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На пйсmавiбu€y.енщ фномену mолеранmнФцi, ввначення ryлерамwк,rпi як

, . необхldны 1кwmi цчасноео пiФimу,i сййqещ.$|олеранrццщцлi як tшlЫЕ,р ц9,
рaльнфmччноео уmворння rcбuсmrcmL а mрк9ý ура<ування"gсuхuлоеiчнuх
аiffiлuмmей пiOлimкiв сmарщоеа BiKy, разроблено сmрукmуpноiQаiчну мФель

, вlжовання цпшеранmносф_у сmарщuх пjdлimкЬ заральноосвimнj,фЙrc.пU lпа пре

Ключ Bi сiЙ : п рЬвен mйёне' вuховне сереdовu ще, m,uлеран m н uD Mi крокл iM аm,
ffieй'''*,'|cmapЙпiOлiiкu'''.'-'i'i'..'-.|
На rcнованuч lву;внuя феномена mолеранmноспtu; опвеОеленuя mоЙранiп-
lнасtrtч как,неф. хаёu мfаф lФ]осmва" сврсменriою ii_оdфсmЙ' ч'мm#пощuх
пюлёрёнmвбЙu lrlK Йелосmноа tлЬРалЁнЫаmсявеКЬб ЬараЭван uя пйilix.iifiu,' а

, malaФ rюнuманuа пажолоамескчх особвнносупей пфрвпtков оmарФеао sозрас-
mа, разраfumанв сmруtmлурннюачческая моdель воqлumанuя mол@ранmнфлrul у,, -.сfimрд ш( пФ рвrп кв фщеф ываrrрп ьн о й tц Kul ы u прфdею 9 lccп е рu*кnffi в-

_ льная пrюE€рка юмryм.@ пфаюачreсмк усtlmtlй вфпurпажя пюлвранmнфmu.
,, , , Кfrючеgы€,Grrоеq., лр€6вtrпUs}rое Фоrrff{?Iаlrr?6rJьнQе прФmранdпво;,.rпO/rараяrидr'
,:, МllКDОКПРМаП,тЩ!!ЦllЕНuеПЮЛQРаНmНФmgi.8mаРlРа.flфpEf'm$У:,,..,. ]', ,.. ,

,.Оп,,ffiе,ДаsЬ af ýudyф thе.рhепэrпе.ооп ,of tolelpпB, thо,фtiпiligп of "tо!рmпар qs а
nfcessary qual$ ot mоdвп fеелрgвв,алd сqlцрррепtя.,оf foleffilee,*q,aл1h{gpl
ethbalbrmation, iпсlцdiпg рsусhоlщiсаl pculiartties of dфr fеелаgкiв а qtrudr.laЁ

" фiiЯ iiTooel оrьtе;iцq ipеrапф аmоф.аРrЙпафп atgBrBnleducafbB ýcfJao'
has Ьее; dey,lised рпd ехреrirлmпtаl vertfrcatbn ot the юmрlех of pedagpgbd фпdь
tionb offosteingtolenntre апюпg olderteenageBflasbeen сапiеdоut,,
{рrч w4F,,pnn"ntive educational епviюпmепt, miсюсlimаtе of fоlеqпсе,,/оsfелпg
ffiБЪйl'fеепаgеrs. '|:'' '""'

Аlсryальнiсть. "На фогоднirдЙй дёнь, коли мас мiсце порушёНнН сiМёйНих
зв'язкiв, вiдчlокення доросгlих i дiтей, пИвищена конфлiкнiсть у iXHLx взаеминах,
вsyyi4; у який потрапляq qнзyнa _yасгин,а, учНjц',9датна запорнити пqвцоцiцца рбота
педýгогЬ ЬереднЁоi школи.i.вихованцями та поЫiйний iнформацiйiий обМiн lлкQпи i

ос__вцпЦ: рцiальних та iцццl,у;санgр* на.3аймаtоться профiлаlоичнQю дiяльнiфЬ та
ПОВGrlК{аС ПРВqДЯТЬ МОНГОРИНГ 3 МеТОЮ ВИЯВЛеННЯ ГРУП РИ3ИКУ,Т€ РЧаСjЮtО;ПQП+,
р9{tження девiаЦй. Черз психологiчнi рсоблlивосгi пiдлtiткового BilKy, чуrливiсгь
пiдлjжiв до сприйняття деGгрукгивних сгереотдпiв, {ло..ланують у сусгtiльсгвi;,тý Тх

найбiльttlу схильнigгь до наслiдуванцF г,{рsвЬ aфecil групц..ри€lrlql часго]попов-
нюються саме пiдлtiтками, робота з якими дlя сучасного вl4хоffiтеля с щqденним
iспитом на мудрiсть, спр€ведпивiqгь, нбуп€радreнhтд,, мваженigгь,,],тýрпяячiсть,
емпатilQ, Осхiльки сьогоднiвiту r;lр}rгаiiанна тоtальна цфацiя; лrодlл piЁlix ётносiв,
рас i кульryр у силу життевих обсгавин стають сусiдами.ifiартнерами, сlмркиками i

конlчрег{гамИ, дfih' вбiх,нас;lr!рикципово,вlDкпивljtм,е усвifiомленiя нефхЁноO+ri буги
евроцентричними, навчитисrl жити у свhовiй спiльнотi, керуto.{ись принцйпами,tо
лерантностi - толеранrного мислення й повqдiнки, а значить, сучасний пiдлtiток мае
правильно сприймати й розумiти еднiсть лцдства, взаомозв'язок i взаемозалежнiсгь
ycix i кожного, lцо живугь на планетi, розумiти й поваltаrи права, эвичаТ, погляди й
традuцlI iHll,ttac лмей - беэ цьою унеможппвлIаеться його ефaсuвна lсоtъаунhсаця э
огочуючими i, вhповhно, зростае ризик вiддилень у поведiнцi. flpKe ва<пиво
показfiи пiдлliтковi моlсгtивiсть свiдомого вибору мiж агресивнiстю i толерантнiсгю,
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законами.зграт i правовими вiдносинами. У зв'язку з цим створення в загальноос-
BiTHix навчальних закпадах превентивного виховного середовица пердбачае
цiлеспрямоване виховання толерантносгi pHiB та формування толерантного MiKpo-
клiMaTy, що е i пqдагогiчно доцiльним, i водночас соцiально необхiдним.

Толерантнiсть не може зlявитися iз нiчого в умов€tх, коли cBh твердо упевнюе
людину в тому, що у житт€вiй грi переможцем сгае не терпимий, а жорgтокий, Отке,
iT треба виховувати.

Про необхiднiсть виховання толерантноТ особистостi ведеться у Нацiональнiй
доlrринi розвитк)l освiти Украiни у )(Xl столiттi, в якiй разом з вихованням особис_
тосгi, що }i,свiдомлюе cвolo приналежнiсгь до yкpaiнcbKoT нацit, пiдкреслюеться необ-
хiднiсгь "виховання повФкного сгавлення до iсгорii i кульryри Bcix корiнних народiв i

нацiональних меншин, якi проживаtоть в YKpaihi, формування:культури мiжетнiчних
та мiжнацiон€lльних cTocyHKiB" [1},

Як в у,мовах сучасноТ школи вiдбуваеться процес виховання толерантносri у
пiдлtiткiв i чому BiH е валоивим у процесi моделювання превентивного виховFlого
середовиlла заг€lльноосвiтнього навчального зашаду? Вiдповiдями на цi запитання
зумоыlено необхiднiсть написання цiеi cTaTTi та дозволено рQзвlязати наступнi
дослthницькi завдання :

1. На ocHoBi аналiзу наукових дослiдкень з виховання толерантноGтi молодого
поколiння (роботи фiлософiв, психологiв, педагогiв) вивести власнi харакгеристики
юлерантностi як морально-етичноi якостi особисгосгi, розробити й об/рукгувати
струlоурно-логiчну модель виховання толераrпностi.

2. Проаналiзувати сучасний piBeHb толерантнос.гi пiдлiткiв - 1п+нiв загальноос-
вaп{ьоТ школи, зокрема, старших пiдliткiв.

виклад основного матерiалу. Толерантнiсть "... визначае готовнiсгь людей
л9 прийнятгя iнших поглядiв та способiв житгя, до партнерського рiвноправного спiл-
цlвання..." [2]. Проблемi виховання толерантносгi учнiв присвяченi працi вчених-
rцдагогiв Я. Берегового, О. Вишневсыого, Т. Гончарук, Г. flмитрiева, l. Ормакова,
f, Кецин, М. Красовицького, А. Леонтьева, А. ПогодiноТ, А, Сиротенt€, О. Сцомлин.
bloT, l. Тараненко та iH. У межах дiяльносгi у сферi педагогiки толерангносrl;
щ!D(олого-педагогiчноТ науки в цiлому засновано журнал "Педагогit<а толерантностi".
Gаше методику i праlтиlry виховання толерантностi у мDклюдських стосунках, емо-
rfrноI кульryри особисгоgгi, всебiчного розвитку й укорiнення позитивних i максп
Ельно можливого придушення негативних природних якосгей людини автори
рслiркень у цiй областi .вваt<ають одним iз найпот}окнiших засобiв ryманiзацit
qспiльства. Створено мiжнацiональний дллячий табiр "ff2керела толерантносгi", tlp
лЁ в рiзних регiонах УкраТни, б'однуючи пiдлiткiв Сходу i 3аходу - представникlв
;i*lих народiв i t<ульryр, навчаючи iX цивiлiзованого спiвжиття, вз€l€моповаги i

1вморозумiння, Однак сtсtаднiсть проблеми толерантностi пояснtоо той фап, rло
|: юi питання, пов'язанi з цiею темою, одержали на сьогоднi досгатне об/рун-
твання i висвiтлення у свiтовiй науцi. Аналiз наукових дослliркень з проблеми толе-
рrпюсгi дае пiдстави розглядати толерантнiсгь як морально-етичну якiсть осо-

l, що харакгеризуgгься qдатнlбтю лlодини виявляти терпляче ставлення,
, прийняття й розумiння iнших людей як рiвних i рiвноцiнних, незалежно вiд

i етнiчноI, нацiональноI, соцiальноТ, релiгiйноТ або кульryрноi приналежностi;
iти цiннiсть iнtлих традицiй, поглядiв, хараперiв, звичок; чмiти i хотiти
мати рiзнi кульryрнi групи, рiзноманiтнi форми самовиракення та самовияв-
людськоТ iндивiдуалtьностi, усвiдомлювати, lло долання чи уникнення конф-

i протирiч, а отже, гармонiя суспiльства як вища метЕ - Gдино можливий вихИ i

й ,прiоршет розвl,ттку цивiлiзованих дерlсlв в умовах глобальних,i постiйно
их проблем планети XXl ст. Толерантнiсть пiдлягае обов'язковому,

рямованому i посгiйному вихованню й самовихованню. Як цiлiсне морально-
осебисгiсне уrворення толерантнiсгь висгупае у виглядi iT сrшqдових. l_{i

i органiчно взаемопов'язанi, знаходяться у посгiйнiй взаомодiI, взаемо-
, взасмозумовлюють i взасмфбагачують одна одну. Отже, cTpylсГypa

HTHocTi вt<лючае наступнi компоненти:
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. коенimчвнIlЙ - знання про сугнifiь поняття толерантностi,
людства, усвiдомлення ]необхiдностi, толерантного : мислення Й

iT цiннiсть в
поведiнки у

час для побудови демократичного ryманного суспiльства;
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. емоцiйно-моmuвафйнчй - отримання задоволення вИ KoHTatoy з навко-
лишнiм cBiToM, потреба бри толерантним, широкий пiзнавальний iкгерес i готов-
HicTb робити добро й досягати взаоморозумiння у мiжособистiсних cTocyнlсlx;

. diялънiснuй - застосування принципiв толераrrностi у щоденнiй пракицi
життя, вмiння спiвпраtlювати i протидiяти неl,аIтивним асоцiальним прсявам у су-
спiльgгвi, qдатнiсъ виявляти поваry, довiру iryрбоry про iнших, умiння самоконтролю.

На пiдставi вивчення феномену толерантностi, визначення толерантносгi як
необхiдноI якосгi суrtасного пiдлiтка i смадових толерантностi як цiлiсного морально-
етичного rгворення особистостi, а також урахування психологiчних особливостей
пiдлtiткiв старшого BiKy була розроблена сгруlffурно-логiчна модель виховання
толерантностi у сгаршtих п iдлl 1TKiB загал bHoocBiTH ьоТ школ и

Gтруlстурно-лоriчна модель включае: меmу diяльносmi - пЦвищити piBeHb
сформованостi толерантносгi старших пiдлiткiв; змiсm вuховання толерантностi -
критерiТ, показники i piBHi сформованостi толерантностi учнiв; пеOаеоziчнi умовч
вuховання mолеранmносmi - розробка i впровадження рiзних методiв виховноI

роботи як способiв впливу на учнiвську молодь i рiзноманiтних форм органiзацiТ
виховного процесу; кiнцевuй резульmаm - сформованiсrь толерантностi у сгарших
пМiткiв загальноосвiтньоi школ и.

Ключовими дrlя визначення результативностi нашоТ виховноТ дiяльносгi ми
визначаемо поняття "критерiй виховання", "piBeнb вихованостi", "ефекrивнiсгь про
цесу виховання толерантностi у сгарших пiдлiткiв",

Для оцiнки конкретних piBHiB сформованосгiтолерантностi ми видiлясмо певнi
критерii. Пiд крrгерiем ми розумiемо iдеальний зразоц еталон, який визначае виtций,
найдосконалiший piBeHb функцiонування певноi сиGтеми, порiвняно з яким можна
встановити ступiнь вiдповiдносгi i наближення його реального рiвня до iдеалу, При
цьому кршерiй подаеться як суtсупнiсгь ознак, якi дозволяють вiдрiзнити один piBeHb
вИ iншого. Визначаючи ocHoBHi критерiI сформованосгi толерантностi у сгарших
пiдлiткiв, ми керувалися природою особисгосгi, яка полягас у схильностi iндивhа до
аffiивноТ дiяльносгi на ocHoBi домiнуючих суспiльних iHTepeciB, вищих соцiальних та
високих загальнолюдських потреб, цатносгi особисгосгi позитивно ставитись до
дiйсносгi на ocHoBi суспiльних iдеалiв та особистих цiнностей.

flля аналiзу рiвня вихованостi толерантносri учнiв ми видiляемо насгупнi
критерП': iнтелеlсryалlьний - критерiй базових знань про cBiT та процес мислення,
те, чим людина свiдомо оперуе; емоцiйно-мотивацiйний. що мае вiдношення до
морального cBiTy iндивiда, тих чеснот, якi людина формуе i культивуе в собi, це
якосгi особисгосгi i iT цiннiснi усгановки; поведiнковий, який визначае акгивну
життеву позицiю, адекватну поведiнку людини в соцiумi, гармонiйнiсть у il gгосунках
iз cBjToM.

Bci наведенi вище ФитерiТ хараперизуються рядом показникiв, якi,е срнiстю
певною критерiю, конкретними i типовими проявами у поведiнцi особистосгi й

вhображають змiсг взаомин пМ jTKiB:

iнтелекцrальний - сформованiсть знань про толерантнiсть i валоивiсгь
толерантних взаемовiдносин у суспiльствi, про особливосгi представникiв рiзних
груп (етнiчнi, релiгiйнi, соцiальнi, BiKoBi й т. iH.), про харапернi процеси сучасносгi, як
пhвищення конфлiпностi cBiry, депопуляцiя, критичнiсть при оцiнцi подiй i явищ та
самокритичнiсгь, аналiзування cвoiХ i ч}Dких учинкiв;

емоцiйно-мотивацiйний - позитивна установка Gтосовно себе, оточуючих
людей, навколиtлнього cBiTy, значущiсть мiжсуб'епноТ взаемодiТ, повага до форм
iHaKoBocTi у cBiTi, здатнiсть до емпатiТ, позицiя терплячостi, довiри, любовi;

поведiнковий - практика толерантноТ поведiнки як моделi взаемовiдносин у
суспiльсгвi - вiдсрнiсть сгереотипiв i упередженосгi в cтooyнlclx, паритетнiсгь i

взаемоввiчливiсгь, уникнення конфронтацif,
Вhповiдно до критерiТв видiляються piBHi сформованостi:толерантностi

учнiв, lло характеризуються властивими Тм поl€зниками.
Високий piBeHb - повнi рiзнобiчнi знання пр сугнiсгь толерантносгi, ycBi*

домлення 1Т значущосгi у суспiльствi й необхiдносгi дотримання норм толерантно'i
поведiнки, вiдсрнiсгь конфлitсних cTocyHKiB, негfiивноТ лексики, наслliдування
сгереотипiв, сгiйке повакне й цiннiсне ставлення до iнtllого, qдатнiсгь спiвчуваги i
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Gереднiй piBeHb - поверхневi знання про сугнiсть толерантностi; скептичне

ставлення до цього феномену, сDlтуативне цiннiсне ставлення до iнц.lою, iснування

упереджень i схильнiсгь до наслiдування стереотипiв, мало iнiцiативнiсгь, прояви

конфлiПних сгосункiв, баидула позицiя до проявiв аморальноТ, асоцiальноТ пове-

дiнкЙ, невизначенiсть власноi' точки зору.
НизькиЙ piBeHb - вiдсугнiсгь по{аткових знань про толерантнlсгь, пасивна чи

негативна позицiя стосовно дотримання норм толерантнот поведiнки, демонсг-
ративнi вияви'iнтолерантносгi, стiйкi прояви конфлirсних сгосункlв, вiдсугнiсгБ СаМФ,

ocHoBHi напрямп впховноi роботи з учнями високого рiвня сформованостi
толерантносгi полягають у пракгичнiй допомозi, забезпеченнi внуlрiшньоj'сгабiльно-
cTi, пiдтримцi пЦ час оволодiння новими знаннями i в суспiльно кориснiй дiяльносгi,

робота з учнями середнього рiвня сформованосгi толерантностi полягае У

розtчиреннi знаiь про феномен толерантностi, пiдвищеннi мотивацtl дiяти толе,

рантно, заохоченнi пiд час проявiв навичок толерантного спiлкування
3 учнями, якi мають низький piBeHb сформованостi толерантностi, виховна ро-

бота спрямову€ться на формування iHTepecy до проблеми толерантносгi через
залучення до аtоивноi участi в рiзноманiтних шкiльних заходах, присвячених толе-

рантносri, через ýloвecHi, праtсичнi й наочнiформи органiзацii виховного процесу.

3вичайно, подiл на толерантних та iнтолерантних е досить умовним. Крайнi

позицiт зустрiчаються рiдко, Кожна людина у своему житгi здiйснюе,як толерантнi,
так i iжолерантнi вчинки. Тим не менш, _схильнiсгь поводити сФе толерантно абО

iнтолерантно може сrаги усталеною особистiсною рисою, що iдозволяб прводити
такого роду розбiжностi [3] i, таким чином, формувати толерантнiсгь як психологiчну

харакгерисгику, важпиву длlя внугрiчrньогруповоТ та мiжгр)lпово-l, ширше - мiЖеТ-

нiчноТ взаемод[t.
присрrriсть i взаомодiя толерантних та iнтолерантних пiдлtlткiв у просторi

навчального закладу зумовленi Тх загальним мiсцем житгедiяльностi й однакО€ИМИ

контакгамИ з оточеннЯм. Однак iXHi цiннiснi установки, способи спiлкування i

взаемод[t залишаються рiзними. Присрнiсгь iнтолерантносгiв просгорi навчального

заlсладу пояснюеться. тим, Lцо вона е частиною живоi людськоТ реальносгi, яt€ може

зруйнувати початковi уgгановки на об'епивiзм сприйняття, коли одним з учасникiв
сг,tiлкування виступае iнтолерантна особисгiсть, |ло несе на собi вантаж сисгеми

цiнностей Tiei кульryри, до якот належить. Прояв iнтолерантностi веде до виникнення

конфлiпних сиryацiй,. ускладнюе успitilнiсть, у кiнцевому paxyнlry перешкодшае

самому освlтньому процесу та особисгiсному зростанню.
На сьогоднi прапично у кожному загальноосвгньому навчальному иlшад|

виниl€ють сиryацii, коли некомпетентнiсгь у толерантнiй взаемодiт виямяють,як

учнi, так i педагоги, Проведений консгаryвальний експеримент на базi tдкiл м, Киева

складався з двоХ етапiв: на першому було засгосовано TaKi методи дослiд2кення, як

спостереження й iнтерв'ювання, дiалtогiчне спiпlкування. BiH засвiдчив, lло серед

педагогiчного колеffiиву зусгрiчаються випадки недооцiнки, одних 1д,lнiв або

переоцiнки iнших за вiдсрносгi логiчних причин i мотивацii цього, небажання

виЬпцаr", невмНня корекгно критt4tчвати i заохочувати, байдlркiсгь до почутгiв,

емоцiй, потрб вихованцiв. Серед проявiв нетолерантносгi учнiв, як правило, Спобт€,

рiвються: категоричнiсгь у висновlсlх i судженнях, нетерплячiсгь до iндивiдуальних

особливосlгей iнших, невмiння i небажання адапryватися до iнших, невмiння слухати

iвесги дiалог, подекуди цинiзм, аморальнiсrь i фетиш грошей.

загалом аля сmарtаuх пlОлimкiв загальноосвiтнiх шкiл (S11 класи) з поня-

тrям 'tолерантнiсть", перш за все,'асоцiюsться здатнiсть до спiвпереживання,
, по-друге, доброзичли,вiGть, на TpeTbolr y мiсцi- tерплячiсть до Hecxox(ocTi, а чет-

вертЫмiсце займае вмiння не засудlryвати iнlдих, flля пеOаеоаiе в асоцiативному

рдi домiнуе повакання права буrи iнчlим, на другому мiсцi - терплячiсть до
Ьесхожостi, iншi поняття набрали незначну кiлькigгь, голосiв. Така рiзниця в

асоцiацiях у педагогiв i Тх учнiв пов'язана в перцJу черry з тим, цlо педагоги вмiють

цвидцJе,реаryвати i логiчнiше мислити завдяки професiйнiй приналежностi, KpiM

юго, вихователiбiльш обiзнанi в данiй проблематицi. На нашу думlry, домiнування в

асоцiативному рядi у пiдлiткiв поняття "здатнiсть до спiвпереживання", а на другому
чiсцi'hоброзйчливосгi" зумовлено комплекоом неповноцiнносгi окремих пiдлiткiв, а
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дiяль}+iсгь у загальноосвгньому навчальному заtсlадi. Саме. тому реалiзацiя
проrрами з формування толерантностi передбачае також неодмiйну пiдiотовrку
педагогiв д9 злiйсцепня виховання толерантностi пiд,гriткig.,9т,арlлоlg. вiцу, а oтt<e,
необхiднйм*ё пhвиtr|Е-ння'рiвЁя х толёраiтiносгi"у професiйнiй дiялЁнЙi:l.-' ,,

Висновки. Шлях до толерантностi - це серйозна, емоцiйнЬ, irпелекгуальна
праця i психiчна напруга, бо BiH моlсlивий на ocHoBi змiни сзмого себе, cBoiX
gгереотипiв, сво€Т cBhoMocTi. Найбiльщ актуальним процес формуЁання толерант-
носгi, на наш погляд, е для пiдлiткiв. Саме в цьому вiцi починае. формуватися
почупя lryльryрноi iдентичносгi людини, а вЦповiдно пiдвищуеться iHTepec до пи-
тань кульryрноТ приналежностi, Результати проведених численних дослiджень свiд-
чать про те, що. толерангнiсгь, на )€ль, не е цiльовою установкою виховання пiд-
ростаючого поколiння. Незважаючи на те, що не заперечуеться iT значущiсть,
педагоги не вживають цiлеспрямованих дiй з формування толерантностi. Тому було
розрgблено стр)lцгур}lФ.логiчну мод€ль виховання. толераrrтйостi у Й.арrли1 лiдлiткiв
загальноосвiтньоТ шко4и, ви9цачено критерiТ,,.рiqд.i i показн.цки .вихоЕння толе-
рантносгi у пiдliткiв та експериментально дослiджqно сучасний piBeHb толерантностi
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