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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

У статті проаналізовано психолого-педагогічний аспект поняття "толерантність" у різних науках. 
Висвітлено сутнісні характеристики толерантності як педагогічного та психологічного явища. Розглянуто 

структуру, основні компоненти толерантності та їх взаємозв’язок у педагогічній та психологічній науці. 
Представлено диференційоване розуміння феномена толерантності, зосереджено увагу на типах 

толерантності та надано їх характеристику. 

Постановка проблеми. Представник сучасного суспільства повинен володіти високим рівнем загальної 
культури, низкою моральних якостей, вміти знаходити спільну мову з іншими людьми, що надзвичайно 
важливо для процесу інтеграції й асиміляції культур. Саме тому в наш час формування толерантності є одним із 
пріоритетних завдань педагогіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці існують праці, в яких розкрита суть поняття 
"толерантність", його компоненти, етапи формування та обґрунтовано педагогічні принципи толерантності 
(Р. Бернс, С. Біблер, О. Дубасенюк, О. Івахненко, В. Іщенко, В. Лекторський та інші). Проблема толерантності 
викликає зацікавленість не лише серед педагогів, але й філософів, політологів, соціологів, психологів та ін.[1: 98]. 

Виклад основного матеріалу. Толерантність, або терпимість, – це бажання та вміння знаходити спільну мову, 
підтримувати стосунки з людьми, які відрізняються від більшості; здатність із повагою та розумінням ставитися 
до їх відмінностей. Толерантність – це досягнення кожної людини, ускладнене тим, що ми, зазвичай об’єднуємося 
на основі спільних інтересів і переконань із тими, хто розмовляє тією ж мовою або має ту ж культуру, що й ми. З 
тієї ж причини ми вороже та з острахом ставимося до "інших" – тих, хто від нас відрізняється. Різниця може бути 
біологічною, культурною, політичною, релігійною та ін. 

Тісна співпраця країн, розвиток міжнародної торгівлі, інтеграція та асиміляція культур стали причинами того, 
що сучасні нації в культурному релігійному, політичному відношенні стали більш плюралістичними. Будь-яка 
відмінність, будь-то культурна, релігійна чи політична, може викликати нетерпимість, якщо ми віримо в 
непогрішність своїх ідей і в хибність поглядів "інших". Політична свобода полягає у наданні можливості різним 
політичним силам працювати в одному уряді для досягнення спільної мети. Економічна свобода передбачає 
можливість вибору суб’єктами різних форм власності та сфер застосування своїх знань, можливостей і 
професійних умінь, терпиме ставлення до конкуруючих економічних інтересів. Релігійна свобода полягає у 
можливості вибору віросповідання. Терпимість до людей, що належать до іншої культури, передбачає, що ми 
усвідомлюємо наявність відмінностей і подібностей та вимагає від нас розуміння того, що істина багатолика, і що 
існують інші погляди.  

Хоч толерантність і є важливою, але рідкісною чеснотою, вона все ж має два недоліки. Один із них – 
схильність до байдужого ставлення до цінностей, які живлять переконання. Г. К. Честертон говорив з цього 
приводу, що толерантність – це чеснота людей, які ні в що не вірять [2]. Інший недолік – необхідність 
встановлення моральних стандартів, порушення яких не допускається суспільством [3].  

Відповідно до Декларації принципів толерантності, прийнятої Генеральною конференцією ЮНЕСКО (1995), 
"толерантність означає повагу, прийняття й правильне розуміння багатоманітності культур нашого світу, форм 
самовираження й прояву людської індивідуальності. Це те, що робить можливим досягнення миру й веде від 
ідеології насилля й війни до культури миру. Толерантність – це не поступ, не полегкість або потурання. Це, 
передусім, активне ставлення, сформоване на основі визнання універсальних прав і свобод людини. Ні за яких 
обставин толерантність не може бути виправданням посягання на основні цінності. Толерантність повинні 
виявляти окремі особи, групи й держави … (стаття 1)" [4: 2]. 

Існують різні підходи до трактування толерантності. В українській мові толерантність представлена як 
терпимість, як здатність витримувати фізичні чи моральні страждання. Характерні риси терпимості в українській 
культурі – "милосердя" і "поблажливість" [5]. У словниках європейських мов представлені дві точки зору на 
толерантність – як на "терпимість" і як на "підтримку" [6]. Оскільки толерантність є предметом дослідження в 
соціально-політичній, релігійній, культурологічній та правознавчій літературі, то існують різні підходи до 
розуміння цього поняття. У медичній літературі толерантність визначається як адаптація організму до 
несприятливих впливів середовища, здатність переносити біль. Філософія пропонує розглядати толерантність як 
готовність з гідністю сприймати особистість або річ, як терпіння, терпимість, витримку, примирення. Політичний 
контекст зосереджує увагу на повазі до свободи іншої людини, її поглядів, думок, поведінки. Соціологія трактує 
толерантність як милосердя, делікатність, прихильність до іншого тощо [1: 98; 7; 8]. 

У педагогічній науковій літературі толерантність розуміють як готовність прийняти інших такими, якими 
вони є, і взаємодіяти з ними на основі згоди і порозуміння (О. Безносюк, С. Бондирєва, В. Калошин, 
О. Клепцова, Д. Колесов, В. Шалін та ін.) [9-12]. 
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У педагогічному контексті толерантність визначається як певна риса особистості, яка характеризується 
вмінням без агресії сприймати інші погляди, спосіб життя, поведінку шляхом встановлення зі співрозмовником 
довірливих стосунків через співпрацю, компроміс, емпатію, доброзичливість тощо (І. Бех, Т. Осипова, 
В. Рахматшаєва та ін.) [13; 14]. 

A. Мчедлов виділяє різні форми толерантності: особистісну; суспільну, що виявляється в моралі, вдачах, 
менталітеті, свідомості; державну, відображену в законодавстві, політичній практиці [15]. 

У літературі мають місце різні наукові точки зору щодо структури толерантності. Спираючись на 
дослідження Н. Асташової [16], І. Крутової [17], М. Максимової, Н. Кленової [18], Т. Таюрської [19], можна 
представити структуру толерантності як якості особистості, у вигляді взаємодії трьох компонентів: 
концептуально-ціннісного, особистісно-мотиваційного й діяльнісно-поведінкового. 

Концептуально-ціннісний компонент проявляється через визнання неповторності та унікальності кожної людини, 
поваги до людської гідності, людських цінностей, терпимості до поведінки, поглядів інших людей. 

Особистісно-мотиваційний компонент толерантності проявляється через доброзичливе, терпиме, стримане, 
щире ставлення до співрозмовника. 

Діяльнісно-поведінковий компонент толерантності проявляється у схильності до того чи іншого типу 
поведінки, основою якої є розуміння, прийняття іншого таким, яким він є; вміння згладжувати негативні 
почуття [20]. 

В аспекті психологічного підходу – це "зниження в індивіда сенситивності до фактів взаємодії, що пов’язане 
з особливостями темпераменту, із захистом від фрустрації, з комплексом імперативних настанов щодо прояву 
великодушності стосовно іншого" [21: 20]. В психологічній літературі наведені й інші визначення 
толерантності: "відсутність або послаблена реакція на певний негативний фактор через зниження чутливості до 
нього" [22], "ухвалення інших, які відрізняються від твоїх власних, інтересів і цілей", "дружелюбність, спокій, 
мирна налаштованість, антипод агресивності, злостивості і дратівливості","здатність вислуховувати, намагатися 
винести з отриманої інформації зерна розуму і уживатися з різними точками зору, як би вони не суперечили 
власним поглядам","прагнення до згоди, безконфліктність" [23-26]. 

Толерантність – це інтегральна характеристика індивіда, яка полягає у здатності людини активно 
взаємодіяти із зовнішнім середовищем у кризових ситуаціях з метою відновлення своєї нервово-психічної 
рівноваги, успішної адаптації, розвитку позитивних взаємин з собою і з навколишнім світом. Толерантність як 
інтегральна характеристика особистості включає такі компоненти: психологічну стійкість, систему позитивних 
установок, комплекс індивідуальних якостей, систему особових і групових цінностей [27]. Таке розуміння 
толерантності передбачає виховання психологічно стійкої, емоційно й етично зрілої особистості. Розвивати 
толерантність можливо за допомогою формування і розвитку психологічної стійкості, системи позитивних 
установок, емпатії, миролюбності. 

Науковці О. Орлов та О. Шапіро до складу феномена толерантності відносять: природну (натуральну) 
толерантність – відкритість, допитливість, довірливість, які властиві маленькій дитині і не асоціюються з 
якостями її "Я" (толерантність типу "А"); моральну толерантність – терпіння, терпимість, пов'язані із 
"зовнішнім Я" людини (толерантність типу "Б"); моральну толерантність – прийняття, довіру, які асоціюють із 
сутністю чи "внутрішнім Я" людини (толерантність типу "В") [28]. 

Толерантність типу "А" – це природне й безумовне прийняття іншої людини, ставлення до неї як до 
самодостатньої особистості. Така толерантність має місце в житті маленької дитини, у якої процес становлення 
особистості ще не привів до розщеплення індивідуального і соціального досвіду, до існування відокремлених 
планів поведінки і переживання і т. д. 

Саме цей тип толерантності відповідальний за парадоксальне прийняття маленькими дітьми своїх батьків 
навіть у випадках вкрай жорстокого поводження, психологічного, фізичного та сексуального насильства. З 
одного боку, наявність у дітей толерантності типу "А" забезпечує їм суб'єктивну, психологічну захищеність від 
проявів жорстокості і дозволяє зберегти позитивні стосунки з батьками, а з іншого боку, руйнує особистість, 
яка формується, оскільки не може забезпечити достатнього рівня самоприйняття, прийняття власного досвіду, 
власних почуттів і переживань. 

Толерантність типу "Б" – це прихована, відстрочена внутрішня агресія. "Толерантна" особистість прагне 
стримуватися, використовуючи механізми психологічних захистів. Однак за своїм "фасадом" вона приховує власну 
нетерпимість – наростаюче напруження, невисловлену незгоду, пригнічену агресію. Можна стверджувати, що 
толерантність типу "Б" по суті є несправжньою, показною, умовною, штучною толерантністю.  

Хоча така "терпимість" виглядає, на перший погляд, кращою за "нетерпимість", і те, й інше є, тим не менш, 
взаємопідпорядкованими явищами. Відмінності між ними – лише кількісні, а не якісні, оскільки їх психологічна 
основа ідентична. Можна сказати, що толерантність типу "Б" – це зворотна сторона нетерпимості, різних форм 
насильства і маніпулювання людиною, ігнорування її суб'єктних характеристик, всього того, що так 
деструктивно діє на відносини між людьми.  

Толерантність типу "В" побудована на прийнятті людиною як оточуючих, так і самого себе, на основі 
взаємодії із зовнішнім і внутрішнім світом в приймаючій, діалогічній манері. На противагу насильству й 
маніпулюванню така взаємодія передбачає повагу цінностей, які є значущими для іншого, так і усвідомлення та 
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прийняття власного внутрішнього світу, своїх власних цінностей та смислів, цілей і бажань, переживань і 
почуттів. Для людини, що наділена толерантністю типу "В", напруження й конфлікти зовсім не виключені, 
можна сказати, вона постійно живе в ситуації напруженого існування, не боїться бути віч-на-віч із цією 
напругою, гідно витримувати і приймати її. Це справжня, зріла, позитивна толерантність, заснована (на відміну 
від толерантності типу "А" і "Б") на повному усвідомленні та прийнятті людиною реальності [29].  

Залежно від сфер прояву визначають національно-етнічну, інтелектуальну, релігійну, класово-соціальну, 
географічну, політичну, гендерну, сексуальну, вікову, міжкультурну та інші види толерантності [4]. 

Висновки. Отже, толерантність – це властивість особистості, що дозволяє людині взаємодіяти з іншими 
людьми, які мають відмінні власні погляди, точки зору, переконання, тобто терпимо, без агресії сприймати їх 
думки, почуття й поведінку, що не є асоціальними. У загальному педагогічному контексті толерантність 
трактується як готовність прийняти інших такими, якими вони є, і взаємодіяти з ними на засадах згоди і 
порозуміння. В аспекті психологічного підходу – це виникнення в індивіда зниження сенситивності до фактів 
взаємодії, що пов’язане з особливостями темпераменту, із захистом від фрустрації, з комплексом імперативних 
настанов щодо прояву великодушності стосовно іншого. 
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Матеріал надійшов до редакції 22.01. 2013 р. 

Барбелко Н. С. Психолого-педагогическое содержание понятия толерантности. 

В статье анализируется психолого-педагогический аспект понятия "толерантность". Рассматривается 
понятие "толерантность" в других науках. Раскрываются сущностные характеристики толерантности как 

педагогического и психологического явления. Рассматривается структура, основные компоненты 
толерантности и их взаимосвязь в педагогической и психологической науке. Представлено 

дифференцированное понимание феномена толерантности, внимание сосредоточено на типах 
толерантности и дана их характеристика. 

Barbelko N. S. The Psychological and Pedagogical Aspect of Tolerance Concept. 

The article analyzes the psychological and pedagogical aspect of the concept "tolerance". The notion ''tolerance'' is 
considered in the other sciences. The essence descriptions of tolerance are examined as the pedagogical and 

psychological phenomena. The structure of tolerance, main components of tolerance and their interrelation in the 
pedagogical and psychological science are revealed. The differentiated understanding of the tolerance 

phenomenon is presented, the attention is focused on the types of tolerance and their characteristic is given. 


