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зможуть в сотні разів швидше обробляти інформацію. 

Міцність графена дозволяє конструювати нові механічно стійкі 

матеріали, надтонкі, легкі і еластичні. У майбутньому з композитних 

матеріалів, на основі графену, можливо будуватимуться автомобілі, літаки 

і супутники. Вже зараз передбачається використовувати графен в 

пристроях для зберігання енергії – акумуляторах та суперконденсаторах, а 

також паливних елементах, що виробляють електроенергію від зʼєднання 

кисню з воднем. 

Такі властивості графена як висока рухливість електронів, 

мінімальна товщина в один атом, низький питомий опір відкривають 

перспективи для створення різних біологічних і хімічних датчиків, а також 

різних варіантів тонких плівок, які можуть знайти застосування в 

фотоелектричних пристроях для перетворення сонячної енергії або в 

сенсорних екранах. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ  

ЯК ПЕРЦЕПТИВНА ГОТОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

 

Щоб розглянути сутність толерантності спочатку потрібно розкрити 

внутрішній світ предмету дослідження, який формується в ідентичності 

всіх його багатогранних ознак. Авторитетна характеристика толерантності 

утворюється із комплексів певних елементів, що складають її цілісну 

структуру. 

Толерантність – це терпимість до інших думок, поглядів, традицій, 
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також толерантність – це повага до всього, що нас оточує. Все що 

відбувається навкруги людей змінює відносини один до одного. У звʼязку з 

цим особистість має бути толерантною, мати гуманний світогляд, 

поведінку і ставлення до дійсності. 

Л. С. Виготський говорив, що саме студентство є тим головним 

етапом в житті людини, попри те, що «за загальним змістом та основними 

закономірностями вік від 18 до 25 років становить, швидше, початкову 

ланку в ланцюзі зрілих вікових груп, ніж заключну в ланцюзі періодів 

дитячого розвитку» [1, с. 6]. У студентському віці починає формуватися 

власна точка зору, вимогливість, еластичність розуму, точність, жвавість 

думок, послідовність та переконливість мислення. А в юнацькому віці 

вдалі мрії, своєрідний вид уяви, при якому формуються ознаки та інші 

критерії, які не тільки не осягалися раніше, але й не осягаються зараз. 

На думку М. Бахтіна, толерантна людина в процесі діалогу 

відкривається з усіх сторін, проявляє свою увагу [2, с. 36]. Щодо 

толерантності можна сказати, що людські погляди відрізняються, але варто 

бути чесними, приділяти один одному увагу та дослухатися до інших. 

На думку М. Конша, толерантним є те суспільство, в якому 

поважають думку кожного і розуміють один одного. Щодо думки 

О. П. Садохіна, то він вважав, що в людей має бути завжди щось спільне 

[3, с. 25]. 

Отже, толерантною особистістю можна вважати ту людину, яка 

добре знає себе і розуміє інших. У толерантності є риса, яка визначається 

на різних рівнях. Щоб бути толерантним варто мати свою думку, але 

водночас дослухатися до позиції інших людей. Ну а повага собою являє, 

шлях до гармонії в суспільстві. Ще у маленьких дітей варто виховувати 

толерантність. Оскільки, дитина у садочку має розуміти, що враховується в 

суспільстві не лише її думка. Потрібно вміти зафіксувати в памʼяті дитини 

на довготривалий період всі правила засади толерантності і вже тоді, коли 

дитина стане дорослою, буде розуміти всю сутність толерантності. 
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