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Секція «Філософія і культурологія» 
Секция «Философия и культурология»

Смирнова Б. Д.

РОЛЬ ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В АНАЛИЗЕ 
ФИЛОСОФСКИХ ВОПРОСОВ1

Использование разработанных логико-семантических методов позволяет 
более точным и строгим образом рассматривать ряд важных философских 
вопросов, идей, концепций.

Умение анализировать, аргументировать, обосновывать -  важный аспект 
культурологических исследований. Уровень дискуссий, обсуждений, разработка 
теории аргументации, методов анализа и рассуждений -  существенный показатель 
культуры, ее уровня.

Наконец, анализ выразительных возможностей языков и теорий средствами 
современной логики, экспликация понятий выразимости являются необходимым 
моментом рассмотрения как естественных, так и гуманитарных наук.

В процессе аргументации важна роль методов анализа смысла выражений, 
уточнение смыслов утверждаемых тезисов. Когда выдвигается какое-то 
положение (тезис) в дискуссии или просто в общении, первое требование -  тезис 
должен быть четко сформулирован, т.е. четко дан его смысл. Уже в силу этого 
существенную роль играет логико-семантический анализ смысла выражений 
-  причем непременно с учетом контекстов их употребления. Следует показать, 
какие именно методы семантического анализа используются и в каких случаях.

Далее, важную роль в ходе научных дискуссий, споров, играет учет 
принимаемых оппонирующими сторонами предпосылок: принимаемых методов 
анализа, допущений, способов введения понятий, способов рассуждений.

Логическое обоснование может наполнять утверждаемые положения новым 
смыслом, уточнять их содержание. Существенную роль играет это в процессах 
аргументации, но и не только в них, например, в анализе текстов, их предпосылок.

Одно дело -  мы «понимаем» тезис, другое -  на чем он основан, на каких 
предпосылках. Выявление этого наполняет его положение подлинным 
содержанием, включает установки утверждающего лица.

Смысл высказываний (суждений) неразрывно связан с условиями их 
истинности. Экспликация этой связи в случае корреспондентской концепции 
истинности служит известная схема А. Тарского: х -  истинно = р (где вместо х 
подставляется имя рассматриваемого высказывания, а вместо р -  утверждение 
определенного положения дел в действительности). Понятие истинности 
высказываний является одним из центральных понятий семантики. Схема, 
естественно, не является определением понятия истинности. Она фиксирует 
лишь условия приписывания предиката истинности высказыванию. Но 
любое, вводимое по определению, понятие истинности высказываний должно 
удовлетворять условиям схемы. Это требование адекватности.

Условием истинности высказывания выступает положение дел, задаваемое 
предложением р. Тем самым предложение р детерминирует смысл раскрываемого 
высказывания х. Действительно, если мы не понимаем предложение, например, 
немецкого языка «Der shnee ist weiss», но дается верифицирующее его предложение 
р -  Снег бел, то мы обретаем его смысл, т.е. то, что оно утверждает.

Экспликация понятия истинности в логической семантике ставит вопрос
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 11-03-00143 3



Літовка О. П.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ІСТОРИКО - ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ФЕНОМЕНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ,

Сучасна система вітчизняної освіти потребує підготовлених учителів, »їм 
відрізняються цілісним гуманістичним світоглядом, високим професіоналізм«їм, 
професійною та особистісною культурою. З огляду на це актуальним завдай ним 
системи фахової підготовки у педагогічному коледжі є формування у майбутнії 
учителів системи позитивної мотивації до праці, готовності до виявлбімін 
ініціативи та конкурентоспроможності, до самореалізації в умовах риикопн* 
відносин. Тому процес фахової підготовки у педагогічному коледжі мйи 
передбачати формування у  них професійної позиції задля успішної реалі ми ції 
особистих інтересів та інтересів суспільства. А це можливо лише за у мої 
різностороннього вивчення професійної позиції як наукового феномену.

Вивченням проблеми формування професійноїпозиціїзаймалисяпредставниьм 
вітчизняної та зарубіжної науки (Л. Буєва, І. Кон, Б. Ананьєв, І. Бех, О. Киричуі,
А. Маркова і ін.). Але аналіз наукової літератури показав, що на сьогоднішній день 
проблема формування професійної позиції майбутніх вчителів є недостапїм» 
вивченою на міждисциплінарному рівні. Відповідно, метою статті є змістовнії 4 
аналіз професійної позиції майбутнього вчителя як міждисциплінарної проблеми 
і огляд історико -  педагогічного аспекту досліджуваного явища.

Аналізуючи феномен професійної позиції майбутнього вчителя, ми з’ясували, 
що вона є предметом вивчення у багатьох науках. Так, наприклад, у філософії ції 
проблема розглядається на загальнометодологічному рівні у розрізі дослідженіш 
активної життєвої позиції людини в цілому як форма світоглядного підходу до II 
трактування і конкретизується у працях багатьох відомих мислителів у контексі і 
становлення життєвої позиції як основи самовираження (Сократ, Піфагор, 
Конфуцій, Паскаль, Абай і ін.). Позиція у філософії, як основа професійної позиції 
зокрема, виступає в якості позиції як точки зору, твердження, переконання, ролі, 
позиції людини, яка виховує і навчає; позиції як способу прояву і самоздійсненни 
особистості; позиції як світогляду, сповненого духовно -  моральним, ціннісним, 
етичним, праксіологічним та художньо -  естетичним змістом [1, с. 76 - 120].

У соціологічному аспекті позицію розглядають через категорію соціологічного 
і діяльнісного підходів, як узагальнену характеристику положення індивіда у 
статусно -  рольовій внутрішньо груповій структурі. У професійну позицію, 
на думку вчених соціологів, інтегруються різноманітні соціальні позиції 
особистості як прояв її змістового наповнення. У залежності від суспільного 
статусу і соціальної ролі, яку виконує людина, від ступеня її активності 1 і 
розвитку, залежатиме її ставлення до навколишньої дійсності (як соціальної, так і 
професійної), стиль поведінки і стосунків з оточуючими, якість і результативність І 
діяльності, і, як результат, -  професійна позиція [2, с. 102 - 167].

Цікаво, що позиція у ракурсі психологічних досліджень розглядається п 
спектрі особистісного, діяльнісного та суб’єктного підходів і виступає в якості} І 
позиції особистості як суб’єкта діяльності; активної трудової позиції; поєднання 
когнітивної, мотиваційної, емоційної та інших психологічних сфер особистості! Я 
системи ставлень до оточуючої дійсності; професійної позиції як результату і 
професійного розвитку особистості [3, с. 19 -  37].

Та особливо важливим є феномен професійної позиції вчителя у педагогіці, де 1 
він тісно пов’язаний з суспільно -  політичними змінами історичного процесу, які 
зумовлювали динаміку провідних особистісних якостей і суб’єктних властивостей ]
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Вчителя. Про це свідчить детальний аналіз історико -  педагогічної літератури.
У первісному суспільстві дорослі займали позицію вихователів з метою передачі 

життєвого досвіду молодшому поколінню. У рабовласницькому суспільстві, коли 
«’явились перші вчителі, зокрема, в державах Давнього Сходу (у Вавилоні, Єгипті, 
Сирії), функції педагога виконували жреці, у більшості випадків виступаючи з 
позиції вчителя -  мудреця, духовного наставника. З іншого боку, у Давній Греції, 
вчителі діяли з позицій творчості (наряду з навчанням дітей грамоті, письму і 
лічбі приділяли значну увагу розвитку та удосконаленню музичних, літературних 
і мистецьких здібностей, і виступали з позиції вихователя -  «скульптора», 
майстра, який навчав дітей гімнастиці, як одному з видів спортивного мистецтва, 
прагнучи зробити їх фізично красивими і досконалими (Афіни)). Наряду з цим 
у Давній Греції діяла і спартанська система виховання, в якій вчитель займав 
позицію суворого і вимогливого тренера, виконуючи функцію підготовки до 
суспільного життя мужніх, дисциплінованих, загартованих, грамотних і фізично 
довершених воїнів. У Древньому Римі теж існував своєрідний цікавий підхід до 
особистості педагога -  він мав займати не лише позицію вчителя -  наставника, 
а й позицію політика, дипломата, інформатора, знавця, порадника і керівника, 
оскільки римські вчителі були державними чиновниками і мали знати багато 
наук. У Древньому Китаї вчитель також мав бути різносторонньою, обізнаною 
людиною (мав володіти письмом, лічбою, музикою, стрільбою з лука, управлінням 
колісницею), в усьому керуючись правилами гарного тону і займаючи етичну 
позицію. У часи Київськоїй Русі функції вчителя реалізовувались з позицій батька 
та володаря [4].

Отже, у давні часи позиція вчителя мала лише певний типологічний контекст 
і координувала функції вчителя, проте, зі зростаючими потребами суспільства у 
професії вчителя вона поступово перетворюється і доповнюється новим змістом.

Так, у середні віки, при феодально -  кріпосницькому устрої позиція педагога 
набуває особливого історичного колориту: вчитель мав займати, перш за все, 
позицію духівника, знати релігії, богословські твори, вправно володіти церковним 
співом, а з іншого боку, -  культурно -  світоглядну і лицарську позиції: вивчати 
окремі науки, володіти навиками верхової їзди та вміти користуватися зброєю. 
І (і знання, уміння і навики були потрібні середньовічному вчителю для навчання 
двох пануючих суспільних груп того періоду: світських дворян, або лицарів, і 
духівництва. В Епоху Відродження професія вчителя стала більш розповсюдженою 
через появу в середині феодального суспільства буржуазії і паростків 
капіталістичного способу, виробництва. Наставників -  церковнослужителів 
поступово витіснили вчителі зі світською позицією, серед яких помітно 
виділились педагоги -  гуманісти (Т. Кампанелла і ін.); письменники -
представники педагогічної думки (Т. Мор, Ф. Рабле, Е. Роттердамський, 
М. Монтень, Ф. Дістервег, Й. Гербарт, М. Монтессорі, С. Френе і ін.) [5]. З цього 
часу гуманність у позиції вчителя посідає найважливіше місце.

Таким чином, на різних етапах розвитку і становлення педагогічної 
думки позиція вчителя розглядалась у розрізі основоположних рис і якостей 
педагога кожної конкретної епохи, зумовлених історичним процесом. В період 
Середньовіччя вчитель пропагував позиції людського буття, а в епоху Реформації 
центральне місце приділялося гносеології. Але проблема формування професійної 
позиції майбутнього вчителя все ще не виступає як самостійна, так само і зміст 
поняття лишається нерозкритим.

Відповіді на ці питання частково знаходяться ^ наукових працях класиків і 
новаторів педагогічної думки, (Я. Коменський, Й. Песталоцці, Ж. - Ж. Руссо, 
К. Ушинський, А. Дістервег, В. Сухомлинський, А. Макаренко і ін .).

Так, Й. Песталоцці наголошував на позиції вчителя, яка носить
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індивідуалізуючий характер по відношенню до навчання і виховання ДИНІ 
Ж .- Ж. Руссо критикував педагогічну позицію авторитаризму у вихованні, 
виступав проти сліпого підкорення, дітей наказам дорослих, відкидав покарі пій, 
на противагу яких пропагував ідею вільного виховання, яке слідує за природиМ 
дитини. В свою чергу А. Дістервег обґрунтовував доцільність діалогічної по иіцм 
вчителя у навчально -  виховному процесі, коли запитання задаються як з бону 
самого вчителя, так і з боку учнів. А. Макаренко наголошував на тому, іціі 
кожному вчителю повинна бути притаманна власна чітка позиція у  професійній 
діяльності і найдоцільнішою, на думку вченого, є прихована позиція педагоге,
В. Сухомлинський ОДНИМ 3 перших проголосив обов’язковість В ОСВІТИ І її їм  V 
процесі любові до дитини: не як особливого індивідуального ставлення окремім 
педагогів до дітей, а любові як обов’язкової педагогічної позиції вчителя і »сьомі 
шкільного колективу. Він цю позицію взагалі розглядав як головне свідчення 
професіоналізму педагога. В. Сухомлинський наголошував на важливості уміїиіи 
вчителя відкривати в людині нове, іцо дає підстави виділити творчу позиции 
вчителя, як прояв його професіоналізму [4].

Отже, в історії зарубіжної і вітчизняної педагогіки проблема формуванні! 
професійної позиції майбутнього вчителя набула таких рис: професійні 
позиція як цілісне утворення не виокремлюється як самостійна проблеми, 
вона виділяється як часткова характеристика особистісно -  професійних риі 
фахівця або професіонала -  початківця; професійна позиція, як у цілому, так І н 
педагогічному контексті виокреслюється в межах особистісного професіоналізм у і 
позиція педагога розвивається в колективній взаємодії між вчителем і учнями НІ 
основі довіри і взаємоповаги.

Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на аналіз процесу 
формування професійної позиції майбутнього вчителя як самостійної проблеми
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МЕТОД ТВОРЧЕСКОГО СОЧИНИТЕЛЬСТВА Я. Г. ЧЕРНИХОВА

Все, кто знаком с историей искусства и художественной культуры России 
начала XX в., знают имя гениального архитектора-художника, родившегося 
и проведшего детство в Павлодаре, учившегося в Одесском художественном 
училище у  ведущего педагога того времени Геннадия Александровича 
Ладыженского, а потом отправившегося покорять столицу России -  Петроград. И
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