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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В СУЧАСНИХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 
Акцентування уваги на толерантності, як шляху створення безпечно-

го суспільства, зумовило прийняття ЮНЕСКО Декларації принципів 
толерантності (Париж, 1995), в якій зазначається, що пріоритет у розвитку 
ідей толерантності належить системі освіти.  

Вперше питання про педагогічну толерантність порушив М.Бубер. 
Він виділив низку важливих якостей толерантності, показав зв’язок 
толерантності з життєдіяльністю людей у малих групах, виявив риси 
толерантної та інтолерантної особистості [2]. Поступово виникла 
необхідність створення нового напряму в педагогічній науці – педагогіки 
толерантності. 

У російській науці на цьому наголошував відомий російський педа-
гог, директор Інституту етнології і антропології РАН В.Тишков. Він сфор-
мулював толерантність як особливий соціально-духовний феномен і ви-
значив завдання і стратегію культивування цього явища в суспільстві [3]. 

Толерантність з педагогічної точки зору – це, по-перше, мета проце-
су виховання, і, по-друге, засіб досягнення виховних та освітніх завдань, 
тобто вимога до діяльності та особистості педагога. 

Конкретизація стратегічних положень формування толерантності 
знайшла відображення в наукових пошуках Б.С. Гершунського. 
Б.С. Гершунський визначив напрями формування толерантності юнацтва і 
назвав їх практично-орієнтованими: 1) діалог рішень; 2) діалог культур; 3) 
мирне співіснування держав; 4) розвиток людських контактів; 5) форму-
вання менталітету толерантності. 

У монографії Г.Безюлєвої та Г.Шеламової дається розуміння 
толерантності у педагогів та учнів: від визначення психологічного клімату 
в колективі освітянського закладу та оцінки психолого-педагогічної 
компетенції, через інформування з проблеми толерантності та удоскона-
лення комунікативних навичок учителя, до індивідуального розвитку толе-
рантних якостей педагога на основі рефлексії та самодіагностики 
труднощів у сфері взаємин «Я» та «Інші». У праці наголошується, що без 
розвитку толерантності педагогів неможливе забезпечення розвитку 
толерантності учня [1]. 

В Україні проблемою формування толерантності у дітей та молоді в 
умовах полікультурного середовища займається О.Грива. Відомі його 
праці щодо формування толерантності у дітей і молоді, ним розроблені 



моделі виховання толерантної особистості та соціально-педагогічної 
підготовки фахівців до роботи в умовах полікультурності. [3]. 

На основі аналізу досліджень учених можна зробити висновок, що у 
формуванні толерантності необхідно виокремлювати такі етапи: форму-
вання знань про толерантність, установок на толерантну поведінку, вироб-
лення особливих навичок розв’язання конфліктів. 

Одне з головних педагогічних завдань – це створення умов для вихо-
вання толерантності. Цій проблемі присвячені окремі педагогічні 
дослідження. 

Аналіз наукових праць дав нам можливість дійти висновку, що 
толерантність з ідеї, декларованої окремими філософами, вченими, педаго-
гами, перетворилася в норму загальнолюдського спілкування, яка потребує 
іншого підходу до її вивчення, зумовлює необхідність формування 
толерантності у практиці освітньої діяльності, створення для цього 
педагогічних умов та врахування певних особливостей. 
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