матер1ального св 1ту 1 земного життя зокрема» [4, с. 27], що «перебуваючи
джерелом протир1ч 1 конфл1кт1в, р1зноман1тн1сть 1 культурна гетерогенн1сть одночасно е
умовою виживання людства, його едино можливим «засобом 1снування» [5, с. 50], повинне
стати першим 1 найважлив 1шим кроком до формування гнучкого й динам 1чного
толерантного мислення й поведшки 1 водночас внутр1шньою опорою толерантносп, як
принципу морального буття особистосп, завдяки якому людство - носш толерантно1
св 1домост 1 - отримае право (тепер вже повноцшне й виправдане) називатися у в с е с в т
розумною матер1ею.
Про 1сторичну 1 культурну цшшсть концепцп толерантност 1 св1дчить анал1з
р1зномаштних теор1й минулого - «Послання про в1ротерпим1сть» Джона Локка, ф1лософ1я
ненасильства Льва Толстого, зокрема робота «Не убий», «Паломництво до ненасильства»
Мартина Лютера Кшга, теорИ толерантност 1 в рамках фшософп Миколи Бердяева («Кошмар
злого добра») 1 Альберта Швейцера («Життя 1 думки») та багато шших, що представляють
багатство концепцш, на яких може бути засновано толерантну свщомють. У Джона Локка
питання толерантносп, як свщчить назва його дослщження, розроблялося у потощ
актуальних проблем релш йного життя, точшше, рел1г1йних конфл1кт1в XVIII стол 1ття [6].
Фшософ вважав, що сл 1д дуже ч 1тко розр1зняти приватне й публ 1чне життя людей 1
в1дстоював позищю в1двертого невтручання держави в особисте життя людини. Оскшьки
в1ра е приватною справою кожного громадянина, то держава не повинна втручатися у
питання в1ри за жодних умов, незважаючи на те, що релш я школи не була проявом суто
приватного життя 1 завжди набувала пол 1тичного забарвлення. У св1тл 1 таких 1дей 1 постае
Локк1вська теор1я толерантност 1, що, по сут1, е чи не одним з перших фшософських
обгрунтувань меж толерантност 1 .
Локк вважае, що е певний моральний закон природи, про який люди повинш мати
уявлення 1 керуватися ним у сво1х д 1ях протягом життя. Але люди через власш пристрасп,
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его!зм закривають оч 1 на закони природи, на мораль, 1 щ закони починають д 1яти в рамках
спотворено! лопки. Щоправда, визнае Локк, юнують люди, як 1 не здатш жити, керуючись
моральним законом, через свою розумову вщсталють, нездатнють до кшця роз1братися в
самих соб 1 . У будь-якому випадку 1 т 1, й 1нш 1 опиняються поза законом, з ними не можна 1 не
слщ знаходитися в одному ствтовариств 1, бо вони не керуються базовими моральними
принципами (наприклад, ате!сти). Тим, хто е глухим 1 слшим до единого морального закону 1
не визнае його, не можна дов1ряти, а отже, на них не розширюеться толерантшсть. Таким
чином, моральна фшософ1я Джона Локка порушуе питання 1ншого, Несхожого в с у с т л ь с та ,
осмислюючи 1 вщкриваючи суть меж терпимосп з позицш громадянина т е ! епохи.
У контекст розробки теми толерантносп видатними вченими й пол 1тичними д 1ячами
минулого й сучасносп питання доцшьних меж терпимосп й суп тер тн н я було порушувано
неодноразово 1 завжди набувало у с у с т л ь с т а гостроти й злободенносп. З одного боку, якщо
насильство не зустр1чае вщвертого опору, воно отримуе тенденцп не тшьки повторення, а й
розширення. З шшого, нетолерантна поведшка у вщповщь здатна спровокувати значне
попршення ситуацп 1 ще бшьше загострення конфлшту. Апостоли етики ненасилля
Л. Толстой, що висунув щеал любов 1 як практичну основу суспшьного устрою, 1 М. Л. Кшг,
що надихнув 1 практично керував ненасильницькою боротьбою американських негр1в за
громадянськ 1 права, обстоювали принцип неспротиву злу силою.
За Львом Толстим, для виживання людству необхщно «зрозум 1ти, визнати 1
впроваджувати у життя думку про те, що ми не покликан влаштовувати життя шших людей
насиллям, котре неодмшно веде за собою вбивство, яке ми здшснюемо, у якому беремо
участь, на якому будуемо вигоди свого життя, воно не може бути корисним аш шшим, аш
нам самим, а, навпаки, тшьки збшьшуе те зло, що ми хочемо викоршити [7, с. 197]. «Сатану
не можна вигнати сатаною, неправду не можна очистити неправдою, 1 зло не можна
подолати злом. Тому неспротив злу злом е единим засобом подолати зло. Вш вбивае зле
почуття 1 в тому, хто зробив зло, 1 в тому, хто пошс його [8, с. 169].
Мартин Лютер Кш г у свош статп «Паломництво до ненасилля», звертаючись до
короткого обговорення деяких основних аспекпв фшософп ненасильства, дае визначення
шлях!в ненасильницького спротиву: «Це - метод фхзично! пасивност 1, але могутньо!
духовно! активност 1 . Це не пасивний неспротив злу, а активний ненасильницький спротив
злу» [9, с. 198]. Ця позищя мае багато спшьного з етичними поглядами Бенедикта С тнози,
який вважав, що вс 1 афекти ненависп е поганими, ненависть збшьшуеться взаемною
ненавистю 1, навпаки, може бути знищена любов’ю так, що згодом перейде у любов [10].
Так 1 ж переконання мав 1 Адам См 1т, який у свош «ТеорИ моральних почутпв»
наголошував, що обурення, що дшшло свое! крайньо! меж 1 - помсти, уявляеться
найпотворшшою з пристрастей людських 1 викликае у вс1х людей жах 1 в1дразу [11].
На думку Кшга, що безсумн 1вно под 1ляв щ хде!, атака мае бути спрямована проти сил
зла у набагато бшьшш м1р1, н1ж проти тих людей, яким довелося чинити це зло. Саме зло 1
тшьки його намагаеться подолати учасник ненасильницького спротиву, 1 в жодному раз 1 не
тих людей, як 1 стали жертвами цього зла. Кшцевою метою тако! людини буде зв 1льнення 1
примирення, створення сп 1втовариства на принципах любов 1 1 взаеморозум 1ння.
Основоположним за таких умов стае розумшня, що на бощ справедливост 1 е увесь с в т Ось
чому той, хто в!рить у ненасилля, глибоко в1рить у майбутне [9].
Наприк 1нц 1 20-х - на початку 30-х р ои в XIX стол 1ття навколо толстовсько! 1де!
неспротиву злу насильством розгор1лася полем 1ка, в як1й брали участь I. 1лын, М. Бердяев та
1н. I. 1ль1н у книз 1 «Про спротив злу силою» визнавав не просто допустимють, а й
необхщшсть боротися з 1 злом мечем. Вш вважав, що до зла схильна кожна людина, це
шстинкт, який живе у кожному з нас 1 тому пустив свое коршня 1 в сусп 1льне життя. Духовне
виховання мае на мет 1 подолати таку ваду, однак, коли виникне необхщшсть, людина мае не
миритися з 1 злом, бо примирення з ним також е злом. При цьому боротися можна будь-якими
засобами, аби вони були ефективними [12].
9
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На вщмшу вщ I. 1ль1на М. Бердяев вважав, що держава може й повинна обмежувати
прояви зла у с в т , проте за природою своею вона безсила подолати зло 1 нав1ть не мае такого
завдання. Вимушена оргашзащя «загального щастя» е найстрашшшим злом, а не добром, бо
виключае в себе любов до людини. I. 1ль1н, на думку М. Бердяева, не стшьки хоче творити
добро, скшьки винищувати зло [13].
З позищею М. Бердяева 1 особливо Л. Толстого 1 М. Л. Кшга схож й роздуми
Альберта Швейцера. У сво1й розвщщ «Благоговшня перед життям» вш зауважуе: «Людина,
що вщниш стала т1ею людиною, яка мислить, вщчувае потребу ставитися до будь-яко1 вол 1
до життя з тим же благоговшням, що 1 до свое1 власно1. Вона вщчувае шше життя як частину
свого. Благом вважае вона збер1гати життя, допомагати йому, пщшмати до вищого р1вня
життя, що здатне до розвитку, злом - знищувати життя, шкодити йому, пригшчувати життя,
здатне до розвитку. Це 1 е головним абсолютним принципом етики» [14, с. 205] - етики
благоговшня перед життям.
Ненасильство як переконання 1 життева позищя не потребуе спещально'1 аргументацп
1 промовистих доказ1в його необхщносЛ як життево необхщного ор1ентиру людсько1
цивш1зацп. Однак у нашу епоху ця, без сумшву, св 1тла щея може сприйматися, з одного
боку, як побажання сучасному й установка майбутньому поколшню, з шшого - як красива 1
недосяжна мр1я у вир 1 психологичного 1 суспшьного життя людини XXI стор 1ччя. Останне
апелюе до ф акпв побутово1, сощально'1, пол1тично'1 нашо1 реальносп, де толстовськокшпвський принцип або вщверто не спрацьовуе, або часто стае стимулюючим фактором
наступного, нав 1ть посиленого терору. Звюно, 1нод 1 виникае необхщнють дати в1дс1ч
насильству з метою хоч трохи призупинити його, однак остаточно подолати зло тшьки
одним насильством неможливо 1 недоц 1льно, бо юнуе можлив1сть заразитися самою 1деею
в1тхозав1тного принципу «око за око, кров за кров», забути про мораль 1 обов’язки
цив1л1зовано1 людини. Кожна ситуащя людського життя мае свою, несхожу на попередню 1
наступну м1ру терп 1ння 1 меж 1 толерантност 1, проте без виважено1 1 продумано1 дози
толерантност 1 неможливим е вир1шення будь-якого конфл 1кту. Усв 1домлення ще1 1де1,
активне впровадження 11 у свщомють сучасно1 людини немислиме за наших умов без
подолання пропаганди грубо1 сили, вщвертого его1зму, кримшально'1 морал 1 й зам1сть цього
цшеспрямованого виховання культури толерантних взаемов 1дносин.
Духовна 1стор 1я Укра1ни представляе низку яскравих постатей, у сфер 1 1нтерес 1в яких
перебувала проблема толерантност 1 . Значне мюце в науков1й спадщин 1 видатних укра1нських
педагог1в О. Духновича, I. Опенка, Г. Ващенка вщведене положенням про процес
сощального становлення 1 розвитку особистосп, морального виховання на принципах
терпимосп й поваги до навколишнього. Олександр Духнович вбачав зм1ст людського життя
у творчш д 1яльност 1, завдяки як1й людина може стати творцем свое1 дол 1 . Доля кожного, на
його думку, залежить вщ спрямування розуму 1 духовних сил, вщ того, добр 1 чи поган 1
справи чинить людина за допомогою вроджених зд1бностей. Не задоволення особистих
потреб мае переважати у д1яльносп людини протягом 11 життя, а штереси суспшьства,
народу 1 батьк1вщини, духовний зв’язок з якими кожно1 особистосп тдкреслю вав досл 1дник.
Серед основних завдань морального виховання Олександр Духнович вказуе на необхщнють
прищеплення дитиш та розвитку у не1 таких позитивних задатюв, як любов, людян1сть 1
товариськ1сть, щоб «змалечку звикали до мирного ствж иття» [15, с. 50], а також чесносп,
правдивост 1, стриманосп й терпимост 1 . Григор1й Ващенко необхщною умовою здорових
стосунк 1в людини 1з навколишньою д1йсн1стю, 11 соц1ал1зац1'1 вбачав у прагненн 1 до
самовдосконалення. Безл1ч позитивних рис характеру людин 1 не даються вщ природи, а е
наслщком 11 наполегливо1 роботи над собою, сам отзнання 1 покращання сво1х духовних
якостей. Проте самовиховання неможливе без усвщомлення людиною мети свого життя:
«Основна життева мета, що 11 ставить перед собою людина, е рушшною силою в 11
д1яльносп. В1дпов1дно до ц1е1 мети, вона не тшьки д1е, а й виховуе й перевиховуе себе, себто
формуе свою особистють» [16, с. 92]. В основу виховання, на думку Г. Ващенка, мають бути
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покладеш загальнолюдсью 1 нацюнальш цш носп, зокрема, моральний закон утвердження
добра 1 протидй злу, любов, правда 1 справедливють у стосунках людей.
Своерщним лейтмотивом педагопчно! д1яльносп 1вана О пенка е думка про те, що
«власна духовшсть - то моральна атмосфера народу, яка оточуе й виховуе...» [17].
Нерозривний духовний зв’язок людини з 1 своею родиною 1 батьювщиною - основа й
духовносп: «Ми зобов’язаш конче берегти все свое, рщне, не поривати звичаевих 1 духовних
зв’язк 1в з 1 своею Батьювщиною, з 1 своею родиною. Людина вбирае в себе все, що складае
душу й народу, славу його перемоги, сором його поразок, пркоту його рабства, скорботу 1
радють ус 1х попередшх поколшь. Мова, релш я, обряди, епос, народш т с ш , мудрють
попередшх вш в, передання, казки, пов1р’я, - усе це склало людину, у нас - украшця. Це й
рщна стих 1я, й рщна кров» [17]. На думку вченого, одним з визначальних принцишв
виховання особистосп е гумашзащя виховного процесу, що включае повагу до молодо!
людини, розвиток кращих й духовних якостей 1 розумових зд1бностей, формування
гармоншних стосунк 1в з 1ншими на основ 1 принцишв гумашзму.
У наш час в Укршш в рамках д1яльносп у сфер 1 педагопки толерантносп, психологопедагопчно! науки в цшому засновано у 1997 роц 1 журнал «Ледагопка толерантност 1». Саме
методику 1 практику виховання толерантност 1 у м 1жлюдських стосунках, емоц1йно! культури
особистост 1, всеб1чного розвитку 1 укор1нення позитивних 1 максимально можливого
придушення негативных природних якостей людини автори дослщжень у цш област 1
вважають одним 1з найпотужн 1ших засоб1в гуман1зацй сусп 1льства. Ця проблема
порушуеться на сторшках таких вщомих 1 поважних видань, як «Осв 1та на Луганщин 1»
(Грива О. Виховання толерантносп особистосп як сощально-педагопчне завдання. - 2002. №1), «Осв1та Укра!ни» (Н1к1тюк С. Виховання духовносп 1 толерантност 1 молод 1 е основою
розвитку сучасно! осв 1ти. - 2005. - 15 кв 1тня), «Практична фшософ1я» (Скубаш 1вська Т.
Проблема толерантносп у зр1з1 м 1жкультурного д1алогу. - 2004. - № 4) та ш. Створено
м1жнацюнальний дитячий таб1р «Джерела толерантност 1», що д1е в р1зних рег1онах Укра!ни,
об’еднуючи тдлггю в Сходу 1 Заходу - представниюв р1зних народ 1в 1 культур, навчаючи !х
цив1л1зованого сп1вжиття, взаемоповаги 1 взаеморозум 1ння.
В Росй ц1ею проблемою займаеться Уральський м1жрепональний 1нститут суспшьних
наук, ним випущено зб1рник «Соц1альна гетеролог 1я 1 проблема толерантност 1» в рамках
роботи напряму «Толерантшсть 1 пол1суб’ектна соц1альн1сть» Уральського МЮН.
Передмова до зб1рника представляе загальну концепщю, у р 1чищ 1 яко! обертаються
дослщження рос1йських вчених: «уявлення автор1в про толерантшсть як своерщну «як1сть»,
форму динам1ки сусп 1льств, де сама можливють загального (консенсус, толерантн1сть, св1т)
продукуеться наявшстю розма!ття (у переконаннях, щеолопях, позиц 1ях)...» [18, с. 4].
Проблема толерантносп розглядаеться тут в плаш сощально! гетерологй 1 з точки зору
перспектив сучасно! ф1лософй вщмшностей. Концептуальна розробка теорй толерантност 1 як
ушверсально! ц1нност 1 знайшла свое вщображення у навчальних курсах, що читаються в
Уральському державному ушверситет 1, наприклад, спещальний курс, присвячений
проблемам гетерологй («фшософй 1ншого»), курс «Ф1лософ1я толерантносп, прав людини 1
демократй», спещальний курс «Проблема толерантносп в росшськш фшософй», створено
курс лекц1й з м1жконфесшного д1алогу для студент 1в 1 асп1рант1в вуз1в та 1н.
На тепер1шнш час вивчення проблеми толерантносп як в 1тчизняними, так 1
заруб1жними вченими в1дбуваеться за единою концептуальною схемою - зрозум 1ти св1т у
всьому його багатсга, розма!тт1 1 суперечливост 1, не вдаючись при цьому до неадекватносп,
спрощеност 1 чи примггив1зму в оц 1нках 1 судженнях.
Отже, мета роботи свщчить одночасно 1 про актуальн1сть цього досл 1дження, в якому
розглядаеться поняття толерантносп, як необх1дно! якосп повед 1нки людини XXI в 1ку. В
центр 1 уваги автор1в - пошук особливого вим1ру сучасного життя: здатносп сп1в1снувати,
одночасно розтзнаю чи кожного, зокрема з ун 1кальними, належними тшьки йому нюансами
натури. Акцентуеться увага на важливосп переходу нашого суспшьства 1 вс1е! св1тово!
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спшьноти до шшого яюсного стану - макроедносп персоналш, що активно взаемод1ють на
основ 1 загальновизнаних принцитв толерантность
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ЗАКОНИ РОЗВИТКУ, ЗДОРОВ’Я ЛЮ ДИНИ В КОНТЕКСТ1 ЕКОЛОГ1ЧНИХ
ЗАКОН1В
Свсеева О. В.
Прилуцький гумаштарно-педагопчний коледж 1м. I. Я. Франка
о1аае54@таП.ш
В цш статп розглядаеться проблема взаемозв’язшв закошв розвитку здоров’я людини 1 прояв1в
еколопчних закошв. Вказуеться, що закони розвитку р1зних природних систем вивчаються ф1зиками,
бюлогами, екологами. Окрем1 з них шзнаються ще з шкшьних рошв. Однак, закони розвитку людини
вщображають взаемоди складових не лише всередиш и оргашзму, а й людини 1з зовшшшм свгтом. Тому
важливим е анал1з закошв розвитку здоров’я людини в контексл еколопчних закошв, осшльки стан
здоров’я населення Украши поспйно попршуеться. Означен! прояви ще1 тенденци - надвеликий р1вень
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