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Катерина Гудзловенко, 
аспірант 
(Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С.Сковороди) 
 

Толерантність як засіб виховання молоді 

Поширення ідей толерантності у всіх сферах життя та діяльності 

людини є однією з важливих проблем сучасного світу. Актуальність 

проблеми зумовлена зростанням агресії і насильства у суспільстві, 

втратою моральних орієнитрів, жорсткою конкуренцією, поширенням 

терору та міжнаціональної ворожнечі, конфліктогенністю й злочинністю. 

Усі ці негативні явища сьогодення можна розглядати як наслідок 

недостатності або відсутності толерантності в окремих людей і соціальних 

груп. Однак одного відкритого декларування толерантності як 

загальнолюдської цінності недостатньо. Необхідно, щоб вона входила в 

систему ціннісних орієнтацій кожної особистості.  

Стратегія формування толерантності полягає в тому, щоб 

забезпечити особистості необхідні умови для її духовного розвитку, 

інтелектуально-моральної свободи, вибору поведінки, формування 

почуття громадянськості, патріотичної і національної самосвідомості, 

вільної світоглядної позиції, вміння відстоювати свої переконання щодо 

збереження миру на Землі, гуманного та толерантного ставлення до 

оточуючих.  

Сучасні дослідження толерантності (В. Лекторський, В. Тишков, 

Т. Шихардіна, В. Кукушин, О. Кухар) присвячені переважно вивченню її 

проявів щодо певних об’єктів або ж стосовно певних ситуацій внаслідок 

чого вказаними дослідниками було розроблено низку вербальних градацй. 

Безпосередній аналіз толерантності більшість дослідників поєднують з 

використанням методик, які дають змогу опосередковано оцінити її 
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рівень. Це, насамперед, самооціночні, адаптивні методики, тести 

тривожності, активності,  методики для визначення особливостей 

мислительних процесів тощо. Експериментальне вивчення толерантності 

за межами конкретної ситуації зазвичай зводиться до дослідження 

установок людей щодо соціальних об’єктів. 

Аналіз досліджень з проблеми толерантності дозволяє визначити 

низку ознак толерантного ставлення, серед яких є: визнання і прийняття 

особистістю рівноправного існування різноманітних думок, переконань, 

звичаїв; здатність до самоконтролю у сфері емоцій; потреба у свободі 

власного вибору і повага до свободи вибору інших; здатність 

примиритися з поведінкою, переконаннями і цінностями інших через 

певне насильство над собою; сприйняття суспільного життя як 

позитивного цілого; глибинне розуміння необхідності іншого, розходжень 

і особливостей як моментів цілого, як необхідної умови розвитку; 

сприйняття невизначених ситуацій як бажаних; здатність до пошуку 

шляхів розв’язання проблеми навіть у випадку неповного уявлення про 

причини виникнення проблемної ситуації і можливі наслідки прийняття 

рішення; відкритість новому; відмова від боротьби з відхиленнями, 

визання їх права на існування; якість спілкування (не агресивний 

мовленнєвий дискурс); прагення до компромісу, осмислений скептицизм; 

відмова від претензій на володіння остаточною і незаперечною істиною та 

інше. 

Дослідження серед студентів педагогічних ВНЗ засвідчило не 

достатньо високий рівень сформованості толерантності, тому є 

актуальною робота над її формуванням. У процесі формування 

толерантності можна застосовувати у процесі професійної підготовки 

проблемних педагогічних ситуацій, які були б максимально наближені до 

умов майбутньої професійної діяльності. Толерантність є професійною 

необхідною особистісною якістю  вчителя, і такі її прояви як 
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доброзичливість, повага, терпіння випливають із змісту і завдання його 

діяльності. Актуальність проблеми й результати дослідження викликали 

необхідність створення спецкурсу для студентів – майбутніх вчителів 

початкових класів "Формування толерантності в учнів початкових класів 

засобами художньої літератури". Результати його апробації показали, що 

матеріал та система його подачі є актуальними для засвоєння студентами. 

 
 

Олена Дем'янюк,  
старший викладач 
(Житомирський обласний 
інститут 
післядипломної педагогічної освіти)  

 
Толерантність як важливий аспект соціальної адаптації 

молодих вчителів 
Соціальна адаптація може розглядатися як процес цілеспрямованої 

соціалізації молоді, що передбачає оволодіння системою наукових і 

загальнонаукових здібностей, комунікативних і емпатійних умінь, які 

дозволяють молодим учителям  здійснювати соціокультурну взаємодію і 

виявляти розуміння інших культур, а також толерантність стосовно інших 

носіїв.  

Відтак, на основі узагальнення наукових досліджень з означеної 

проблеми ми дійшли висновків, що адаптація молодих вчителів до умов 

педагогічної діяльності зумовлена низкою об’єктивних факторів, котрі 

впливають на:  

психо-соціальну сферу (входження в новий педагогічний колектив, 

засвоєння групових норм поведінки, зміна стилю взаємовідносин);  
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