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Вельмишановна Зінаїда Іванівна! 
Ця квітка Вам від усього серця. 
Нехай вона супроводжує Вас у стосунках 
з рідними, колегами і близькими ! 
Здоров’я ! Наснаги! Злагоди  
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Про зміст, принципи, призначення толерантності і толерантні відношення в стосунках 
будь – якого рівня: між особові, колективні, міжнародні, світові та етапи їх формування. 

 
Кто двигается вперед в знании,  

но отстает в нравсвенности, 
тот больше идёт назад, чем вперёд. 

Аристотель 
 

Сучасному суспільству властивий 
процес стратифікації (розшарування) лю-
дей за економічним, професійним, націо-
нальним і релігійними ознаками. Кожний 
суспільний прошарок (страта) має свій 
образ життя, життєві цінності і цілі освіти. 

Система освіти завжди виконує со-
ціальне замовлення суспільства на вихо-
вання молоді. У наш час – це формування 
позиції громадянина, соціальної актив-
ності, емоційної стійкості, комуні кабель-
ності і толерантності. 
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В педагогічній діяльності з одного 
боку толерантність – це одна з цілей вихо-
вання, а з другого боку – один із засобів 
освітнього процесу. 

Аналіз власного педагогічного досвіду 
роботи (як в школі, та і в університеті), 
спостереження за стосунками колег, учнів 
і студентів, анкетування останніх свідчать 
про те, що багато з них або нехтують 
толерантністю, або мають недостатнє 
уявлення про неї. 

Толерантність є основою позитивних 
емоцій, комфортних умов спілкування і як 
наслідок доброго психологічного почуття, 
тривалої професійної працездатності без де-
формації, згорання і передчасного старіння. 

Дане поняття визнано міжнародним 
(нагадаємо, що 1995 рік був проголоше-
ний ЮНЕСКО роком толерантності, 16 
листопада є днем толерантності). 

Мета зробити комфортним та профе-
сійно стабільним оточуючий простір сто-
сунків, виховувати наступне покоління. 
культурним і толерантним змусило підня-
ти це питання на сторінках збірника, який 
призначений для педагогів, які мають 
пряме відношення до виховання молоді. 

В перекладі з лат. толерантність 
(tolerantia) означає терпіння; в англійській 
мові – готовність без протесту сприймати 
особистість, або предмет, явище; 

в французькій – повага до свободи 
іншого, його думок, поведінки, політич-
них і релігійних поглядів; 

в китайській – проява щирості та 
доброзичливості по відношенню до інших; 

в арабській – прощення, поблажли-
вість, м′ягкість, співчутливість, доброзич-
ливість, терпіння, сприятливість інших; 

в персидському – терпіння, виносли-
вість, готовність до примирення. 

Світова карта толерантності вказує на 
багатоаспективний та різноманітну коло-
ритність цього поняття. 

У словнику С.І.Ожегова є три слова – 
близнюки за своїм значенням: «терпіння», 
«терпіти», і «терпимість». 

Терпіння означає, з одного боку, як 
здібність терпіти, а з іншого боку – як 
наполегливість та витримка. 

Терпіти – 1) покірливо і стійко перено-
сити будь-що, 2) миритися з наявністю 
будь-чого, 3) відчувати щось неприємне, 
тяжке, 4) відкладати якусь справу. 

Терпимість має значення терпимого 
відношення до когось, будь-чого, до чу-
жих поглядів, поведінки, вірування. 

Саме терпіння вважається найважливі-
шою рисою викладача (вчителя). 

Якщо перше значення толерантності 
пов′язано з терпінням, терпимістю, то 
друге місце аспект адаптації людини до 
будь-чого, будь-кого (відсутність реакції 
на несприятливий фактор). Толерантність 
є і умовою, і формою успішної адаптації 
людини. 

Третє значення толерантності пов′яза-
но з стійкістю: стійкістю до невизначе-
ності, границя стійкості, або витривалість 
людини; стійкість до стресу, стійкість до 
конфлікту; стійкість до невихованості. 

Четверте – бути толерантним означає 
допускати, що є люди, які відрізняються 
від вас по багатьом факторам, що в них є 
власна думка, погляди, цінності, ідеали, 
що інші здібні на різноманітні способи 
реагування, тобто визнання факту 
різноманітності. 

П′яте значення – толерантність як 
прийняття, яке характеризується спрямо-
ваністю на іншого. 

Шосте – передбачає толерантність як 
прагнення людини досягнути розуміння з 
іншими, орієнтація, яка не передбачає 
насилля та придушення людської гідності. 
Це свого роду активне сприйняття різно-
манітності і, як результат, відбувається 
взаєморозуміння, включаючи допомогу, 
сприяння, співробітництво, роз′яснення та 
діалог. Конкретне відхилення від толе-
рантності – агресивність і байдужість. 
Схильність до агресивної поведінки з ча-
сом може стати звичною формою 
спілкування. 

В «Декларації принципів толерантнос-
ті» (ЮНЕСКО, 1995) толерантність тлума-
читься як повага, приймання і розуміння 
багатогранності культур, способів прояви 
людської індивідуальності. Толерантності 
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сприяють знання, відкритість, спілкування 
і свобода думок, совісті і переконань. 

Толерантність – активне відношення, 
визнання і повага прав та свобод людини. 
Погляди однієї людини не можуть бути 
нав′язані іншим: свобода дотримання 
власних переконань і надання цього права 
іншим, відмовленність від догм і абсолют-
них істин, визнання відмінностей людей 
по зовнішньому вигляду, соціального 
стану, мови, поведінки, цінностям і права 
жити у світі, зберігати свою індивідуаль-
ність. І як результат поширення можли-
вості для досягнення згоди між людьми за 
рахунок збагачення власного досвіду і 
варіантності комунікації з іншими, відмін-
ними від нас. 

В психології толерантність тлумачить-
ся, як внутрішня установка людини, яка 
вона набула в процесі виховання і збагачує 
власним життєвим досвідом. 

Нагадаємо, що установка – готовність, 
схильність певним чином сприйняти, зро-
зуміти, усвідомити об′єкт, або діяти з ним. 
Дуже часто наша оцінка зовнішнього світу 
ґрунтується на установках, створених за 
рахунок поспішних і недостатньо обґрун-
тованих висновків. 

Установки, яких ми дотримуємося по 
відношенню до різних явищ суспільного 
життя, подій, людей, визначають наші 
позитивні і негативні емоції, нашу реакцію 
і поведінку. Вони можуть носити позитив-
ний, толерантний характер, або негатив-
ний характер упередження. 

Для розвитку толерантності доводить-
ся змінювати власні установки. Характер-
ними ознаками толерантної людини є 
емпатія, комунікативна толерантність, 
прийняття себе і прийняття інших. 

Емпатія (від грец. Empatheia – співчут-
тя) акумулює в собі здібність людини 
відчувати те, що відчуває інша людина. 
Емпатія проявляється в бажанні допо-
могти, підтримати. Якщо людина здатна 
відчути біль іншого, то вона здатна до 
обмеження власної агресії. Таке відношен-
ня до людей сприяє розвитку гуманістич-
них цінностей, без яких неможливе повно-
цінне толерантне сприйняття дійсності. 

Людина з низьким рівнем емпатії бай-
дужа до інших, егоїстична, сконцентрова-
на переважно на власній особі, вимоглива, 
спроможна до невиправданих покарань 
інших, схильна до моралізації. Основу 
емпатії становить емоційна чуйність, ро-
зум і раціональне сприйняття оточення. 
Розвинена емпатія – ведуча ознака толе-
тарної людини. 

Комунікативна толерантність як риса 
людини поєднує в собі: фактори вихован-
ня, досвід спілкування, культуру, інтереси, 
установки, характер, темперамент, емоцій-
ний стереотип поведінки і особливість 
мислення. Людина, якій властиві високий 
рівень комунікативної толерантності, врів-
новажена і здібна створити психологічно – 
комфортні умови сумісної діяльності, 
досягнення взаєморозуміння, що є значи-
мим для педагогічної діяльності і сприяє 
толерантним відношенням. 

Ознаками комунікативної толеран-
тності є: 

• розуміння і сприйняття різноманіт-
ність інтересів; 

• відмовленність від монополії на 
знання істини. 

Розуміти, що погляди інших не зав-
жди помилкові. 

• конфлікт – це нормальне явище, 
лише його потрібно вміти розв’язувати 
конструктивно; 

• відповідальність особистості за 
процес і результат власного вибору і 
прояви себе в спілкуванні з іншими; 

• уміння почути і зрозуміти не тіль-
ки себе, а і бажання, погляди і позиції 
іншої людини. 

Розвиток толерантності розпочи-
нається з спілкування і в ньому ж вона 
знаходить свою реалізацію. 

Поряд з толерантністю можна спосте-
рігати прояву її протилежності – інотоле-
рантність (або нетерпимість). Інтолеран-
тна людина переконана в тому, що її 
система, погляди, образ життя краще за 
інші. Неприйняття іншої людини тільки за 
те, що вона має інший вигляд та інші 
погляди, по іншому міркує. 
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Нетерпимість консервативна, вона 
намагається задавити все те, що не впи-
сується в рамки її уявлення. Діапазон її дій 
велик: від звичайної неввічливості до 
зневажливого відношення та навмисного 
приниження інших людей, пошук ворога 
(перенесення вини за свої проблеми на 
інших, переслідування, погрози, зігнання, 
репресії, фашизм, геноцид). 

Проява інтолерантності або низького 
рівня комунікативної толерантності свід-
чить про намагання всіх і все оцінювати 
виходячи з власних позицій, що дратує 
інших, свідчить про негнучкість мислення, 
гальмує знаходження гідного виходу із 
створеної ним ситуації. Нетерпимість від-
дає перевагу стану задавленості переко-
нань будь в чому і будь-кого, чим створює 
особистісний дискомфорт в спілкуванні. 
Стратегія пригноблення простіше, вона 
користується відпрацьованою технологією 
консерватизму, ось чому інтолератність є 
ворогом до нововведень, інновацій. 

В інотолерантному спілкуванні вплив 
однієї людини на інших асоціюється із 
здібністю підкоряти людей, своїй волі і 
владі. На відміну від толерантностого 
спілкування, де вплив однієї людини на 
іншу розуміється як уміння розширяти 
контакти підґрунтям яких є співробіт-
ництво та взаємодія, в інотолерантному 
контексті вона зводиться до прагнення 
опанувати людиною або ситуацією. Для 
інтолерантної позиції характерні: нотації, 
незадоволеність, емоційно-роздратова-
ність висловлювань, негативні оцінки. Ін-
толерантність завжди намагається одержа-
ти владу над іншими. Такій людині влас-
тиво: байдужість до інших і задоволення 
від можливості маніпулювати іншими. 
Для інтолерантної людини характерні 
полярні судження і оцінки: “добре” або 
“погано”, “біле” або “чорне”, превзятість в 
оцінці інших, не знає і не бажає знати не їх 
самих, не їх мотивів вчинків і причин 
поведінки. Це випливає з її потреб у 
визнанні своєї переваги по відношенню до 
інших та у бажанні заспокоїти себе на 
предмет цінності власної персони. 

Вести себе толерантно або ін толеран-
тно властиво не тільки окремим особис-
тостям, але і колективам. 

Ознакою інтолерантного колективу є: 
− невміння слухати один одного; 
− ігнорування; 
− відхилення; 
− засудження; 
− загрози, докори; 
− моралізація, нотація; 
− звинувачення; 
− накази, вказівки. 
Особливості толерантного колективу є: 
− уміння уважно слухати і чути; 
− прагнення розібратися, розпитати; 
− поради, побажання; 
− похвала, згода; 
− повага, емпатія; 
− підтримка, доброзичливість. 
Педагогічний колектив – це модель, 

відповідно до якої молодь формує своє 
уявлення про колектив дорослих, про 
засоби та прийоми спілкування і взаємодії. 
Ось чому цілі і завдання самовдосконален-
ня, саморозвиток колективу в напрямку 
формування толерантного простору, для 
якого властиво атмосфера поваги, добро-
зичливого і уважного відношення кожного 
до всіх і всіх до кожного, є актуальними. 
Лише в такому колективі викладачів стає 
можливою підготовка студентів (учнів) до 
безконфліктного, толерантного спілкуван-
ня взагалі і професійного зокрема. 

Толерантність є складовою частиною 
культури людини, сприяє спокійному і 
ефективному засвоєнню знань і через ко-
ректне спілкування, безконфліктної участі 
в роботі будь-якої комунікації. 

У формуванні толерантного простору 
велику, якщо не основну роль грає керів-
ник освітнього закладу. Головне, щоб у 
самого керівника було бажання і прагнен-
ня удосконалюватись і удосконалювати 
свій колектив в цьому напрямі. Само-
вдосконалення особистості керівника 
передбачає вміння об′єктивно визначити в 
людині, або ситуації як позитивне так і 
негативне, здіатність дати об′єктивну, 
справедливу оцінку роботи колективу в 
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цілому і кожному працівнику особисто, 
бути не байдужим до того, що відбуваєть-
ся з його колегами у зв’язку з порушенням 
толерантності відношень, що є основою 
забезпечення здорового соціально-психо-
логічного клімату в колективі. 

Виховання толерантності – це не тіль-
ки засвоєння цього поняття, скільки фор-
мування, розвиток і удосконалення толе-
рантних якостей особистості: 

– емпатії, довіра, співчуття, відкритість; 
– само прийняття як толерантного відно-

шення до себе, здібності до самопізнання; 
– рефлексія; 
– сприйняття інших, готовність і 

здібність вступити до взаємодії з ними на 
основі комунікативної толерантності. 

До педагогічних умов, при яких мож-
ливо формування толерантності відносяться: 

– створення єдиного толерантного 
простору в певному закладі освіти; 

– формування установки на толеран-
тність, яка передбачає готовність і здіб-
ність керівників закладу, педагогів, сту-
дентів (учнів), до рівноправного діалогу 
через сінергетичні взаємовідносини; 

– варіативний вибір організаційних 
форм, методів навчання і виховання, які 
здібні активізувати процес розвитку 
толерантності студентів (учнів); 

– розвиток навичок комунікативної 
толерантності у всіх суб’єктів освітнього 
процесу. 

Серед педагогічних технологій, які 
орієнтовані на розвиток толерантності, 
виділяють ті, які, по-перше, є особисто 
орієнтованими, по-друге, мають діалогіч-
ну основу, по-третє, рефлексивні. 

До такого роду технологій відноситься 
діалог. Діалог є оправною точкою в 
подоланні монологічного типу культури і 
навчання. Генезис “діалогової культури і 
навчання” є просування від суб’єктивно-
обєктивних відносин до відносин субєк-
тивно-субєктивних . Факторами реалізації 
діалогового способу педагогічного спілку-
вання є особистісна спрямованість і ціліс-
ність (гармонія думки, почуття і вчинків). 
Опонент повинен бачити в адресаті не 
об’єкт на який спрямована інформація, а 

рівноправного, діючого суб’єкта, який має 
власні уявлення з проблеми діалогу і 
здібний до зворотнього діалогу. Особли-
вості діалога і його можливостей, як фор-
ми спілкування є підставою вважати його 
ефективним засобами виховання і розвит-
ку толерантності. 

В сфері діалогічного спілкування 
особливе місце займає дискусія, яка є 
складовою переважної більшості сучас-
них, активних методів розвитку, вихован-
ня і навчання в середніх та вищих закла-
дах осівіти. 

Головна мета будь-якої дискусії – роз-
виток комунікативної і дискусійної куль-
тури в процесі пошуку істини. 

Успіх дискусії забезпечується в 
умовах: 

– готовності аудиторії до толерантної 
реакції на висловлення різних думок; 

– наявність знань і досвіду необхідних 
для участі в дискусії з визначеної проб-
леми; 

– пошук різних способів передачі ін-
формації; 

– уміння проголошувати та аргументу-
вати власну позицію спокійно, без пафосу, 
коректно не ображаючи інших своєю без-
апеляційністю; 

– наявність контакту між учасниками; 
– виступ всіх учасників на рівних; 
– створення сприятливого, доброзичли-

вого психологічного мікроклімату ведучим; 
– підтримка атмосфери вільного обмі-

ну думок. 
Всі методи і форми в основу, яких пок-

ладена дискусія мають винятковий педаго-
гічний інструментарій, і тому здібні: 

– стимулювати ініціативу і продуктив-
ний обмін ідеями; 

– розвивати рефлексивне мислення; 
– формувати толерантне відношення 

до нового; 
– вчити досліджувати і бачити явище 

в багатовимірному просторі, під різними 
кутами зору. 

Підводячи підсумок загальним психо-
лого-педагогічним положенням про толе-
рантність і її місце в освітньому та світово-
му просторі представленим наше уявлення 
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про можливість поетапного формування 
толерантності в контексті групи студентів 
ВНЗ, або класного колектива школи, або 
будь-якого суб’єкта цих закладів освіти. 

I. Когнітивний етап, який передба-
чає інформаційне забезпечення по питан-
ням толерантності. 

Способи реалізації: 
– розкриття змісту толерантності і 

наведення прикладів толерантних, або ін 
толерантних відношень на семінарських, 
практичних заняттях ВНЗ, уроках в за-
гальноосвітніх закладах; 

– демонстрація різних еквівалентних 
означень одного і того ж наукового понят-
тя та різних класифікацій; 

– повідомлення історичних прикладів 
толерантності з життя видатних науковців, 
міст, країн ,тощо. 

– ознайомлення з світовою картою 
толерантності на виховних заходах. 

ІІ. Формування суб’єкт – суб’єктив-
них толерантних відношень через вико-
ристання тих методів навчання, які розрахо-
вані на діалог чи дискусію в умовах класно-
урочної, або лекційно-практичної-семінар-
ської системи навчання (методи, ситуації, 
випадків, мозкова атака (штурм), круглий 
стіл, метоплан наукова конференція, тощо). 

Толерантність відношень з одного 
боку забезпечує ефективність і результа-
тивність зазначених методів, а з іншого 
боку заняття проведені такими методами 
сприяють формуванню толерантності від-
ношень і толерантності, як культури пове-
дінки суб’єктів навчання та виховання. 

ІІІ. Етап поведінки, передбачає форму-
вання навичок: толерантної взаємодії, спіл-
кування та самоконтролю за відповідністю 
своїх дій та вчинків нормам толерантності. 

Реалізується під час проведення ви-
ховних заходів та навчальних занять на 
яких є місце для: 

− комунікативних тренінгів; 
− дидактичних ігор (ролевих, управ-

лінських, психологічних), які передбача-
ють наявність толерантних відношень. 

Висловлення педагога В.Таланова: 
“Виховання культурі терпіння (толеран-
тності) і згоди повинно стати однією із 
центральних тем освіти нашого століття” 
[7, 41] підкреслює актуальність і не обхід-
ність подальшого дослідження проблему 
толерантності. 

Саме освіта повинна сприяти прийнят-
тя молодими людьми толерантность як 
єдино можливе спілкування в сучасному 
стратифікованому світі. 
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