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Форсированное развитие промышленности при советской власти 

резко подстегивает процесс урбанизации. Города и поселки быстро за-

страиваются на основе генеральных планов их развития. Если в начале 

советского периода все проекты для Туркмении выполнялись в Москве и 

Ленинграде, то уже в 1929 году в Ашхабаде создается небольшое проект-

ное бюро, которое впоследствии становится крупным институтом с фи-

лиалами в областных центрах, выполнявшим основную массу проектов 

для республики. 

Последнее десятилетие стало для Туркмении периодом небывало 

активного строительства, осуществления значительных по замыслу и во-

площению проектов, в частности мечети в Геокдепе, Президентского 

дворца, Национального музея, Центрального стадиона "Копетдаг" и др. 

Туркменистан стал импортером архитектурных проектов из Турции, 

Югославии, Италии, Франции, Ливана, Саудовской Аравии и других 

стран. 

В современном Туркменистане можно говорить о сложении нового, 

уникального стиля, не имеющего аналогов в мировом зодчестве. 

Масштабная градостроительная программа реконструкции Ашха-

бада является ключевым аспектом концепции развития главного города 

страны с расчетом на долгосрочную перспективу. В ее основе лежат глу-

бокие местные традиции, многовековой опыт зодчества туркменской 

земли. Вот почему в Туркменистане уделяют особое внимание не только 

развитию современной архитектуры, но и последовательной реализации 

мер по дальнейшему изучению, охране, реставрации и популяризации 

своих историко-культурных памятников. 

 

Романова О.С. 

НТУ «ХПИ» 

 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

На початку XXI століття проблема толерантності набула особливої 

актуальності у зв'язку із процесом глобалізації, що зіштовхує релігійні, 
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національні і етнічні ідентичності різних культур і народів. Формування 

громадянського суспільства неможливе без відповідного усвідомлення 

фундаментальних цінностей демократії. Однією з основних таких цінно-

стей є цінність толерантності. Проблема толерантності сьогодні – одна з 

центральних проблем як глобального, так і національного порядку. 

Толерантність – це терпимість до чужих думок, вірувань, по-

ведінки. Це повага або визнання рівності інших, відмова від домінування 

чи насильства. Інакше кажучи, постійні, цілеспрямовані зусилля для 

створення такого інформаційного поля, яке б культивувало в людині і 

суспільстві настанову на самообмеження, злагоду та співробітництво, на 

емоційну мобілізацію на злагоду культур. Це також визнання легітим-

ності законних інтересів іншого, що не розходяться з мораллю, і 

відвертість по відношенню до його досвіду, готовність до діалогу і до 

розширення власного досвіду у цьому випадку 

Існує типологізація толерантності за соціальними сферами її буття: 

1) гендерна толерантність – неупереджене ставлення до представ-

ників іншого полу, відсутність ідей про перевагу одного полу над іншим; 

2) вікова толерантність – неупередженість до апріорних “недоліків” 

людини, пов'язаних з її віком; 

3) освітня толерантність; 

4) міжнаціональна толерантність – ставлення до представників різ-

них націй, здатність не переносити недоліки і негативні дії окремих пред-

ставників національності на інших людей; 

5) расова толерантність – відсутність упереджень до представників 

іншої раси; 

6) релігійна толерантність – ставлення до догматів різних конфесій, 

релігійності з боку віруючих і невіруючих, представників різних кон-

фесіональних груп; 

7) географічна толерантність – неупередженість до жителів невели-

ких або провінційних міст, сіл і інших регіонів з боку столичних жителів 

і навпаки; 

8) міжкласова толерантність – терпиме ставлення до представників 

різних майнових шарів – багатих до бідних, бідних до багатих; 
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9) фізіологічна толерантність – ставлення до хворих, інвалідів, 

фізично неповноцінних, осіб із зовнішніми недоліками і т.д.; 

10) політична толерантність – ставлення до діяльності різних партій 

і об'єднань, висловлювань їх членів і т.д.; 

11) сексуально орієнтована толерантність – неупередженість сто-

совно осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією; 

12) маргінальна толерантність (толерантність стосовно маргіналів) 

– ставлення до бомжів, жебраків, наркоманів, алкоголіків, ув'язнених і 

т.д. 

На даному етапі в Україні дуже важлива саме політична толерант-

ність. Політична толерантність передбачає, що ми у достатній мірі дові-

ряємо нашим політичним опонентам, щоб дозволити їм організуватися, 

провести виборчу кампанію і сформувати уряд. Політична толерантність 

– найскладніше поняття. Толерантність у політиці скоріше віртуальний, 

бажаний стан, ніж реальний, і навряд чи толерантність є складовою фор-

мули влади. Політика – це боротьба за чужі ресурси і сфери впливу. Екс-

пансія такого роду і толерантність навряд чи можуть бути сумісними.  

 

Сарыкмурадов Р. 

УИПА 

 

МОТИВ СВОБОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МАХТУМКУЛИ 

 

Термин «мотив» впервые появился в ХVIII веке как термин музы-

кальный, однако быстро прижился в литературоведении, и теоретики 

немецкого романтизма (начало ХIХ века) уже активно им пользовались. 

Однако подлинно научное значение он приобрел после фундаментальных 

исследований выдающегося русского филолога А. Н. Веселовского, кото-

рый создал стройное учение о зарождении и взаимопроникновении раз-

ных элементов художественного сознания в любых – даже очень несхо-

жих культурах. Применив этот метод к исследованию мировых сюжетов, 

Веселовский предложил выделять мотивы – простейшие повествователь-

ные единицы. Этим определением мы будем руководствоваться в нашей 

работе. 


