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ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ НАУКОВІ ПІДХОДИ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ ФЕНОМЕН 

ТОЛЕРАНТНОСТІ 

 

Толерантність як фундаментальний соціальний та науковий феномен виражає 

доброзичливе або, принаймні, стримане ставлення до індивідуальних та групових 

відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, гендерних, цивілізаційних та ін.). 

Важливу роль у процесі дослідження феномену толерантності відіграє підхід – певна 

позиції стосовно будь-якої проблеми/явища. Загалом підхід може розумітися як 

теоретичне або логічне підґрунтя розгляду або проектування об’єкта; сукупність способів 

і прийомів здійснення діяльності на основі будь-якої ідеї або принципу (І.А. Колєснікова). 

Складність, багатомірність наукової практики і рівень розвитку теорії і методики освіти 

дозволяє звертатися до різноманітних підходів як до таких, що вже утвердилися, пройшли 

широку апробацію.  

Аналіз наукових джерел [1; 2; 4–7] дозволяє виокремити ціннісно-смислові наукові 

підходи (антропологічний, аксіологічний, культурологічний, середовищний, подієвий, 

регіональний), які на рівні ціннісно-світоглядному відображають феномен толерантності. 

Розглянемо ці підходи.  

Антропологічний підхід. Антропологічна концепція – це концептуально-універсальне, 

синтезуюче педагогічне знання про людину, що охоплює такі науки як філософію, 

історію, психологію, анатомію, фізіологію та їх зв'язки з виховною практикою 

(К.Д. Ушинський, Р. Штайнер, М. Монтессорі, Д. Дьюї, С. Френе, М.І. Дємков, 

П.Ф. Каптєрєв, М.Ф. Бунаков, В.І. Водовозов, О.М. Острогорський, П.Ф. Лєсгафт, 

В.М. Бєхтєрєв, В.Л. Стоюнін, М.М. Манасєіна, М.О. Корф, О.Ф. Лазурський, 

П.П. Блонський, М.М. Рубінштейн, Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, К. Херберст, 

О. Больнов, В. Лох, Б.М. Бім-Бад, Ф. Лозер, Ж.-П. Сартр). Антропологічні дослідження 

мають методологічне значення. З цієї позиції їх головне завдання полягає у розгляді 

сутності людини в перспективному розвитку кожної спеціальної науки. На відміну від 

класичного напряму, антропологічний підхід був зорієнтований на зв’язок творчості із 



реальним життям людини в соціумі. Л. Фейєрбах поєднував творчість із духовними 

рисами особистості та життєвими явищами, тобто соціальними умовами, прагненнями та 

проблемами. З-поміж духовних рис особистості науковець виділив чуття, розум, душу, а 

серед життєвих – потреби, потяги, енергію, волю. Загалом вони є основою творчої 

діяльності особистості, що ґрунтується на чуттєвій та матеріальній діяльності людини та 

природи. У своїй концепції Л. Фейєрбах виокремив два взаємопов’язані напрями в процесі 

творчості: предметно-чуттєве життя людини та спілкування в соціумі. Антропологічний 

підхід характеризується й такими, крім названих, ознаками: розвитком індивідуальних 

творчих сил людини, її самореалізацією як творчої особистості, цілісним розвитком усіх її 

сутнісних сил, взаємозв’язком творчості зі спілкуванням між людьми. Л. Фейєрбаху 

вдалося по-новому висвітлити питання творчості як невід’ємної складової креативної 

особистості.  

Антропологічний підхід орієнтує педагога на роботу з людиною в її буттєвої цілісності 

й унікальності, на максимальне врахуванні всього комплексу знань про людину в 

інтересах її цілісного осягнення. У руслі антропологічного підходу виховання й освіта 

майбутнього вчителя сприймається в контексті самого життя у всій її повноті й 

опосередкованості. Уявлення про базові цінності, сенси, цілі, зміст та інші компоненти 

навчально-виховного процесу професійної підготовки безпосередньо виходить із 

глибинного дотику педагога до структури буття дитини (Л.М. Лузіна). Філософсько-

антропологічний підхід – базується на рефлексивній тенденції до аналізу педагогічної 

дійсності через призму комплексу людинознавчих дисциплін. Він знаменує собою 

переорієнтацію педагогічної парадигми від знаннєвих орієнтирів освіти на людиномірні 

цінності навчально-виховного процесу. Буттєве розуміння феномену професійно-

педагогічної підготовка не визнає "придумування", винаходу, штучного привнесення зовні 

принципів, методів, правил цієї підготовки. Вони виявляються, відкриваються, 

перевідкриваються викладачем, виходячи з об’єктивних закономірностей і виявлених у 

ході взаємодії зі студентами життєвих інтенцій. 

 Культурологічний підхід визначається сукупністю методологічних засобів, які 

забезпечують аналіз будь-якої сфери соціального і психологічного життя, зокрема сфери 

освіти і педагогіки, крізь призму системоутворювальних культурологічних понять 

("культура", "культурні зразки", "норми", "цінності", "побут", "спосіб життя", "культурна 

діяльність", "полікультурність", "транскультурність", "інтеркультурність" та ін.). Загалом, 

метою культурологічної освіти стає людина (І.А. Зязюн, Т.В. Іванова, О.Л. Шевнюк). 

Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя дозволяє уявити 

цей процес як професійно-особистісне становлення майбутнього фахівця у площині 



засвоєння загальнокультурного знання і способів його практичного застосування. 

Зазначений підхід визначає спрямованість на становлення майбутнього вчителя як 

суб’єкта культури шляхом його залучення до процесу культурної творчості в різновидах 

діяльності, спілкування, відносинах, які формують світоглядні й ціннісно-смислові 

орієнтири, до розуміння й пояснення педагогічних явищ і процесів як культурних 

феноменів. 

Культурологічний підхід у визначеному напрямі являє сукупність теоретико-

методологічних положень та організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на 

створення умов щодо освоєння і трансляції загальнолюдських, національних та 

педагогічних цінностей та технологій, що забезпечують творчу самореалізацію 

особистості вчителя у професійній діяльності. Основні функції культуровідповідного 

навчання і виховання полягають у створенні різних культурних середовищ, де 

здійснюється розвиток особистості студента і набуття ним досвіду культуровідповідності 

діяльності, надання йому допомоги в культурній самоідентифікації і самореалізації 

творчих задатків та здібностей. За таким підходом майбутній учитель виробляє певну 

життєву позиції, відкритість до нових знань, толерантність. Дослідження проблем 

педагогічної освіти з урахуванням вимог культурологічного підходу передбачає вивчення 

головного системоутворювального чинника становлення педагога – формування 

професійно-педагогічної культури. Тому в основу розробки змісту, організаційних форм 

педагогічної освіти має бути покладена концепція формування професійно-педагогічної 

культури. Саме такий похід забезпечує особистісний розвиток майбутнього педагога, 

вихід за межі нормативної діяльності, розвиває його здатність створювати і транслювати 

духовно-моральні цінності. Професійна підготовка вчителя у площині культурологічного 

підходу передбачає: включення майбутнього фахівця в соціокультурний контекст; 

формування соціокультурної активності майбутнього педагога; перетворення майбутнього 

педагога на суб’єкта культури, здатного до створення власного стилю професійної 

діяльності, детермінованого культурними характеристиками. Педагогічна освіта у такому 

контексті спрямована на оволодіння вчителем загальної та професійно-педагогічної 

культурою, активне освоєння педагогічних теорій, цінностей, технологій з метою 

реалізації в своїй практиці культуротворческих функцій освіти. 

Аксіологічний підхід розглядає педагогічний процес з точки зору його відповідності 

певним нормативним критеріям суспільства, особливостям його соціального замовлення 

та полягає в необхідності осмислити цілісно систему відношень "людина-суспільство-

природа" для проекції її основних характеристик на процес реалізації освітніх завдань. 

Аксіологічний підхід до вивчення проблеми професійної підготовки вчителя 



(Г.П. Васянович, І.А. Зязюн, Н.Б. Крилова, М.С. Каган, Т.В. Іванова, О.В. Сухомлинська 

та ін.) ґрунтується на засадах педагогічної аксіології як напряму наукових досліджень, які 

стосуються ціннісного аналізу змісту педагогічних ідей, теорій і концепцій з огляду на їх 

відповідність чи невідповідність потребам індивіда та суспільства, його морально-

ціннісним імперативам. Аксіологічний підхід до розв’язання питань професійно-

педагогічної підготовки майбутніх педагогів ґрунтується на розумінні цінностей у житті 

людини, механізмів перетворення загальнолюдських суспільно значущих цінностей у 

власні особистісні. Професійна підготовка з погляду педагогічної аксіології – неперервний 

процес набуття та привласнення особистістю морально-ціннісних імперативів, що 

становлять ядро й підґрунтя професіоналізму. Фундаментальні положення теорії 

цінностей достатньо повно представлено в працях О. Донцова, О.Г. Здравомислова, 

А. Ленгле, В. Тугаринова та ін. Педагогічний аспект аналізованого підходу висвітлюють 

В.П. Андрущенко, Н. Антонова, І.Д. Бех, Г.П. Васянович, О.І. Вишневський, 

Б.С. Гершунський В.М. Гриньова, І.А.Зязюн, Л.С. Рибалко, О.В. Сухомлинська, 

В.О. Сластьонін, Н. Ткачова. 

Під поняттям "аксіологічний підхід" розуміємо спрямованість креативного освітнього 

простору ВНЗ, освітніх ідеалів на ціннісно-смислову сферу, на провідні положення 

педагогічної аксіології, фундаментальними поняттями якої є цінність, значущість, ідеал, 

тобто „багатогранна палітра емоційно-почуттєвих, когнітивних, поведінкових, 

потребнісно-мотиваційних складників, світоглядних структур, які охоплюють 

світобачення, світосприйняття й світоставлення. Отже, професійну підготовку 

майбутнього педагога можна розглядати як привласнення особистістю вищих духовних 

цінностей, що відображають "реальний масштаб духовного Я" (І.Д. Бех), наповнення 

суб’єкта професійними ідеалами, завдяки яким педагог піднімається над сферою реальної 

життєдіяльності, тим самим символізуючи безкінечність розвитку особистості 

професіонала. Тобто вищі духовні цінності стають і мотивом, і потребою, і складником 

цілісного духовного "Я" педагога. 

У ракурсі аналізу теоретичних підходів аксіологічний аспект є визначальним для 

професійної підготовки майбутнього педагога, що виявляється в спрямуванні 

інтелектуально-моральних сил, прагнень, намагань на досягнення високих професійних 

вершин. За таких умов кожна педагогічна дія – рух уперед, розкриття педагогічних 

здібностей, утілення педагогічної спрямованості, розширення зони "найближчого 

розвитку" педагога на підґрунті морально-духовної домінанти. Цінності, ціннісні 

орієнтації особистості педагога становлять її цілісність, стають частиною внутрішнього 

досвіду та мотиваційними орієнтирами професійно-педагогічної діяльності на ґрунті 



"об’єктної рефлексії" (І.Д. Бех). Для вчителя педагогічна професія – цінність, наповнена 

життєвим смислом, умова самовдосконалення, самоствердження, самореалізації. У 

розумінні самовдосконалення з позицій аксіологічного підходу визначальну роль 

відіграють особистісно-педагогічні цінності педагога, у яких відображаються цілі, мотиви, 

ідеали, установки, що в сукупності становлять систему ціннісних орієнтацій його 

особистості. 

Середовищний підхід орієнтує майбутніх педагогів на розгляд процесу розвитку 

особистості залежно від характеристик і умов оточуючого середовища. Середовище 

розглядається як навколишній соціальний простір (загалом – як макросередовище, в 

конкретному розумінні – як безпосередньо-соціальне оточення, як мікросередовище); зона 

безпосередньої активності індивіда, його найближчого розвитку та дії. Звернемо увагу на 

синонімічність терміну „середовище” та „простір” для розкриття сутності цих понять. У 

широкому філософському контексті, „середовище соціальне – це оточуючі людину 

суспільні, матеріальні, духовні умови її існування, формування і діяльності. Розглядаючи 

вчителя та учня як рівноправних суб’єктів соціального середовища, вважаємо, що для 

кожного суб’єкта такого середовища обов’язковою складовою є культурне 

самовизначення як процес створення і реалізації системи уявлень індивіда щодо 

культурного простору, свого місця і культурного змісту спілкування в цьому просторі 

(Є.В. Бондаревська, Є. Відт, Н.Б. Крилова та ін.). У сучасному розумінні середовище 

трактується як динамічна система різних за величиною і змістом культурних сфер 

взаємовпливу та взаємодії суб’єктів освіти, які є носіями певного культурного та 

субкультурного досвіду. 

Освітнє середовище – частина соціокультурного простору, зона взаємодії освітніх 

систем (різноманітних рівнів та типів), їх елементів, освітнього матеріалу та суб’єктів 

освіті. Воно також створюється суб’єктом відповідно до його індивідуальних 

особливостей. Освітнє середовище сучасних освітніх систем складається як результат 

комплексної взаємодії – комплексів-систем, моделей, стандартів, а головне – суб’єктів 

освіти. 

Середовищний підхід передбачає систему взаємодії із середовищем, які б забезпечили 

її перетворення у засіб діагностики і проектування результату професійно-педагогічної 

освіти. У межах підходу під професійним середовищем розуміємо все, що оточує суб’єкта 

і за допомогою чого відбувається його становлення як особистості і професіонала. 

Специфічними складниками навчально-виховного середовища ВНЗ є «ніши» (статична 

одиниця) і «стихії» (динамічна одиниця). Стихія – це сила, яка захоплює індивидів, 

управляє тими, хто потрапив у полі її дії, програмуючи їх поведінку (соціальний рух, 



інформаційний потік, суспільний настрій). Для майбутніх педагогів сенс вивчення стихій і 

оволодіння ними полягає в розумінні механізмів їх влади над вихованцями у подальшій 

професійній діяльності. Вивчаючи і проектуючи стихії, можна підвищувати ефективність 

професійної підготовки за допомогою зміни характеристик середовища.  

Ніша – певний простір можливостей, що дозволяє суб’єктам освіти задовольняти свої 

потреби (творча студія, спільне улюблене заняття, виконання наукового проекту, гранту 

тощо). Ніші як локальні осередки середовища поділяються на природні соціальні і 

культурні. Моделюючи склад і змістове наповнення ніш, можна прогнозувати і планувати 

процеси, пов’язані з розвитком професійних й особистісних якостей майбутнього 

педагога.  

Подієвий підхід – дозволяє сформувати погляд на професійно-педагогічну підготовку 

вчителя як на діалектичну єдність яскравих подій, що запам’ятовуються у життєдіяльності 

майбутніх педагогів. Реалізація подієвого підходу у житті ВНЗ передбачає організацію 

емоційно насичених, незабутніх справ, які виявляються колективно й індивідуально 

значимими і привабливими. Ці справи стають своєрідними віхами не тільки у процесі 

професійної підготовки, але і в житті студентів. У системі підготовки події завжди 

відбуваються у межах спів-буття студента з викладачами й своїми однокурсниками. 

Центральним поняттям цього підходу постає педагогічна подія – момент реальності, в 

якому відбувається взаєморозвивальна, ціле- і ціннісно-орієнтована зустріч викладача і 

студента. Водночас подієвий підхід розглядається як використання у педагогічному 

дослідження принципу часу (лінійного розгортання подій у часі), що передбачає аналіз 

кількості та якості подій людини у тому чи іншому часовому проміжку, їх взаємовпливів. 

Такий підхід виявляє наступні категорії: лонгітюдність, симультанність, синхронічність, 

діахронічність, реципроктність (взаємність) та ін., які пов’язані із аналізом педагогічної 

дійсності крізь призму часових відношень та подійних масштабів, трансформації подій, 

проблеми їх меж та динаміки і швидкості розгортання, їх інформаційної насиченості як в 

об’єктивному, так і психологічному ракурсах (наприклад, життя людини може складатися 

з великої кількості подій, а може й включати лише декілька визначних життєвих віх. 

Регіональний підхід. Нині актуалізується проблема підготовки нової генерації 

педагогів в з урахуванням регіональних особливостей української держави. Регіональні 

освітні особливості досліджували В.С. Курило, , М.І. Костриця, О.П. Мещанінов, 

В.В. Обозний, О.В. Сухомлинська, С.В. Савченко, Х. Тхагапсоєв, В.З. Юсупов та ін. 

Згідно Концепції сталого розвитку регіональний підхід до аналізу освітніх процесів 

передбачає формування національно-історичної самосвідомості особистості, дослідження 

етнокультурної стабільності регіональних систем. Національне виховання передбачає 



врахування місцевих, певного роду регіональних, етнічно-культурних, мовних 

особливостей, яке базується на принципі і пріоритеті єдності держави, народу, мови, 

матеріальної і духовної культури, що базується на єдності принципів, змісту та форм 

системи освіти. У роботах науковців останніх років (В.С. Курило) представлено систему 

критеріїв оцінки розвитку системи освіти регіону, що відображають і проблеми 

міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу [3]. До них віднесено такі критерії: 

доступність освіти, демократичність регіональної системи освіти, науковість системи 

освіти регіону, зв’язок освіти з національною культурою, дидактичне та методичне 

забезпечення регіональної системи освіти, суб’єкт-суб’єктні відносини учасників 

освітнього процесу, кадрове забезпечення системи освіти регіону, характер управління 

системою освіти регіону з урахуванням його регіональної специфіки.  

Професійна підготовка майбутнього вчителя, безумовно, пов’язана із сучасними 

соціально-економічними процесами в регіонах та у світі. Важливо також урахувати 

специфіку вищих навчальних закладів різних навчальних закладів регіону, які готують 

педагогічні кадри. У сучасних умовах слід вивчити реальну регіональну ситуацію та 

потребу регіону у фахівцях вищого рівня, готувати у ВНЗ професійно підготовленого, 

інноваційного, творчого вчителя, здатного підготувати молодь до самостійного життя в 

регіональних умовах. На особливу увагу заслуговує проблема соціалізації студентської 

молоді в умовах регіонального освітнього простору, утвердження суб’єкт-суб’єктної 

педагогічної парадигми, що ґрунтується на принципах педагогіки співробітництва 

викладача і студента, забезпечення їх самореалізації педагогічному процесі. 
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