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Стаття присвячена дослідженню ролі інтеркультурної комунікації  у світоглядному 

вихованні. Доведено, що  роль філософії у світоглядному вихованні дітей і молоді 

підвищується у сучасних соціокультурних контекстах, підсилюється необхідність 

деміфологізації суспільної свідомості, без чого неможливо засвоєння і застосування етики 

відповідальності  
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Загальноприйняті конструкти глобального навчання та європейського 

виховання неможливі без наявності певного рівня світоглядної культури та 

світоглядного виховання. Сучасні демократичні і відкриті суспільства 

різними світоглядними пропозиціями існують відносини конкуренції, 

змагання за людину, „глобальне Я” якої може розгубитися від надміру 

світоглядних пропозицій. 

М. Горкгаймер так описує ці пропозиції на підставі аналізу 

американського суспільства: „Поруч з псевдорелігійними  або 

напівнауковими зціленнями душі, спіритизмом, астрологією, дешевими 

ґатунками стародавніх філософій, як-от йога, буддизм або містика, та 

популярними обробками класичних об'єктивістських філософій, до сучасного 

вжитку пропонуються середньовічні онтології” [1, c. 11]. 

Усе це вимагає посилення ролі філософії у світоглядному вихованні 

дітей і молоді, деміфологізації суспільної свідомості, без чого неможливо 

засвоєння і застосування етики відповідальності. Наведений вище аналіз 

соціокультурних контекстів мультикультурного та інформаційного 

суспільства свідчить про те, що для творчої адаптації  у прискореному потоці 

культурних, наукових і технічних інновацій  людина потребує світоглядної і 

методологічної компетентності, а в культурних рамках суспільства знань 



 

вона до того ж повинна бути освітнім філософом. За цих обставин 

посилюється орієнтувальна функція філософії. Адже кожна людина повинна 

бути експертом своєї власної світоглядної культури. 

В останні десятиліття відбувається становлення інтеркультурної 

філософії як практики інтеркультурної комунікації між філософами. 

Німецький філософ Г. Кіммерле зауважує щодо цього: „Інтеркультурна 

філософська практика показує, що філософи різних культур спонтанно 

ідентифікують один одного як філософів. Теоретичне посилання на tertium 

comparationis необхідно лише як друга інстанція. Встановлення зв’язків між 

західно-європейською та іншими філософськими традиціями є не тільки 

можливим, а й необхідним У світі, де існує широкомасштабний обмін у 

сферах економіки, політики, науки, мистецтва і культури, філософія не може 

стояти осторонь і обмежуватися тільки власною традицією. Щоб не 

перетворитися на академічне заняття без будь-якої суспільної релевантності 

філософія повинна сьогодні ставати інтеркультурною” [2, c. 30].   

    У свою чергу метою такого інтеркультурного діалогу є 

конституювання простору філософування як транскультурної практики, у 

якій найбільш повно розкривається орієнтувальна функція філософії. Г. Мор 

підкреслює у цьому зв’язку: „З необхідністю орієнтація є комунікативним 

процесом самопорозуміння щодо основ, рамкових умов  і реальних 

можливостей людського життя, цілей, цінностей та ідеалів… Філософія є 

модератором герменевтичного процесу. Філософи є герменевтами 

нормативних культур та їхньої історії” [3, c. 82].   

Вивчення філософії у Західній Європі починається вже на рівні 

середньої освіти, де широко розвивається такий напрям досліджень і 

відповідно практик філософування з дітьми, починаючи з молодших 

школярів. Вміти орієнтуватися у світоглядних настановами, чинити 

світоглядний вибір, постійно здійснювати перегляд його складових, - на ці 

навчально-виховні цілі спрямовується вивчення філософії як інтеркультурної 

комунікації.  



 

Філософія орієнтаційна навчальна дисципліна відрізняється від 

дисциплінарної ідентичності свого аналогу у минулому столітті. Вона 

виконує роль посередницької інстанції між іншими історичними формами 

світогляду та їхніми плюральними репрезентаціями та настановами, які 

стають легітимними у добу духовної глобалізації. Це торкається насамперед 

сучасних практик викладання предмету „релігія” та релігійного виховання у 

секуляризованих суспільствах. 

У цьому зв’язку варто зауважити, що на початку ХХІ століття у 

культурі розвинутих суспільств, що за способом свого функціонування 

принципово є суспільствами ризику, спостерігається тенденція до нового 

осмислення ролі релігійної свідомості та релігійних цінностей у 

секуляризованому життєвому світі людини Значущість християнських 

цінностей і християнського виховання для євроінтеграції сьогодні визнається  

представниками різних культур, які співіснують на європейському 

континенті. Разом з цим у добу культурної і духовної глобалізації релігійне 

виховання вже не може орієнтуватися на будь-яку одну конфесію, бо 

співіснування  різних релігій в ущільнених внаслідок глобалізації 

соціокультурних просторах спонукає до пошуків нових підходів у 

формуванні світоглядної культури особистості. Світові релігії, а також 

нетрадиційні релігійні практики  сьогодні співіснують у глобалізованому 

соціальному просторі. Та обставина, що мусульманський радикалізм активно 

використовується міжнародним тероризмом, актуалізує проблему 

інтеркультурного релігійного навчання та виховання. Духовні світоглядні 

пропозиції в останні десятиліття є настільки розмаїтими, що пересічній 

людині важко робити вибір між ними.  Усе обумовлює посилення 

дослідницького інтересу до проблеми інтеркультурної комунікації у 

сучасних практиках релігійного виховання не тільки у загальнотеоретичному 

вимірі, а й також у площині філософії освіти.  

Аналітичне зосередження на особливостях інтеркультурної комунікації 

в рамках шкільного релігійного виховання має особливе значення для 



 

України, де все ще дискутується питання про доцільність залучення до 

навчального плану середніх шкіл такого предмету як християнська етика. 

Разом з цим при розгляді цієї проблематики виникають певні складнощі з 

вибором джерелознавчої бази дослідження. Це пов’язано з тим, що освітній 

аспект духовної глобалізації тільки починає досліджуватися в Україні, але 

він інтенсивно розробляється у сучасній західній філософії освіти, де 

здійснюється своєрідна апробація релевантності та ефективності теоретичних 

побудов у реальних умовах шкільного життя. Філософсько-антропологічні, 

соціально-філософські і культурологічні обґрунтування стратегій 

інтеркультурно орієнтованого релігійного виховання містяться в працях 

відомих західних філософів та педагогів, серед яких передусім треба назвати 

М. Бубера, К. Войтили (папа Іоан, Павел ІІ), К. Ясперса, П. Тіліха, Г. Люббе. 

Дискусії щодо впровадження християнської етики  в українських школах 

також можна вважати внеском до розробки цієї проблематики. Одним з їх 

підсумків є те, що сучасне релігійне виховання повинно зосереджуватися на 

розкритті гуманістичного потенціалу світових релігій. Зокрема ці питання 

порушуються у працях С. Клепка, А. Колодного, Ю. Терещенка. Але поза 

межами теоретичного аналізу залишаються філософські обґрунтування  

організації навчально-виховної роботи з релігії і релігієзнавства за умов 

формування мультикультурного суспільства, способом існування  якого стає 

інтеркультурна комунікація. У вітчизняних дослідженнях з цієї 

проблематики відсутня навіть сама постановка питань, що входять до 

окресленого смислового поля, а православна традиція та її здатність до 

інтеркультурної комунікації розглядаються здебільшого на емпіричному 

рівні [4, с. 159]. Варто також нагадати, що в Україні, попри позірний 

ренесанс православ’я, релігійна соціалізація підростаючого покоління  

практично відсутня, що ускладнює процеси релігійного виховання і 

засвоєння відповідного навчального матеріалу з культурно-просвітницькою 

складовою, досить великою за своїм обсягом. 



 

Німецький досвід філософсько-освітнього осягнення феномену 

духовної глобалізації, що  аналізується у цій статті, заслуговує на увагу як 

пошук нових форм релігійного виховання для розвитку вмінь і навичок 

інтеркультурної комунікації у дітей і молоді, що відповідає запитам 

сьогодення і за певних трансформацій може бути адаптовано до українських 

умов і обставин. Отже, звернення до німецького досвіду розгортання 

інтеркультурної комунікації щодо підстав і легітимації релігійного виховання 

у секуляризованих суспільствах не є випадковим. Адже на відносно 

невеликому культурному просторі ФРН досить успішно співіснують різні 

релігії, розгортається діалог між християнством та ісламом, між атеїстами і 

віруючими. Нагадаємо, що релігійне виховання у Німеччині традиційно було 

і залишається складовою навчально-виховного процесу, а предмет „релігія” 

займає чітко визначене місце у шкільних навчальних планах.  

Отже, розглянемо  на матеріалі сучасної західної філософії освіти 

потенціалу інтеркультурної комунікації у практиках сучасного релігійного 

виховання, бо саме в її рамках, як буде показано нижче, стає можливою 

організація сучасного навчально-виховного процесу не тільки з релігії, а й з 

релігієзнавства, які разом утворюють своєрідний культурно-освітній синтез. 

У розгляді цієї проблематики, пов’язаної з розкриттям поставленої мети, ми 

будемо спиратися на західноєвропейській та американський досвід 

дидактичної адаптації предмету „релігія” до ситуації конфесіонального і, 

більш широко, світоглядного плюралізму. Цей досвід заслуговує на увагу не 

тільки як емпіричний матеріал, що дозволяє виявити людинотворчий 

потенціал інтеркультурної комунікації, а й розкриває складний процес 

формування світоглядної культури підростаючого покоління у добу духовної 

глобалізації, коли переосмислюється роль релігії у сучасному світі.  

Варто зауважити, що через радикальні зрушення, обумовлені 

становленням інформаційного суспільства, змінюються не тільки зміст 

релігійного виховання, а й пропонується реставрація поглядів О. Конта щодо 

необхідності  встановлення нової загальнолюдської релігії як універсального 



 

орієнтира для секуляризованого людства. На початку ХХІ століття такою 

новою релігією проголошується вже не позитивна філософія, як це було у 

Конта,  а освіта. Так, відомий російський педагог Б. Гершунський пропонує 

освітню версію трансформації релігії на зразок класичного позитивізму: „За 

своїм духовним потенціалом і за суспільним статусом освіта може і повинна 

взяти на себе функцію  нового, вибудованого на якісно іншій джерельній 

основі віровчення, і в цьому сенсі і в цьому її статусі – може і повинна стати 

світовою релігією, прийти на зміну  … містичному вченню, заснованому на 

ірраціоналізмі, сліпій вірі  та бездоказовій аксіоматиці, яка не відповідає 

духовним запитам розвитку людства, … гальмуючи його прогресивний 

розвиток” [5, с. 21]. Визначаючи у ХХ1 столітті перспективи освіти як „нової 

релігії”, Б. Гершунський, щоправда, є не стільки епігоном Конта, скільки 

продовжувачем утопічної просвітницької традиції з відголоссям освітнього 

космізму, притаманного німецькій класичній філософії. Тут варто зауважити, 

що поняття „освіта” (Bildung) у цій традиції не збігається за обсягом з його 

педагогічною версією, а має досить широке смислове поле, включаючи у 

себе такі смисли, як культура, формування [6, с. 9], і містять у собі потужний 

утопічний момент. Такі теоретичні побудови реанімуються в останні роки, у 

зв’язку з намаганням окреслити контури суспільства знань. Але вони не 

тільки не прояснюють можливості, передумови і перспективи такого 

суспільства, а  й, як соціально не релевантні, відволікають  від осмислення 

дійсних проблем сучасного релігійного виховання, яке у добу глобалізації 

самоорганізується як інтеркультурна комунікація. 

 Нагадаємо, що спалахи релігійного фанатизму, які виникають у різних 

регіонах світу і провокуються об’єктивними умовами сучасного суспільного 

життя, продовжуються у практиках міжнародного тероризму, запобігання 

руйнівних наслідків якого вже не може обмежуватися закликами до 

толерантності, а вимагає нагального здійснення гуманістичних настанов і 

розвитку міжлюдської солідарності в тому числі і засобами релігійного 

виховання, яке потребує модернізації. 



 

Осмислення нової ситуації, у якій сьогодні здійснюється релігійне 

виховання і викладання предметів „релігія” та „релігієзнавство”, а також 

їхньої синтезованої модифікації, розкриває уразливі момент їхньої організації 

і здійснення, серед яких передусім треба назвати дисфункціональність, 

відрив від дійсності. Хоча філософи і педагоги, політики і громадськість 

сходяться у тому, що міжконфесійна ворожнеча, брак толерантності між 

віруючими можуть провокувати і загострювати конфлікти між 

представниками різних культур навіть в інтегрованому освітньому просторі. 

Намагаючись уникнути або попередити конфлікти на релігійному і 

світоглядному ґрунті, західні філософи і педагоги висувають вимогу 

створення і обґрунтування таких навчальних програм, які б повною мірою 

ураховували ситуацію світоглядного плюралізму, що склалася на сучасному 

етапі суспільного розвитку. На метатеоретичному рівні ці зусилля 

виливаються у численні спроби створення „релігійної педагогіки для 

плюралістичного суспільства” [7, с. 184].  

Розглянемо більш детально філософські обґрунтування такої 

педагогіки.  Остання, як вже зазначалося вище, виходить  з факту існування в 

розвинутих західних суспільствах політичного, культурного і світоглядного 

плюралізму, який створює рамкові умови для навчальних і виховних практик 

з предмету релігії та релігієзнавства. Як пише К.  Гретляйн, „суттєвим 

завданням такої педагогіки релігії є формування у людини рефлексивного  

ставлення до цієї плюральності.  Вихідним моментом релігійно-педагогічної 

рефлексії повинні бути важливі соціокультурні зміни” [7, с. 184]. Саме ця 

обставина змушує розширювати зміст і обрії традиційного релігійного 

виховання і релігійних дидактичних практик, а також виходити за межі 

формальних релігійних компетентностей. 

Зауважимо, що попри реально існуючий мультикультуралізм та 

конфесіональний плюралізм західноєвропейський і американській освітній 

простір, хоча і визнається світським, але структурується, керуючись 

християнськими цінностями і орієнтирами, яким надається статус 



 

загальнолюдських.  Відтак  плюралістична релігійна педагогіки  може бути 

легітимною лише як визнання з позицій християнської етики 

відповідальності за необмежене домагання людини на релігійну автономію, 

що передбачає забезпечення умов для її світоглядного самовизначення. В 

освітній площині ця умова трансформується у вимогу надання дітям і молоді 

„більш широкої орієнтації у духовній сфері, поєднуючи це зі спадщиною 

субстанціональних релігійних традицій” [8, с. 96]. 

У цьому зв’язку першорядного значення набуває проблема  орієнтації 

взагалі  і орієнтації в світоглядних пропозиціях зокрема. У сучасних 

філософських дослідженнях переконливо обгрунтовується, що орієнтація, 

якщо її розуміти як відкриття нових горизонтів і напрямків саморозвитку 

особистості не може задаватися зверху [9, с. 235]. Особливо це справедливо 

для духовного розвитку, адже тоталітарні настанови, як відомо, гальмують 

духовне зростання людини і навіть сприяють духовній деградації. Але, коли 

йдеться про дитину, варто зауважити, що вона потребує допомоги у виборі 

своєї життєвої орієнтації, тобто світоглядного виховання, активного 

формування світоглядної культури. Визнаючи за дитиною право на релігію, 

варто підкреслити, що це право має гарантуватися батьками, вчителями, 

церквою, громадянським суспільством.  Зауважимо, що сучасні суспільства 

не виключають також  атеїстичної світоглядної орієнтації. Усе це посилює 

роль інтеркультурної комунікації у релігійному вихованні і у процесі 

викладання предмету релігієзнавства у різних вікових групах та у різних 

формах навчання. 

Спільне поле для розгортання такої комунікації  конституюється у ході 

дискурсу щодо соціального статусу та екзистенціальної значущості віри. 

Визначаючи у цьому напрямку вектор педагогічних зусиль, Ю. Терещенко 

слушно зауважує: „Осмислення та розв’язання того, чим є та має бути для 

людини віра належить до важливих завдань педагогічної науки та педагогів. 

У вчительській практиці воно є найбільш злободенним. А відправним та 

вельми значущим щодо цього осмислення, з одного боку, є тлумачення віри  



 

як ознаки соціального поступу та цивілізаційних надбань  у площині етико-

філософського бачення природи особистих життєдіяльних зусиль людини, а з 

другого, - з’ясування того, чим є віра для кожного з нас” [10,  с. 217]. Додамо, 

що останнє ніколи не є завершеною констатацією, воно є процесом 

духовного самоудосконалення, залучення до якого становить мету сучасного 

релігійного виховання у школі і зміст предмету релігієзнавства.  

Екуменістичне спрямування сучасного християнства дає підстави 

вважати його основою для розгортання інтеркультурної комунікації у 

релігійному вихованні та у теологічних студіях різного рівня. Тут, щоб 

уникнути непорозуміння, треба  зауважити, що предмети релігієзнавство” і 

релігія” принципово відрізняються за своїм змістом, а відтак - також і за 

виховними інтенціями. Кожний з них відіграє свою роль у світоглядному 

вихованні підростаючого покоління. Зауважимо, що інтеркультурна складова 

шкільного релігійного виховання  закладається  у західноєвропейській 

традиції у Новий час. Так, Коменський  у своєму виданому ще у 1658 р. 

підручнику „Orbis pictus”  вважає за необхідне  ознайомити  учнів з 

основними положеннями мусульманської релігії, тим самим закладаючи 

мультикультурний підхід  у релігійному вихованні і навчанні, придатний для 

реалізації у відокремлених від церкви навчальних закладах [цит. за 7, с.144]. 

Освітня євроінтеграція, до якої прагне Україна, має ураховувати ці 

відмінності. Так, предмет «релігієзнавство» є секуляризованим 

просвітницьким проектом, віддаленим від життєвого світу як дорослої 

людини, так і дитини. Його зміст є абстрактним і не переживається  учнями 

як такий, що має екзистенціальне значення для особистості. Отже, цей 

предмет не має життєвих коренів і не може замінити тих цінностей, вмінь і 

навичок, які прищеплюються в рамках навчання з предмету „релігія”.  

На перший погляд, у добу духовної глобалізації введення такого 

предмету у сучасних школах справляє враження анахронізму, але, як буде 

показано далі, цей навчальний предмет робить свій посильний внесок до 

розгортання інтеркультурної комунікації, до порозуміння між 



 

представниками різних конфесій. Як вдалий приклад  здійснення такої 

комунікації  можна навести діалог між християнською та ісламською 

традиціями у процесі викладання предмету „релігія” у школах ФРН.  

Цей навчальний предмет у західноєвропейських школах  має 

специфічний зміст, який все більш набуває не тільки межконфесійного, а й 

інтеркультурного характеру [див. 11, 113-121]. Як дидактичну практику, 

організацію і методику викладання його можна адаптувати до українських 

умов, бо межі міжконфесіональної толерантності тут розсунути надзвичайно 

широко, відкриваючи перспективи діалогу не тільки з католицизмом з 

різними його модифікаціями та ортодоксальним християнством, а й також з 

ісламом та атеїзмом.  

Щоб зробити релігійне виховання та предмет „релігія” екуменістично 

спрямованим і відкритим до діалогу між представниками різних конфесій та 

атеїстами, необхідно посилити його екзистенціальну складову. У сучасній 

філософії навчального плану надзвичайно велике значення приділяється  

встановленню дисциплінарної або міждисциплінарної ідентичності кожного 

навчального предмету, його саморозумінню. За своїм саморозумінням та 

суспільно-правовим статусом предмет „релігія”, що викладається у 

німецьких школах різного рівня, принципово відрізняється від 

релігієзнавства, хоча останнє, як вже зазначалося вище, безумовно органічно 

присутнє у його змістовному наповненні. Це має дидактичні та методологічні 

наслідки для встановлення інтеркультурної комунікації між носіями 

християнської та ісламської релігійних традицій в рамках спільної 

навчальної групи або класу. 

Викладання цього фаху, як і усякого іншого, має свою мету, свою 

філософію навчального плану. Як заважує Гретлайн, „першорядною метою 

тут залишається сприяння формуванню у підростаючого покоління здатності 

до християнського життя, але у конкретних умовах єдності і відмінності з 

однокласниками-мусульманами” [7, с. 310, див. також 12, с. 15-17]. Для 

встановлення інтеркультурної та міжконфесіональної комунікації у рамках 



 

викладання фаху „релігія” необхідно розрізнювати між зовнішньою та 

внутрішньою перспективами, які є не стільки важливими для такого 

предмету, як релігієзнавство.  

Зовнішня перспектива тут обумовлена екуменістичною спрямованістю 

сучасного християнства. Внутрішня ж перспектива викладання фаху 

„релігія”, навіть за умов визнання необхідності його екуменістичної 

орієнтації,  у добу духовної та культурної глобалізації визначається через 

приналежність людини до конкретної конфесії, яку вона сповідує. 

Враховуючи ці обставини, місія вчителя з фаху „релігія” полягає у посиленні 

екзистенціальної значущості конкретної релігії для особистості із 

урахуванням конкретних соціокультурних умов її життєтворчості, 

національних традицій тощо. Саме це робить інтеркультурну комунікацію у 

тематичній площині „релігія” із площини симулякра у площину дійсності. 

Екуменістична ж складова, навіть якщо вона присутня у відповідних 

дидактичних практиках з цього фаху, репрезентується лише засобами 

прихованого навчального плану. Адже коли йдеться про  релігійне або усяке 

інше світоглядне виховання і засвоєння світоглядних дисциплін,  позиція 

незацікавленого Третього, на якій ґрунтуються сучасні теорії консенсусу та 

толерантності (Б. Вальденфельс, Е. Левінас) демонструє свої уразливі 

моменти.  У випадку релігійної віри, як зауважують багато дослідників, 

„позиція незацікавленого Третього виявляється фікцією” [9, с.  45]. Але 

водночас усередині групи спонтанно виникає інтерес до представників інших 

конфесій, що навчаються разом з християнською молоддю. Як свідчать 

результат соціологічних досліджень, учні цікавляться іншими конфесіями, 

охоче порівнюють різні релігії.  

Така зацікавленість органічно поєднує обидві згадані вище 

перспективи і надає потужного імпульсу для здійснення інтеркультурної 

комунікації у ході викладання фаху «релігія». Щоб посилити інформативний 

і виховний потенціал такої комунікації, необхідно активізувати 

антропологічне підґрунтя і антропологічну значущість релігійних смислів. 



 

Саме антропологічний підхід дозволяє подолати вузько конфесійне 

обмеження викладання фаху „релігія”.  

Варто зауважити, що у Західній Європі, особливо в Німеччині, стає 

помітною тенденція до антропологічної переорієнтації філософії релігійної 

освіти. Такий антропологічний поворот почався ще у 60- рр. минулого 

століття під впливом праць К. Ясперса. П. Тілліха та інших представників 

релігійної філософської антропології з екзистенціальним нахилом. Вихідним 

моментом як для побудови теоретичних конструктів, так і розробки філософії 

навчального плану з предмету „релігія” є поняття „релігійності”, на основі 

якого здійснюється визначення його цілей, завдань і спрямованості. Як 

зауважує один із засновників нового підходу у філософії релігійної освіти 

Гальбфас, „релігійність – це не віра в існування Бога або божественних 

сутностей, вона не обов’язково реалізується у культових актах або 

інституалізованих установах визнаних релігій, а криється у ставленні людини 

до трансцендентності своєї власної сутності. Отже, у дусі Пауля Тіліха,   

релігійність можна визначити як готовність до відкриття  глибинного виміру 

у людині, як стан захоплення тим, що нас безумовно торкається. Це 

розуміння релігійності є універсально людським” [13, с. 25, див. також 9, с. 

21]. 

Методологічна програма антропологічно орієнтованої філософії 

релігійної освіти ґрунтується на комплементарному застосуванні 

герменевтичного методу, а також методів антропологічної редукції та 

антропологічної інтерпретації [13, с. 91-109]. Виходячи з дитини та 

інтерпретації її екзистенціальних потреб, антропологічно орієнтована 

філософія релігійної освіти намагається сприяти реалізації творчого 

потенціалу релігійності, як достеменної властивості людини. В рамках цього 

підходу принциповим є визнання зростання впливу на дитину чужих релігій. 

„Чужі релігії, пише Гальбфас, - мають залучатися до навчального процесу з 

фаху „релігія” вже тому, що вони присутні у дійсності, бо саме вона 

виправдовує його викладання  школах. Бо тут йдеться про людей, які живуть 



 

у іншій спосіб одночасно з нами, а поділяємо з ними нашу відповідальність 

за сьогодення і майбутнє” [13, с. 245]. 

Спільні риси різних релігій, на які вказують багато дослідників, 

обумовлені тим, що вони дають відповіді на запити людей стосовно 

специфіки людського буття, сенсу життя, людської долі тощо. Але ці питання 

не делегуються безпосередньо релігії, а спочатку стають предметом 

повсякденної комунікації, яка у добу духовної та культурної глобалізації 

виявляє підвищений інтерес до Іншого. В рамках такої комунікації 

відбувається своєрідний обмін релігійним досвідом. Інтеркультурна 

комунікація в межах викладання фаху „релігія”, щоб бути зрозумілою, 

потребує засвоєння релігійної символіки різних релігій. Адже така 

комунікація у межах зазначеного тематичного поля може бути 

опосередкованою тільки  символічно. Вчення К. Г. Юнга про архетипи 

дозволяє розглядати релігійну символіку як таку, що, незалежно від 

конфесій, має загальнолюдське значення, яке набуває актуальності у добу 

глобалізації. Культурно-антропологічне розуміння релігійного виховання й 

навчання у межах шкільної освіти  розкривається через гасло „подолання 

невігластва у сфері символічних смислів”.  У свою чергу здійснення цієї 

вимоги  потребує розвиток у дітей навичок багатовимірного нелінійного 

мислення.  

Описана стратегія передбачає впровадження індивідуального підходу  

до кожного, хто вивчає релігію і релігієзнавство в межах шкільної програми. 

Але це не означає обмеження інтеркультурної комунікації. Навпаки вона стає 

більш інтенсивною через застосування так званої „его-тактики”. У площині 

рольової реальності ця тактика розглядається як комунікація „его-тактиків, 

які є особливо чутливими до усього, що відбувається у соціальному оточенні 

і постійно жадають інформації про самимх себе і свій розвиток. … 

Еготактичній позиції притаманний певною мірою також і опортунізм, 

прагнення до зручності, що у парадоксальний спосіб поєднуються у 

готовність використати у потрібний момент той чи інший шанс” [7, с. 222]. У 



 

рамках теоретичного конструкту, запропонованого представниками 

антропологічного напрямку філософії релігійної освіти, „его-тактика”  

налаштовує людину на те, що вона покликана бути учасником „ідеальної 

комунікативної спільности” (Габермас), що у практичній площині 

трансформується у конкретну вимогу вміти вести і постійно підтримувати 

інтеркультурну комунікацію також і у процесі релігійного навчання і 

виховання. 

Якщо антропологічний поворот у філософії релігійної освіти  

намагається виходити із загального, то представники системно-теоретичного 

підходу (Н. Луман, Г. Вільке, П. Біль) роблять основний акцент на 

відмінностях між  символічним кодуванням різних релігій.  При цьому вони 

виходять не з теоретичних припущень на зразок філософсько-

антропологічних постулатів щодо наявності певних констант у людській 

природі, а спрямовують свою рефлексію на  дійсний життєвий світ учнів. 

Враховуючи таку  функціональну амбівалентність символів, особливо  при 

викладанні і засвоєнні фаху „релігія”, Біль пропонує зробити основним 

модулем предмету „релігія” критичне символознавство, яке засвоюється 

завдяки застосуванню вчителями „символічної дидактики” (Symboldidaktik). 

При цьому акцентується христологічний контекст релігійної символіки, 

відбиток якого  історично несуть на собі символи і який визначає динаміку 

їхніх змін. Адже урахування останньої має принципове значення для 

успішної  інтеркультурної комунікації у тематичному полі релігійної освіти.  

На думку Г. Біля, це має стати відправним теоретичним моментом для 

розбудови дидактичних засад вивчення предмету „релігія” у школі. Тут 

також переслідується за мету засвоєння і застосування у адекватних 

контекстах релігійної символіки. Г. Біль зауважує щодо цього: „Символічна 

дидактика означає „взаємообмін”,  при якому символам приписуються нові 

значення і через надмір символічних пропозицій поглиблюється і 

розширюється досвід учнів, а також здійснюється прорив за його межі”. 

Особливо це торкається спільних культурних форм, у яких здійснюються 



 

релігійні практики. Як приклад, тут можна навести молитву, значущість якої 

для духовного розвитку особистості недооцінюється. Аналізуючи молитву як 

антропологічний феномен, соціокультурну і релігійну практику, можна 

зробити висновок, що людина за своєю природою має нахил звертатися до 

вищих сил. Щоб реалізувати себе як трансцендентну істоту. Молитва є 

медіумом між людиною і Богом, між світом людини і надчуттєвим світом, 

між дійсністю та ідеалом.  

Порівняння християнських і ісламських практик  дозволяє виявити 

спільну антропологічну основу між християнськими  та ісламськими 

практиками читання молитов. Через молитви у більшості релігій 

здійснюється спілкування людини з Богом. Отже, представники різних 

культур і різних соціумів звертаються до Бога не стільки з тими життєвими 

проблемами і проханнями, що  продиктовані конкретними умовами їхнього 

життя, скільки із їхнім загальним виразом. Практики спілкування, 

поводження з Богом є надбанням людської цивілізації. Інтеркультурна ж 

комунікація, що здійснюється через аналіз практики молитов і медитацій,  

спирається на спільну процедурну герменевтику. Щоправда, процедурної 

герменевтики недостатньо, щоб створити спільний комунікативний простір 

між представниками різних конфесій. Теологічні знання і релігієзнавство 

також відіграють значну роль у інтеркультурно організованому релігійному 

вихованні, створюючи  ситуацію передрозуміння. Це ж саме торкається 

також релігійного досвіду дітей у сучасних розвинутих соціумах, що зазнали 

впливу духовної глобалізації. У цій ситуації втрачають сенс дискусії щодо 

достеменної укоріненості релігійного виховання у традицію батьків, духовної 

спільноти тощо. У багатьох дослідженнях з цього питання  підкреслюється, 

що діти дуже рано знайомляться з різними формами релігійної практики [7, с. 

220]. Сьогодні повсякденним явищем стають родини, члени яких є 

представниками різних конфесій. У таких родинах діти живуть у ситуації 

інтеркультурного діалогу, який стає вагомою складовою постмодерної 



 

світоглядної культури. У дитячому садку та школі інтеркультурна 

комунікація  стає ще більш інтенсивною. 

Цікавість до інших релігій у дітей обумовлена не тільки потребами 

самоідентифікації, а й потребою більш глибокого проникнення до сутності 

релігійних питань і розбудовою релігійних уявлень. Релігійні фантазії, як і 

фантазії взагалі, є важливими для повноцінного розвитку особистості. 

Інтеркультурна комунікація розширює предметне поле таких фантазій, що 

торкаються космологічних і екзистенціальних смислів, які мають принципове 

значення для людського буття. 

Розглядаючи інтеркультурну комунікацію як ефективну форму 

релігійної освіти, варто звернути увагу й на те, що вона є не тільки між 

конфесіональною, а й діалогом з атеїзмом і його носіями.  Навіть у тих 

країнах західної Європи, де не переривалася християнська традиція,  

атеїстичні погляди є досить поширеним явищем. Йхня наявність у 

світоглядних орієнтаціях  певних груп населення змінює статус і характер 

релігійної освіти. Для дітей, що соціалізуються і виховуються у такому 

оточенні, християнство є не просто іншим світоглядом, а й нерідко виступає 

як Чуже і навіть Відторгнуте. Німецький філософ і педагог Б.Дреслер, 

констатуючи цей момент,  зауважує, що  ситуація чужості  релігії у 

парадоксальний спосіб посилює зацікавленість нею, „відкриваючи для дітей 

та молоді  можливості практичного застосування релігії” . При цьому, на 

його думку, повинна змінитися філософія дидактики релігії як предмету, що 

викладається у середній школі, що позиціонується як передумова 

реформування релігійної освіти у ХХІ столітті. 

Така зміна полягає у переході „від проблемно-тематично 

структурованого навчального процесу з фаху „релігія” до перформативної 

релігійної дидактики” [7, с. 262]. Остання  знімає демаркацію між „темами 

релігійної освіти і секуляризованим навчальним планом” [7, с. 263]. Це 

означає, що зовнішні впливи, зайвий і начебто недотичний до фаху „релігія” 

матеріал визначається значущим як контекст для здобуття релігійного 



 

досвіду. Внаслідок цього усувається притаманне модерній культурі  

протиборство між релігією та атеїзмом  і відбувається становлення нової 

плюралістичної світоглядної культури особистості.  

Отже, інтеркультурна комунікація відіграє значну роль у сучасних 

практиках релігійного виховання, відкриває нові його виміри і можливості, 

посилює його людинотворчий потенціал. В свою чергу міжконфесійна 

комунікація криє у собі можливості поглиблення порозуміння між 

представниками різних культур через відкриття  загальнолюдських засад 

духовного буття.  
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Роль интеркультурной коммуникации в мировоззренческом 

воспитании. 

Триняк М. В. 
Статья посвящена исследованию роли интеркультурной коммуникации в 

мировоззренческом воспитании. Доказано, что роль философии в мировоззренческом 

воспитании детей и молодежи увеличивается в современных социокультурных 

контекстах, усиливается необходимость демифологизации общественного сознания, без 

чего невозможно усвоение и применение этики ответственности. 

Ключевые слова: интеркультурная коммуникация, образовательное измерение, 

мировоззрение, образование, воспитание. 

 

. Intercultural communication role in world-outlook education. 

Trynyak M. V 

 This article is devoted to the investigation of intercultural communication role in world-

outlook education. It is proved that philosophy role in world-outlook education of children and 

young people is increasing in modern socially-cultural contexts, the necessarily of mythological 

society conscious limitation is intensifying because that is important for assimilation and 

application of responsibility etic.  

 Key words: intercultural communication, education measure, world-outlook, education. 


