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АНОТАЦІЯ 

 

Гнатовська К. С. Формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, МОН України. – 

Харків, 2021. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 

проблеми формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на 

засадах культурологічного підходу. 

На сучасному етапі розвитку людства формування толерантності визнано 

одним із найбільш важливих і пріоритетних напрямів. Особливого значення 

питання толерантності на засадах культурологічного підходу набуває в процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, оскільки 

виховати толерантного, здатного сприймати поведінку, думки, спосіб життя та 

самовираження іншого без агресії, критики, ворожості неможливо без високого 

рівня професійної готовності тих, хто безпосередньо запроваджує в життя 

соціальне замовлення суспільства. Аналіз провідних ідей Концепції «Нова 

українська школа» (2016) доводить, що школа потребує нового вчителя – із 

ґрунтовною професійною підготовкою, широким світоглядом, толерантним 

сприйняттям реалій. Для вчителів початкових класів затвердили професійний 

стандарт (2020), який визначає необхідні компетентності, знання та вміння. 

Однією із загальних компетентностей вчителя є культурна компетентість, що 

включає здатність виявляти повагу та цінувати українську національну 

культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві. Усе зазначене 

свідчить про актуальність порушеної проблеми. 

У дисертації узагальнено відомості про наукові підходи щодо визначення 

понять «толерантність майбутнього вчителя початкових класів», «формування 
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толерантності як професійної якості на засадах культурологічного підходу», 

подано тлумачення цих дефініцій різними галузями науки (педагогіка, 

психологія, філософія, соціологія), розкрито зміст цих понять у складних 

взаємозвʼязках. 

На підставі ґрунтовного аналізу психолого-педагогічної літератури та 

сучасних наукових досліджень ми визначили, що толерантність – це єдність у 

різноманітті, це не лише моральний обов՚язок, а й політична та правова 

потреба, це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання 

універсальних прав та основних свобод людини. Виявлення толерантності не 

означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх 

або прийняття чужих переконань. Це означає, що кожен може дотримуватись 

своїх переконань і визнає таке ж право за іншими, це свідчить про визнання 

того, що люди за природою своєю відрізняються зовнішнім виглядом, 

становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в мирі, у гармонії з собою 

і навколишнім світом та зберігати свою індивідуальність. Це також означає, що 

погляди однієї людини не можуть бути навʼязані іншим. Без толерантності не 

може бути миру, а без миру неможливі розвиток і демократія.  

У формуванні толерантності сучасної молоді чільне місце приділяється 

розвитку демократичного мислення, пошуку нових підходів до виховної 

діяльності, урахуванню історично-культурних традицій різних регіонів 

України. Ідея формування толерантності за допомогою культурологічного 

підходу полягає в тому, щоб забезпечити особистості всі необхідні умови для її 

духовного розвитку, інтелектуально-моральної свободи, вибору поведінки, 

формування почуття громадянськості, патріотичної й національної 

самосвідомості, вільної світоглядної позиції, уміння відстоювати свої 

переконання щодо збереження миру на Землі, гуманного та толерантного 

ставлення до оточуючих.  

Культурологічний підхід має істотне значення для визначення шляхів 

розвитку толерантної міжкультурної компетенції майбутнього педагога. Якщо 
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говорити про цей підхід як теоретико-прикладну галузь у сфері формування 

толерантності, то він набуває додатково цілу низку взаємопов’язаних позицій.  

По-перше, культурологічний підхід забезпечує вивчення 

загальнотеоретичних основ розвитку полікультурної особистості майбутнього 

вчителя в процесі спільного вивчення мов, культур і цивілізацій.  

По-друге, він концентрує увагу на ціннісно-орієнтаційному змісті 

культурологічної освіти засобами спільновивчаємих мов і досліджує діапазон 

впливу соціалізації іншомовного спілкування майбутніх учителів.  

По-третє, він дозволяє визначати принципи культурологічної освіти з 

урахуванням соціокультурного контексту.  

По-четверте, культурологічний підхід дозволяє звернутися до проблем 

відбору культурологічного матеріалу для навчальних цілей з метою 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів. 

У процесі виконання завдань дослідження повністю підтверджено 

гіпотезу про те, що формування толерантності майбутніх учителів початкових 

класів на основі культурологічного підходу може бути достатньо ефективним, 

якщо будуть реалізовані педагогічні умови: створення розвивального 

освітнього середовища як підґрунтя для формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів; організація дослідницької діяльності зі студентами 

– майбутніми учителями початкових класів у сфері всіх компонентів 

формування толерантності (вивчення різних традицій, іншої культури тощо); 

розробка та упровадження авторської навчальної програми дисципліни за 

вибором для студентів – майбутніх учителів початкових класів «Основи 

формування толерантності вчителя». 

У дисертації схарактеризовано методологію проведення 

експериментального навчання. Установлено, що формування толерантності 

майбутніх педагогів відбувається в умовах соціальної реформи суспільства, яка 

вимагає зміни пріоритетів у системі підготовки майбутніх учителів початкових 

класів. Логіка нашого дослідження передбачала визначення педагогічних умов, 

які сприяють ефективному формуванню толерантності майбутніх учителів 
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початкових класів на засадах культурологічного підходу. Критеріями, які б 

конкретизували й уможливили фіксацію результатів вимірювання 

досліджуваного феномена, визначено мотиваційний, когнітивно-

праксеологічний та особистісний.  

Нами було розроблено модель формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів, що складається з мотиваційного, змістово-

діяльнісного й результативного блоків, які спрямовані на формування 

толерантності на засадах культурологічного підходу. Взаємозв’язки між цими 

блоками забезпечують системну цілісність формування толерантності на 

засадах культурологічного підходу як результату функціонування моделі в 

системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Продуктивність функціонування розробленої моделі забезпечується 

дотриманням визначених педагогічних умов.  

Таким чином, експериментальна перевірка довела ефективність 

означених педагогічних умов. За всіма визначеними критеріями й показниками 

більш суттєві зміни відбулися у здобувачів освіти експериментальної групи 

порівняно зі здобувачами контрольної групи, що дає підстави для висновку 

про підтвердження висунутої гіпотези. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Одержані теоретичні й практичні результати становлять основу для подальшого 

її вивчення в аспекті розробки навчально-методичного супроводу процесу 

підвищення кваліфікації вчителів до формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу; здійснення 

ґрунтовного аналізу зарубіжного досвіду формування в майбутніх учителів 

початкових класів толерантної свідомості засобами культурологічного підходу. 

Ключові слова: толерантність, терпимість, засади, засоби, формування 

толерантності, культурологічний підхід, майбутні вчителі, початкова школа, 

педагогічні умови, модель формування толерантності. 
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SUMMARY 

Hnatovska K. S. Formation of tolerance in future elementary school 

teachers on the basis of the culturological approach – Qualifying scientific work 

on the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 

– Theory and Methods of Professional education. – H. S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University, The Ministry of Education and Science of Ukraine. 

– Kharkiv, 2021.  

This thesis is a theoretical and experimental study of the problem of forming 

tolerance in future elementary school teachers on the basis of the culturological 

approach. 

At the present stage of human development, the formation of tolerance is 

recognized as one of the most important and prioritized directions. The issue of 

tolerance on the basis of culturological approach acquires particular importance in the 

process of professional training of future elementary school teachers, because it is 

impossible to bring up a tolerant person capable of perceiving the behavior, thoughts, 

way of life and self-expression of others without aggression, criticism and hostility, 

without a high level of professional training of those who directly implement the 

social order of society. Analysis of the main ideas of the ‘New Ukrainian School’ 

Concept (2016) proves that the school needs a new type of teacher with a thorough 

professional training, broad outlook and tolerant perception of realities. A 

professional standard (2020) was approved for elementary school teachers, defining 
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the necessary competencies, knowledge and skills. Thus, one of the main 

competencies of a teacher is cultural competence, which includes the ability to 

respect and appreciate the Ukrainian national culture, diversity and multiculturalism 

of our society. All of the above indicates the relevance of the raised problem. 

This thesis summarizes information about the scientific approaches regarding 

the definition of such concepts as ‘tolerance of the future elementary school teacher’ 

and ‘formation of tolerance as a professional quality on the basis of cultural 

approach’, presents the interpretation of these definitions by various fields of science 

(pedagogy, psychology, philosophy, sociology), reveals the content of these concepts 

in complex interconnections. 

Based on a thorough analysis of psychological and pedagogical literature and 

modern scientific research, we have determined that tolerance is unity in diversity. It 

is not only a moral obligation, but also a political and legal need, and, above all, an 

active position that is formed on the basis of recognition of universal human rights 

and fundamental freedoms. The manifestation of tolerance does not mean tolerating 

social injustice, renouncing one’s own or accepting others’ beliefs. It means that 

everyone can hold his or her own beliefs, simultaneously recognizing the same right 

for others. It is the recognition of the fact that people naturally differ in appearance, 

position, language, behavior, and have the right to live in peace and harmony with 

themselves and the world around them while maintaining their individuality. It also 

means that one person’s views cannot be imposed onto others. Without tolerance, 

there can be no peace, and without peace there can be no development and 

democracy. In the formation of tolerance in modern youth, essential place belongs to 

the development of democratic thinking, the search for new approaches to 

educational activities taking into account the historical and cultural traditions of 

different regions of Ukraine. The key idea of tolerance formation with the help of 

culturological approach is to provide a person with all the necessary conditions for 

spiritual development, intellectual and moral freedom, the choice of behavior, the 

formation of a sense of citizenship, patriotic and national consciousness, free 
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worldview position, the ability to defend his or her beliefs about peace in the world, 

humane and tolerant attitude toward others. 

The culturological approach is essential to determine the ways and trends of 

development of tolerant intercultural competence of the future specialist. If talking 

about this approach as a theoretical and applied field in the sphere of language 

pedagogy, it acquires a number of additional socio-pedagogical functions. Firstly, the 

culturological approach provides the study of general theoretical foundations for the 

development of the student’s multicultural linguistic personality in the process of 

general study of languages, cultures and civilizations. Secondly, it focuses attention 

on the value-oriented content of culturological education by means of simultaneously 

studied languages and investigates the range of socialization influence of students’ 

foreign-language communication. Thirdly, it allows defining the principles of 

culturological education by means of simultaneously studied languages taking into 

account the socio-cultural context of their study. Fourthly, the culturological 

approach allows us to address the problems of selecting culturological material for 

educational purposes, structuring it for different educational contexts, and developing 

the technology of expert evaluation of culturological content of educational literature. 

In the process of performing the tasks of the study, the following hypothesis 

was confirmed. It states that the formation of tolerance of future elementary school 

teachers on the basis of the culturological approach can be quite effective if the 

following pedagogical conditions are implemented: creating a developing educational 

environment as the basis for the formation of tolerance in future elementary school 

teachers; organization of research activities with students - future elementary school 

teachers in the sphere of all components of tolerance formation (the study of different 

traditions, cultures, etc.); development and implementation of the original 

‘Fundamentals of forming tolerance in teachers’ elective discipline for students - 

future teachers of elementary school called. 

The thesis characterizes the methodology of the experimental teaching. It was 

established that the formation of tolerance in future teachers takes place under the 

conditions of social reform of society, which requires a change of priorities in the 
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system of training of future elementary school teachers. The logic of our study 

involved determining the pedagogical conditions that contribute to the effective 

formation of tolerance in future elementary school teachers on the basis of the 

culturological approach. Cognitive, motivational and personal criteria were defined as 

such that would specify and make it possible to fix the results of measurement of the 

phenomenon under study. 

We have developed a model of tolerance formation in future elementary school 

teachers, which consists of motivational, content-activity and performance 

components aimed at the formation of tolerance on the basis of the culturological 

approach. The interconnections between these components provide systemic integrity 

of tolerance formation on the basis of the culturological approach as a result of the 

model functioning in the system of professional training of future elementary school 

teachers. The productivity of the developed model is provided by the observance of 

certain pedagogical conditions. 

The effectiveness of the developed model of tolerance formation in future 

elementary school teachers on the basis of the culturological approach was confirmed 

by the results of the control check, the analysis of which showed significant positive 

shifts in the level of tolerance formation in the respondents from the experimental 

group in comparison with the control group. 

Thus, the experimental testing has proved the effectiveness of the designated 

pedagogical conditions. By all certain criteria and indicators more essential changes 

were observed in participants of experimental group in comparison with participants 

of control group, giving the grounds to acknowledge the hypothesis. 

The conducted research does not exhaust all aspects of the designated problem. 

The obtained theoretical and practical results provide the basis for further study in the 

field of the development of educational and methodological support for the 

professional development to form tolerance in future elementary school teachers on 

the basis of the culturological approach and a thorough analysis of foreign experience 

of forming tolerant consciousness of future elementary school teachers by means of 

the culturological approach. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Надзвичайно мобільне й динамічне 

сучасне суспільство вимагає, щоб людина вміла відстоювати свою точку зору, 

самостверджуватися в суперечливих соціально-економічних обставинах. Однак 

це призводить до появи протистояння між субʼєктами, що взаємодіють 

(індивідами, групами, націями). Численні дослідження й повсякденна практика 

переконують, що однією із характерних рис соціальних відносин є прискорене 

зростання агресивності людей. У масовому усвідомленні виникає негативізм і 

агресія до іншої точки зору. У ситуації, коли все більше число людей залучено 

в інформаційну взаємодію, однією із важливих характеристик демократичної 

держави визнається толерантність поглядів, суджень людей.  

Сьогодні проблема толерантності повʼязана з тим, що на перший план 

висуваються стандарти й правила, необхідні для загального виживання і 

вільного розвитку (етика і стратегія ненасильства, ідея терпимості до чужих 

думок і поведінки, надбань, культури, ідеї діалогу культур та співпереживання, 

пошуку взаємоприйнятних компромісів тощо). Сьогодні визнання суверенності 

й цінності іншого є необхідною умовою не тільки інтеграції, а й елементарного 

виживання в сучасному світі. Більшість країн світу зараз є мультикультурними 

і ступінь їх мультикультурності в умовах глобалізації постійно підвищується, 

що ставить на порядок денний наукове осмислення цього явища в рамках 

толерантності, а також дослідження культурологічного підходу як провідного у 

формуванні толерантності. Очевидним стає те, що подальший розвиток 

гуманного суспільства неможливий без розвитку толерантності сучасної 

людини, що має відбуватися в освітньому процесі. Особливе значення має 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу, адже від них залежить, як буде виховане наше 

майбутнє покоління. У звя’зку з цим особливої значущості набуває проблема 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу. 
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Ключові концепції змін фахової підготовки педагогічних кадрів 

базуються на законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), 

Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 рр. (2014), Концепції 

«Нова українська школа» (2016), Концепції розвитку педагогічної освіти (2018). 

У цих нормативних актах підкреслено роль закладів освіти щодо формування 

особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, 

європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної 

динаміки, підготовлена до життя в постійно змінному, конкурентному, 

взаємозалежному світі на основі толерантності як особистісної та професійної 

якості. Відтак, в освітній системі педагогічних закладів вищої освіти 

особливого значення набуває підготовка, здатна розвинути мислення, 

забезпечити цілісність і системність світосприйняття й світорозуміння, 

розширити світоглядні позиції, укріпити моральні ідеали, сформувати культуру 

особистості. Усе це вимагає включення до змісту підготовки майбутніх 

учителів практичних завдань з формування толерантності засобами 

культурологічного підходу.  

Толерантність є вимогою часу, оскільки сьогодні відбувається знецінення 

та відторгнення морально-етичних, духовних цінностей людства. Нові 

стандарти 2020 року (Професійний стандарт за професіями «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти»; «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)»), спрямовані на підготовку сучасного вчителя 

початкової школи, який має усвідомлювати місце і роль освітніх процесів у 

світовому культурному просторі, поєднувати глибокі фундаментальні 

теоретичні знання й володіти практичними уміннями та навичками для 

формування толерантної поведінки у своїх учнів. 

Формування толерантності молодого покоління – пріоритетний напрям 

сучасного виховання, про що свідчать й міжнародні документи, що 

відображають нормативно-правову базу толерантності: Декларація принципів 

толерантності, Декларація про усунення всіх форм нетерпимості та 



 18 

дискримінації у зв’язку з релігійними переконаннями, Паризька хартія для 

нової Європи. 

Проблема формування толерантності майбутніх учителів початкових 

класів набуває особливої актуальності, оскільки гуманістична спрямованість 

професії педагога вимагає виявлення терпимого, гуманного, доброзичливого 

ставлення під час спілкування з дітьми, батьками, колегами. 

У контексті значущості провідних принципів виховання толерантність як 

важлива педагогічна категорія знайшла своє відображення в педагогічній 

спадщині Я. Коменського, Я. Корчака, А. Макаренка, С. Русової, 

В. Сухомлинського, Л. Толстого, К. Ушинського, Р. Штайнера. На ідеях добра, 

людяності, миролюбства ґрунтується літературно-педагогічна творчість 

Г. Сковороди, Л. Українки, І. Франка, Т. Шевченка та інших видатних 

вітчизняних просвітників. 

Вагомий внесок у дослідження порушеної в дисертаційній роботі 

проблеми зробили зарубіжні дослідники: А. Дистервег, А. Камю, А. Маслоу, 

Г. Олпорт, К. Роджерс, Ж.-П. Сартр, В. Франкл, Е. Фромм та інші. 

У ході наукового пошуку встановлено, що проблема толерантності була 

предметом уваги філософів (М. Бердяєв, Р. Валітова, О. Довгополова, 

В. Золотухін, М. Култаєва, В. Лекторський, В. Пісоцький та інші), соціологів 

(Г. Бутигін, Е. Дюркгейм, Г. Зиммель, О. Конт, О. Швачко та інші); психологів 

(О. Асмолов, І. Бех, С. Бондирєва, В. Галузяк, Н. Губа, О. Клепцова, 

Ю. Кузнєцова, Г. Солдатова, О. Шаюк та інші). 

Особливу увагу на розробку нових технологій професійної підготовки 

педагогів, які забезпечували б формування достатнього рівня професійних 

знань та вмінь, а також особистісно-професійних якостей, що сприятимуть 

розвитку толерантного середовища навчально-виховних інституцій, звертають 

у своїх працях такі науковці, як О. Антонова, С. Вітвицька, О. Гончар, 

О. Дубасенюк, М. Лещенко, Н. Ничкало, О. Пєхота, І. Прокопенко, 

Л. Пуховська, Л. Хомич та ін. У професійній діяльності вчителя початкових 

класів, підготовці якого присвячено досить багато наукових праць 
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(О. Абдулліна, Н. Боритко, С. Вашуленко, В. Ворожбіт-Горбатюк, І. Гавриш, 

Т. Довженко, В. Євдокимов, О. Ковтун, С. Мартиненко, Л. Перетяга, 

О. Савченко, С. Сисоєва, Л. Ткаченко, К. Юрʼєва та інші), важливу роль 

відіграє спрямованість педагогічного процесу на формування у школярів 

стійких духовно-моральних цінностей.  

Дослідження в галузі педагогіки толерантності здійснили 

О. Безкоровайна, Г. Безюлєва, Б. Вяткин, В. Тишков, Є. Хакімов, В. Хотинець, 

Г. Шеламова та інші; проблеми толерантного виховання дітей висвітлено в 

наукових працях В. Марлова, В. Ситарова, Л. Храпаль, З. Замалєтдінової; над 

проблемою формування толерантності дітей та молоді в Україні працюють 

Ю. Грачова, О. Грива, Я. Довгополова, І. Жданова, О. Матієнко, О. Рибак та 

інші. 

У педагогічному дискурсі окремі аспекти проблеми формування 

толерантності майбутніх педагогів знайшли відображення в дослідженнях 

О. Біди, Т. Білоус, Н. Бирко, Л. Завірюхи, Ю. Ірхіної, М. Клепар, О. Орловської, 

О. Петренко, Т. Потапчук, Р. Сойчук, О. Столяренко, Н. Ткачової та інших. 

Проблеми культурологічної підготовки майбутніх учителів представлено 

в дослідженнях Є. Бондаревської, В. Гриньової, М. Васильєвої, Т. Вінник, 

І. Зязюна, Л. Кондрацької, В. Межуєва, Л. Настенко, М. Оліяр, О. Рудницької, 

Л. Сущенко, О. Шевнюк, О. Щолокової та інших. Культуру як чинник 

становлення особистісних і професійних якостей студентів вищої школи 

розглянуто в роботах Г. Васянович, О. Коломієць, М. Лещенко, О. Олексюк, 

Г. Онкович, В. Ушмарової; моделі культурологічної підготовки фахівців 

різного спрямування – у працях М. Бахтіна, В. Біблєра, З. Донець, 

Т. Рейзенкінд, В. Маслова; методичне забезпечення окремих компонентів 

культурологічної освіти студентів – Д. Берестовської, С. Дичковського, 

Г. Філіпчук, Г. Тарасенко.  

Ідея формування толерантності полягає в тому, щоб забезпечити 

особистості всі необхідні умови для її духовного розвитку, інтелектуально-

моральної свободи, вибору поведінки, формування почуття громадянськості, 
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патріотичної і національної самосвідомості, вільної світоглядної позиції, вміння 

відстоювати свої переконання щодо збереження миру на Землі, гуманного та 

толерантного ставлення до оточуючих.  

Це питання потребує додаткових зусиль і одним із засобів формування 

толерантності є використання культурологічного підходу. Цей підхід посідає 

чільне місце у формуванні толерантності майбутніх учителів початкових класів. 

На сучасному етапі розвитку освіти в період виходу України на міжнародну, 

політичну та економічну арену, саме вивчення культурологічного підходу 

набуває пріоритетного значения, оскільки він є засобом взаємообміну, 

взаєморозуміння та збереження миру між народами. Особливої актуальності 

проблема виховання толерантності набуває в процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів, оскільки виховати толерантного, 

здатного сприймати поведінку, думки, спосіб життя та самовираження іншого 

без агресії, критики, ворожості неможливо без високого рівня професійної 

готовності тих, хто безпосередньо запроваджує в життя соціальне замовлення 

суспільства. 

Однак попри накопичений досвід й усвідомлення феномену 

толерантності, питання його формування в майбутніх учителів початкових 

класів на засадах культурологічного підходу фактично не розкрито. Потребу в 

дослідженні означеної проблеми зумовлено й суперечностями між: 

 обʼєктивними запитами суспільства на вчителя початкових класів з 

новими світоглядними позиціями і недостатньою розробленістю цих аспектів у 

процесі його професійної підготовки; 

 важливістю застосування культурологічного підходу в процесі 

формування толерантності майбутнього вчителя і недооцінкою його 

значущості; 

 пошуком нових засобів формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів та недостатньою розробленістю педагогічних умов, 

що забезпечують ефективність цього процесу. 

Зважаючи на актуальність проблеми, ураховуючи її недостатню 
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розробленість у сучасній педагогічній науці та необхідність розвʼязання 

зазначених суперечностей, обрано тему дослідження – «Формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу». 

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано як складову частину комплексної програми науково-дослідної роботи 

кафедри початкової і професійної освіти «Сучасні освітньо-виховні технології в 

підготовці учителів» (ДР № 0111U008876), вона корелює з новою комплексною 

темою кафедри «Інноваційні технології в підготовці фахівців різних галузей» 

(0120U104987). Відповідає напрямам наукової теми кафедри теорії і методики 

викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті 

«Теорія та методика викладання філологічних дисциплін у початковій школі» (РК 

№0114U003934) Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.   

Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 6 від 06.11.2015 р.).  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментального 

перевірити педагогічні умови формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу.  

Завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз філософської, психолого-педагогічної та 

культурологічної літератури з метою уточнення й наукового обґрунтування 

сутності та структури понять «толерантність майбутнього вчителя початкових 

класів» та «формування толерантності як професійної якості на засадах 

культурологічного підходу». 

2. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні 

сформованості толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу. 
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3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні 

умови формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на 

засадах культурологічного підходу. 

4. Розробити модель формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів. 

Обʼєкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів 

початкових класів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що успішне 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу може бути забезпечене виконанням наступних 

педагогічних умов:  

– створення розвивального освітнього середовища як підгрунття для 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів; 

– організація дослідницької діяльності зі студентами – майбутніми 

учителями початкових класів у сфері всіх компонентів формування 

толерантності (вивчення різних традицій, розуміння прав людей бути іншими, 

засвоєння культурних відмінностей, осмислення навколишньої дійсності й 

вироблення суджень, заснованих на моральних цінностях тощо); 

– розроблення та впровадження авторської навчальної програми 

дисципліни за вибором для студентів – майбутніх учителів початкових класів 

«Основи формування толерантності вчителя». 

Для вирішення поставлених завдань, досягнення мети та перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс сучасних методів:  

– теоретичні: аналіз психолого-педагогічної наукової й методичної 

літератури, періодичних педагогічних видань, інтернет-ресурсів, авторефератів, 

дисертацій, доробку провідних науковців, що дало змогу визначити та 

теоретично обґрунтувати педагогічні умови які сприяють ефективному 

формуванню толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 
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культурологічного підходу; синтез, узагальнення, систематизація для 

теоретичної інтерпретації культурологічного підходу як засобу формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів; моделювання для 

розробки моделі формування толерантності майбутніх учителів початкових 

класів; 

– емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіда, тестування, вивчення 

продуктів навчально-пізнавальної діяльності студентів), спостереження з метою 

визначення рівнів сформованості толерантності майбутніх учителів початкових 

класів; педагогічний експеримент – для перевірки гіпотези дослідження; 

– методи математичної статистики (статистична обробка даних, 

графічне відображення результатів, критерій Пірсона) – для кількісного аналізу 

одержаних у педагогічному дослідженні результатів і встановлення їх 

достовірності. 

Наукова новизна та теоретичне значення результатів дослідження 

полягає в тому, що:  

• уперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови формування толерантності майбутніх учителів початкових 

класів на засадах культурологічного підходу;  

• визначено і науково обґрунтовано сутність і структуру понять 

«толерантність майбутнього вчителя початкових класів», «формування 

толерантності як професійної якості на засадах культурологічного підходу» 

удосконалено науково-методичне забезпечення щодо формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів;  

• подальшого розвитку набули наукові уявлення про зміст професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, критерії, показники та рівні 

сформованості толерантності за допомогою культурологічного підходу. 

Практична значущість результатів дослідження полягає у тому, що 

педагогічні умови формування толерантності майбутніх учителів початкових 

класів на засадах культурологічного підходу пройшли експериментальну 

перевірку. В освітній процес підготовки майбутніх учителів початкових класів 
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упроваджено авторську навчальну програму дисципліни за вибором «Основи 

формування толерантності вчителя» та методичного комплексу щодо її 

забезпечення. 

Положення, висновки й рекомендації, розроблені на основі узагальнення 

дослідницьких матеріалів, упроваджено в процес професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка про впровадження 

№01/10-628 від 18.12.2020 р.), Бердянського державного педагогічного 

університету (довідка про впровадження №57-28/1210 від 07.12.2020 р.), 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (довідка про впровадження №1174-33/03 від 07.12.2020 р.). 

Матеріали дослідження можуть використовуватися в професійній 

підготовці майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти для 

оновлення змісту лекційних і практичних занять; в організації педагогічної 

практики; у процесі написання курсових і магістерських робіт; у розробці 

освітніх програм; у створенні навчальних посібників; у системі післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації учителів початкової школи.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри початкової і професійної 

освіти Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди (2015 – 2020 рр.)  

Основні положення і результати дослідження дістали оприлюднення на 

наукових конференціях різного рівня:  

• міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів» (Харків, 2018); «Актуальні проблеми 

реформування системи виховання та освіти в Україні» (Львів, 2018); 

«Інноваційні наукові дослідження в сфері педагогічних та психологічних наук» 

(Київ, 2018); «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та 

пріоритетні напрямки досліджень» (Київ, 2018); «Practical applications of 

research in Ukraine and worldwide» (Morrisville, 2018); «Key Issues of Education 
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and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» (Stalowa 

Wola, 2018);  

• всеукраїнських та регіональних: «Воспитание воспитателей в условиях 

глобального финансово-экономического кризиса общества» (Харків, 2010); 

«Образование как фактор формирования инновационного человеческого 

потенциала» (Харків, 2012); «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку 

педагогічної науки» (Запоріжжя, 2018). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 19 одноосібних 

публікаціях, серед яких: 5 статей у фахових виданнях України, 3 публікації в 

зарубіжних виданнях (1 стаття та 2 тези конференцій), 7 – у матеріалах і тезах 

науково-практичних конференцій, 4 – в інших наукових виданнях. 



 26 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАСАДАХ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

 

1.1. Психолого-педагогічні особливості формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів 

 

Здійснення модернізації освіти неможливе без розуміння необхідності 

збереження цивілізаційного й національного різноманіття унікальності культур 

і народів. Саме тому сьогодні зростає інтерес до культури народів, безпеки 

нації, країни, сімʼї та кожної людини. Сучасне суспільство виділяє нові акценти 

в змісті поняття толерантності на всіх рівнях і в усіх аспектах, в тому зокрема й 

у міжнаціональних відносинах і культурних узаємодіях. 

Дослідниця Л. Храпаль вважає, що «соціокультурні проблеми, що 

виникають під час процесів глобалізації, істотно впливають на форми 

самовизначення окремих людей. У ході сучасної епохи відбувається 

формування нового типу самоідентифікації індивіда в культурі. Зазнають 

суттєвих змін і типи соціоетничної ідентичності. Весь цей ріст культурного і 

соціально-психологічного різноманіття – аж ніяк не гармонійний процес. За 

ним криється глобальний феномен дестабілізації відносин між особистістю і 

соціумом, кризи соціальної ідентичності людини. Глобалізований світ 

одночасно залучає його в безліч нових інформаційно-пізнавальних і 

практичних взаємодій і перетворює мету, сенс цих взаємодій в щось відносне, 

минуще, ситуаційне, позбавлене того ціннісного змісту, яке тільки й здатне 

формувати стабільні людські спільності й стійку структуру особистості. Цю 

ситуацію можна також визначити як кризу людської соціальності та її 

інституційного каркаса». [283]. 

У своєму дослідженні ми поділяємо погляд вчених, які вважають, що 
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глобалізація може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Сьогодні є всі 

підстави говорити про те, що глобалізація здатна призвести до суспільної 

нестабільності та завдати шкоди національним та етнічним культурам. 

Ми погоджуємося з думкою Р. Поліщука, який вважає, що національна 

ідентичність є фундаментом і найважливішим ресурсом 

конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Причому для багатьох країн це 

не тільки означає вибір адекватної конкурентоспроможної стратегії розвитку, а 

й перетворюється на питання національного виживання. При цьому 

розвиваються різноманітні конфлікти, результат яких залежить від міцності або 

крихкості сформованих національних ідентичностей, їх безкомпромісності і 

жорсткості, несприйнятливості до нового чи, навпаки, їх гнучкості, здатності до 

адаптивної зміни, оновленню без втрати культурних ідентифікаційних 

ядер. [215 с. 138]. Разом із тим висловлюється все більше думок щодо 

позитивного характеру розвитку процесів глобалізації – такого процесу, при 

якому входження в глобальний простір буде здійснюватися шляхом збільшення 

числа інтегральних звʼязків, що сприяють узаєморозумінню, залучаються у 

діалог народів, культур, традицій, з урахуванням різноманіття рівності культур. 

Акцентується увага педагогів і психологів на те, що прояви толерантності слід 

розглядати як в глобальному, так і в регіональному масштабі. 

Саме процес глобалізації виступив, з одного боку, чинником обʼєднання 

різних країн і народів у побудові єдиного соціально-економічного та освітнього 

простору, з іншого боку, посилив інтерес до вивчення власної національної 

культури як середовища життєвого затишку та безпеки. У звʼязку з цим цікаво 

звернутися до аналізу «інформаційної концепції етносу» (С. Арутюнов, 

В. Дяченко, С. Сегеда) [9, 113, 242]. Зростання етнічного чинника в умовах 

вітчизняного соціуму, а також усього світу, прагнення до пізнання основ 

власної національної культури зумовило ту обставину, що значно 

ускладнюється соціальна адаптація індивіда до проявів сучасної цивілізації в 

умовах зростання кількості й різноманітності інформації. Інформаційна 

обмеженість людини є причиною пошуку історично усталеного й нечисленного 
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кола спілкування, зрозумілого і близького для людини, яким є етнос.  

Стратегія розвитку освіти проявилася в кінці XX століття в діалектичній 

узаємодії глобалізаційних процесів та регіоналізації соціокультурного життя. 

Вона повʼязана з пошуком нових освітніх орієнтирів, які враховують 

різноманіття культурно-освітніх систем сучасної України, їхню спрямованість, 

механізми розвитку та фактори, а також історичні перспективи людства. 

Основоположні ідеї змін фахової підготовки педагогічних кадрів базуються на 

законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), Концепції 

розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Концепції розвитку освіти 

України на період 2015 – 2025 рр. (2014), Концепції «Нова українська школа» 

(2016). Нові стандарти 2020 року (Професійний стандарт за професіями 

«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»; «Вчитель 

закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)») спрямовані на підготовку вчителя початкової школи, 

який є взірцем для наслідування, носієм важливих ціннісних орієнтирів – 

гуманізму, толерантності, оптимістичного сприйняття світу, творчого підходу 

до роботи, енциклопедичних знань.  

У доповіді міжнародної комісії з освіти ЮНЕСКО для ХХІ століття було 

визначено стратегічні напрями розвитку школи в новому столітті, при цьому 

зазначалося, що освіта повинна сприяти тому, щоб «з одного боку людина 

усвідомила свої корені й тим самим могла визначити те місце, яке вона займає в 

сучасному світі, а з іншого – прищепити їй повагу до інших культур» [109]. У 

цьому важливому документі наголошується на необхідності вирішення освітою 

двоєдиного завдання: освоєння учнями культури й духовного багатства свого 

народу, а також виховання шанобливого ставлення до культурних цінностей 

інших народів. Ці позиції визначили найважливіший пріоритет розвитку освіти 

в умовах глобалізованого світу. Так, з одного боку, сучасна Європа, яка є 

батьківщиною понад 200 живих мов і багатьох сотень діалектів. На її території 

розташувалося 50 держав із загальним населенням, близько 800 мільйонів осіб. 

Найважливішим ресурсом соціокультурного різноманіття є етнокультурні 
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відмінності. Суперечливість модернізаційних процесів надзвичайно посилює 

групову насамперед національну свідомість, це й заслуговує сьогодні 

найпильнішої уваги. Психологи і педагоги вважають, що етнонаціональна 

обставина загрожує найближчим часом затулити собою всі інші проблеми 

суспільного розвитку – духовні, соціальні, економічні. Правильніше, останні 

будуть проявляти себе національним забарвленням, в «етнічному пакуванні» 

[283]. Оголошення «свободи» свого етносу і характер суверенізації процесів, 

що відбуваються часто реалізують лише один рівень і форму самовизначення – 

відділення і прагнення придбати відповідний статус без урахування думки 

інших народів. У звʼязку з цим формується новий рівень функціонального 

навантаження, нові принципи й вимоги міжсубʼєктної поведінки, в такому 

випадку – нові підходи до міжсубʼєктних відносин народів у сучасному 

суспільстві. Особливості розвитку суспільства і функціонування націй зараз 

задають нові підходи до розуміння толерантності як факту в межах розвитку 

міжетнічних відносин. 

Поряд із розвитком власної національної культури, основні завдання 

розвитку освітньої системи вбачаються в необхідності навчити майбутніх 

учителів початкових класів розуміти й цінувати своєрідність інших культур, а 

також виховувати молоде покоління в дусі миру й поваги всіх народів, 

викорінюючи наявні в побуті негативні уявлення про людей інших 

національностей. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо толерантність також з точки зору 

психології, тобто як систему внутрішніх ресурсів особистості, що становлять 

основу її світоглядної культури. Актуальність цього процесу визначається 

розширенням меж реальності, визнаних кожною людиною. Враховуючи всі 

взаємодії та взаємопроникнення різних культур, що відбуваються в сучасному 

суспільстві, людство неминуче стикається з проблемою формування 

толерантності. 

Світоглядна культура людини є неоднорідною і представляє складну 

ієрархію її шарів, що відображають досвід самовизначення людини. Особливо 
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важливо підкреслити, що культура світогляду є такою що характеризується 

множинними чуттєвими стосунками. Це може бути почуття гармонії з 

навколишнім середовищем або дисгармонія. При цьому задоволення чи 

незадоволення реальністю, що може відображати розум індивіда проти почуття 

гордості, радості, сорому, тривоги та інших емоційних станів.  

Вивчення та аналіз наукової літератури дозволили виділити чотири 

основні моделі толерантності: релігійна, медична, антропологічна та 

психологічна. Перші три моделі суттєво впливають на останню.  

Спочатку формувалося поняття віротерпимості, тобто релігійної 

терпимості. Суть полягає у встановленні гуманних відносини між 

нонконформістами та дисидентами, що засновані на принципах толерантності, 

лояльності, поваги до віри та поглядів інших людей, народів. Релігійна 

толерантність розумілася як діяльність, спрямована на уникнення заподіяння 

будь-якої шкоди (як фізичної, так і моральної) оточуючим людям, могла би 

залежати від їхньої приналежності до інших конфесій. Ідея розгорнулася через 

опозицію, тобто через приклади проявів нетерпимості до інших вірувань. Цей 

принцип узгодження протилежностей у вивченні цього явища є дійсним 

інструментом у сучасній психології. З нашої точки зору, такий підхід до 

тлумачення толерантності можна вважати таким, який становить релігійну 

модель толерантності. 

«Термін «толерантність» як медичний термін був уведений в 1953 році 

британським імунологом П. Медаваром для позначення толерантності імунної 

системи до будь-якого трансплантованого стороннього елементу. 

Толерантність може бути повною або включати одну з форм імунної відповіді» 

[304, с. 927]. Розкрита в медичній моделі толерантність з’явиться пізніше в 

психологічній моделі і буде розумітися як опір до негативних наслідків 

соціального середовища.  

Події, пережиті людством на початку і в середині XX століття (низка 

нескінченних воєн і збройні конфлікти) призвели до появи третьої, 

антропологічної, моделі толерантності. Міжнародна громада оголосила 1995 рік 
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Роком толерантності. 16 листопада 1995 року в Парижі відбулася Генеральна 

конференція ЮНЕСКО, що затвердила своєю резолюцією «Декларацію 

принципів толерантності». Три основні принципи містяться в цій концепції 

[99].  

Перший – це повага, прийняття та оцінка багатого культурного 

різноманіття нашого світу, його форм, виразів і способів бути людиною, це 

гармонія у різноманітті. Другий – це не пасивна відова чи зречення своєї віри, 

але насамперед активне ставлення, викликане визнанням загальнолюдського 

права та основні свободи інших осіб, визнання того, що люди різняться за 

зовнішнім виглядом, поведінкою, цінностями та мають право жити у світі та 

зберігати свою ідентичність. Третій – це чеснота, яка робить мир можливим, 

сприяє заміні культури війни культурою миру. [99]. 

З нашої точки зору, наведені вище визначення роблять очевидними 

основні умови формування толерантності: ознайомлення з різноманіттям 

світових культур і вираження індивідуальності, знання прав і свобод, перевагу 

поза суперечливою поведінкою. Таким чином, антропологічна модель 

толерантності проголошує рівність усіх людей, незалежно від їх зовнішніх 

відмінностей спричинених особливостями їхньої раси чи фізичного розвитку.  

Як така, психологічна модель толерантності сформувалась останньою та 

включала риси попередньої три. Звернення до визначень толерантності, 

показаних у психологічних дослідженнях, свідчать про безліч існуючих 

підходів до дослідження, що визначаються багатьма аспектами самого явища. У 

психологічному словнику Б. Мура і Б. Фаїна зазначено, що традиція 

використання терміну «толерантність» у психології в основному орієнтована на 

дві сфери розуміння цього поняття: як індивідуальна властивість і як здатність 

діяти неагресивно. У першому випадку акцент робиться на здатність до 

самозбереження, в другому випадку – готовність до співпраці [224]. 

Культура світогляду служить показником цілісності особистості. 

Показники світоглядної культури людини таким чином:  
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1). Рівень свідомості, здатність шукати ідеал, орієнтацію на майбутнє, 

побудовану індивідом. Вибудовування ієрархії цінностей відповідно до 

концепції професійного життя, здатності до самосвідомості та самооцінка;  

2). Інтелектуальна здатність особистості створювати об’єктивну картину 

світу, повноту природничий та науковий, соціальний та філософський 

світогляд;  

3). Визнання за індивідуальною цінністю, змістом цього є «Его» з точки 

зору альтруїстичних прагнень, повноти людських вимог з домінуючим для всіх 

інших;  

4). Повнота спільної культури, усвідомлення своєї причетності до світу 

культури (люди, Вітчизна, професійні групи, викладачі), розуміння 

багатосвітнього характеру предметів; 

5). Прояв моральної чистоти у здійсненні відповідальності за укладення 

миру, готовності та здатності до всебічної співтворчості;  

6). Повнота потреб і навичок творчості, вираження на всіх рівнях почуття 

вдосконалення через відповідальну участь у суспільному житті;  

7). Пізнавальна діяльність як провідна форма творчої активності, 

готовність до подальшої самоосвіти та самовиховання [304]. 

У дослідженнях толерантності спірне питання порушується з повагою, 

яка має відношення до терпимості. Використовується принцип синонімічної 

заміни, який припускає, що ідентифікація в цьому випадку є неправильною з 

наступних причин. Виявляючи терпимість до когось, чогось, суб’єкт 

залишається неактивним: таке ставлення не відображає жодного намагання 

взаємодіяти з іншими. Ви можете терпіти щось неприємне: відповідно до цього 

підходу наявність достатньо виражених страждань, представлених у 

суб’єктивному досвіді особистості, є фактором формування толерантності. 

Однак на психологічному та фізіологічному рівнях існують межі страждань 

терпимості: неможливо терпіти нескінченно, а бути психічно і фізично 

здоровим і готовим співчутливо приймають невідоме інше.  
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З нашої точки зору, існуванням оптимістичного ставлення є чинник 

формування толерантності, причому основною умовою є наявність 

справжнього дружнього інтересу до. Отже, толерантність і терпимість мають 

різні вектори: досвід страждання дає терпіння і досвід зацікавленості 

висловленим позитивним світоглядом спонукає до розвитку толерантності. 

Активне дослідження явища толерантності в останні роки призвело до 

розширення сфери його застосування й визначення в рамках психологічних та 

освітніх досліджень. Дослідження та всебічний огляд проблеми толерантності 

показало, що з певною мірою обумовленості ці визначення можна розділити на 

такі класи: «відносини», «власність», «якість», «інтеграція». Таким чином, 

толерантність є складним, багатовимірним, багатокомпонентним, і 

неоднорідним явищем, яке неможливо описати досить детально лише в одному 

вимірі. В останні роки у межах досліджень зроблено спроби організувати 

різноманітні типи та форми толерантності. Для цього метою було обрано два 

шляхи: класифікація та ієрархізація. Так, наприклад, Г. Кожухар розглядає 

міжособистісну толерантність у своїй роботі як генетично оригінальну форму 

для решти її типів [147].  

Відсутність єдиного загальновизнаного визначення толерантності 

призводить до того, що в теоретичному підході, і в його діагностиці зараз 

широко використовується згаданий принцип відповідності протилежностей: 

толерантність і нетерпимість часто вивчаються в дихотомії. Останнє означає 

негативне, вороже ставлення до культурних особливостей певної соціальної 

групи, до інших соціальних груп загалом або до окремих їх членів. Це активне 

або пасивне неприйняття «іншого», що дивиться і діє по-різному. Нетерпимість 

проявляється в широкому діапазоні: від звичайної грубості, нехтування 

«іншими» до навмисного притиснення людей. Толерантність є поетапним 

зразком, а формування – початковим кроком у процесі її встановлення та 

розвитку під час конкретної організованої діяльності, спрямованої на 

розширення діапазону свідомої компетентності. Передумова формування 

психологічної толерантності включає нервову систему, особисті 
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характеристики та суб’єктивний особистий досвід. У взаємодії з людьми 

потрібно бути дуже терплячою і терпимою людиною, одним із компонентів 

такої поведінки, який дозволяє суб’єкту через свідомі дії включати 

використання відповідних прийомів, хороших особистісних характеристик і 

подолання складної життєвої ситуації або стресу (тобто, подолання поведінки). 

Визначення психологічної толерантності, прийняте в дослідження дозволяє 

виділити наступні компоненти толерантної поведінки:  

1. Активність, обізнаність (тобто здатність до етичної рефлексії), повага, 

прийняття «іншого» та самоконтроль.  

2. Світоглядна культура – цілісний образ навколишнього соціального 

світу, що виникає та змінюється досвідом особистості. Це психологічна 

система, яка, на думку Виготського, є неподільною структурою де кожен 

компонент функціонує та перетворюється лише у зв’язку з іншими [66]. Зміна 

їх взаємозв’язків і кожного компонента в системі, називається процесом її 

розвитку.  

Етичний світогляд – це соціально-моральний висновок, тобто 

припущення соціальних відносин до чогось можливого, прийнятного і 

обов’язкового в межах взаємодії з «іншими». Іншою характеристикою 

соціально-морального висновку є його динаміка, тобто вплив змін. Основою 

світоглядної культури є ідеї та концепції, які використовуються людиною в 

процесі життя, поняття добра і зла є основними поняттями.  

Культура світогляду призначена для виконання кількох функцій. Одна з 

них – аксіологічна: етичний світогляд включає розуміння чогось обов’язкового, 

можливого та допустимого в межах взаємодії між людьми. Наступною 

функцією є передбачувальна функція: культура світогляду сприяє породженню 

припущення про «інших» та себе в ситуаціях взаємодії. Функція 

випереджувального відображення забезпечує можливість передбачити хід 

взаємодії залежно від вжитих дій, аглютинативної функції дозволяє створити 

цілісний образ світу на основі «вбудовування» частин доступних образів та ідей 
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існуючого створеного образу світу, а адаптаційна функція полягає в етичному 

світогляді особистості до певного соціального мікросередовища.  

Отже, світоглядна культура – це система, сформована з безлічі 

структурних елементів. Вона має властивості, які є новими щодо властивостей 

її структурних елементів, і ці нові властивості породжуються не тільки з 

властивостей самих структурних елементів системи, але також залежать від їх 

взаємодії як усередині, так і зовні навколишнього середовища. У зв’язку з цим 

неможливо вивчити закономірності поведінки системи шляхом вивчення 

моделі поведінки її елементів, оскільки властивості певної системи значною 

мірою визначаються зовнішніми факторами навколишнього середовища, тобто 

зовнішній світ значно формує властивості системи. Отже, вивчення етичної 

філософії повинно базуватися на принципах врахування соціальної ситуації 

розвитку та вивчення соціального середовища. Відповідно до теорії систем 

загальна кількість матеріальних або ідеальних об’єктів, що мають спільні 

атрибути, становить об’єднання на основі цих ознак у систему об’єктів, яка 

сама є матеріальним або ідеальним об’єктом із властивостями,що відрізняються 

від властивостей об’єктів, що утворюють систему. Отже, неправильно ставити 

проблему вивчення повноти етичного світогляду на основі вивчення повноти 

будь-яких (або кількох) моральних норм. Інформаційний підхід, що 

використовується для вивчення проблеми формування толерантності в 

структурі етичного світогляду дозволяє зрозуміти, що побудова етичного 

світогляду як системи можлива завдяки інформації. Це міра порядку, яка 

протиставляється хаосу. У зв’язку з цим вивчення етичного світогляду вимагає 

аналізу та розгляду інформаційного середовища, що майбутніх учителів 

початкових класів. 

3. Категорична структура світоглядної культури – це сукупність 

інваріантних відносин між елементами та частинами світогляду, що 

взаємопов’язаний через скоординовані функціональні зв’язки та відносини, 

спрямовані на збереження і цілісність, при якій властивість самої системи не 

зводиться до суми властивостей елементів. Основними складовими ідеологічної 
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культури є світоглядні судження та світоглядні концепції [304]. Основні 

категорії в категоріальній структурі суспільної світоглядної культури є 

категорії добра і зла. Традиційно вони є розглядається майже завжди в 

дихотомії: одне визначається з точки зору іншого.  

4. Світоглядна рефлексія (від лат. Reflexio - звернення до минулого) – це 

процес самовивчення суб’єктом його внутрішні психічні акти, внутрішні стани 

та емоції під час взаємодії з «іншими» та в подальших їх оцінка. Згідно з 

традиційним філософським розумінням рефлексія розглядається як критична 

діяльність людини спрямована ним на її знання. Суб’єктивний досвід – це 

безпосереднє значення, на яке спрямоване пізнання через роздуми. Феномен 

рефлексії полягає в тому, що суб’єкт пізнання стає власним об’єктом пізнання. 

Логіко-філософський, психологічний аналіз концепції рефлексії показав, що 

вона є інтегральною частина мислення. Рефлексія як складова мислення тісно 

пов’язана зі здатністю людини до вирішення конфліктів. Це дозволяє людині 

розглядати причини власних вчинків при вирішенні проблем. Відображення 

видно в аналіз індивідом власних засобів самопізнання щодо цілей та умов. Всі 

дослідники наголошують, що відображення є активним механізмом змін і 

трансформації. У найбільш загальному теоретичному та психологічному 

контексті рефлексія розглядається як основна якість свідомість. Рефлексію 

світогляду можна розглядати як діяльність розуму при дослідженні власних 

вчинків, мотивів та їх раціональна та ідеологічна оцінка. Рефлексивність – це 

вираз і суть «діалогічного мислення». Рефлексія світогляду виконує функцію 

усвідомлення етичних вимог, імператив і сприяє розвитку особистого 

ставлення до їх [304]. З появою рефлексивності зростання світоглядного шару 

пізнання значно зростає, сприяючи цьому формування індивідуальної 

автономії, збагачення її суб’єктивного досвіду.  

5. Суб’єктивний світоглядний досвід – це відображення у свідомості 

індивіда результатів і наслідків взаємодії соціальних об’єктів, зміст яких 

представлений чотирма взаємопов’язаними компонентами: емоційно-чуттєвий, 

що включає переживання, емоції та почуття; аксіологічний, що 
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характеризується особисті значення, поняття цінностей; когнітивні, засновані 

на знаннях, ідеях та компонентах поведінки. Основним компонентом 

суб’єктивного етичного досвіду є емоційно-чуттєвий компонент. Він 

утворюється в процесі переживання людиною почуттів та емоцій, що 

виникають у процесі її суб’єктивного відображення подій та явищ світу [304]. 

На його основі формується нетеоретична форма етичного світогляду, яка є 

емоційним ставленням.  

6. Емоційний світогляд – це емоційно-психологічна сторона етичного 

світогляду на рівні настроїв, почуттів та досвіду [304]. Це емоційна реакція 

дитини на реальний світ. Суть емоційного ставлення – це чуттєвий досвід, 

заснований на принципах емоційного сприйняття, an ставлення до нього. 

Ставлення служить узагальненням даних суб’єктивного досвіду людини і 

відображається в реакції дитини на різні ситуації в її житті, її настрій. Це зміст і 

спосіб реалізації реальності, як а також життєві принципи, що визначають 

характер діяльності. Характер ставлення полегшує встановлення конкретного 

цілі, які підсумовуючи, формують загальний життєвий план, ідеали, що 

надають етичному світогляду ефективну силу. Ставлення має великий 

практичний сенс. Це впливає на норми поведінки, ставлення особистості до 

праці, інших, природу життєвих прагнень, його життя, смаків та інтересів. Це 

свого роду духовна призма, крізь яку проглядається усе, що оточує людину. 

7. Неявна етична теорія (від англ. Implicit - не виражається явно) – це 

сукупність неявних ідей. Тема стосується можливих і обов’язкових питань у 

процесі взаємодії з «іншими». Його підставою є припущення про власні 

почуття та стани, почуття та стани «інших» та прогнозування ситуації. Неявна 

етична теорія дозволяє сформувати цілісне розуміння механізмів та 

закономірностей міжособистісного спілкування взаємодія [304].  

8. Етичний погляд на світ є загальною когнітивною орієнтацією, яка є 

невербалізованим імпліцитним виразом розуміння людьми правил у процесі 

міжособистісної взаємодії. Така орієнтація часто не є такою, що визнається і 
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може мати відсутність абстрактних формулювань, але, тим не менше, вона 

визначає етичний вибір у ситуації взаємодії. 

Отже, необхідність суб’єктивно-особистісної взаємодії між суб’єктами 

навчально-виховного процесу; наявність організації та змістовного механізму 

розвитку суб’єктивності; почуття захищеності та позитивного ставлення 

особистості; повнота уявлень про переваги толерантної поведінки, а також її 

стандарти; необхідність включення психолого-педагогічної діагностики у 

навчальний процес; інтегрована і поетапна реалізація програми формування 

толерантності є психолого-педагогічними передумовами формування 

толерантності та становлення її в структурі ідеологічної культури. 

Розгляд нами психолого-педагогічних особливостей формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів відіграє, у межах цього 

дослідження, особливу роль, оскільки зараз важливо розуміти, що кожна 

людина залучена в систему національних відносин як носій культурних 

традицій, системи звʼязків свого народу. А толерантність, таким чином – 

обʼєктивна необхідність у процесі численних контактів людини з іншими 

народами в поліетнічному світі, де людина, що належить до певної нації, 

спочатку належить всій сукупності багатонаціональної представленої спільноти 

й виступає учасником його відтворення. Зростання завдань і відповідальності 

людей за стійкість і позитивну спрямованість розвитку суспільства і, зокрема 

толерантних відносин, підвищує значущість виховання майбутнього учителя. 

Пошук педагогічних умов, форм і методів формування толерантності не може 

здійснюватися без урахування особливостей майбутнього учителя. Сучасна 

молодь живе в нових умовах: в умовах існування нації, до якої вона належить, в 

умовах багатомовності інформаційного простору, в ситуації перетину багатьох 

культурних каналів через засоби масової інформації (ЗМІ), не завжди 

регульованою батьками, школою, суспільством, в умовах контактів із 

різномовними однолітками тощо. Так, ми живемо у світі, у якому ізоляція вже 

неможлива, живемо під час безпрецедентної мобільності людей і переплетення 

культур. 
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У різні епохи толерантність набувала різних виявів. Права на збереження 

своєї мови, своїх культурних цінностей, традицій предʼявлялися як 

фундаментальні вимоги й захищалися націями на різних рівнях. 

Проблема толерантного виховання знаходить яскравий відбиток у житті 

всіх народів. Усі нації традиційно привчають своїх дітей до світу людських 

відносин, формують у них загальнолюдські цінності і якості, як терпимість, 

увічливість, уміння слухати одне одного, і знаходити спільну мову з людьми. 

Означена проблема знайшла відображення в доробках класиків 

педагогічної думки Г. Ващенка, Я. Коменського, Я. Корчака, А. Макаренка, 

С. Русової, В. Сухомлинського, Л. Толстого, С. Френе, Р. Штайнера та інших. 

У ході наукового пошуку встановлено, що проблема толерантності була 

предметом уваги філософів (М. Бердяєв, Р. Валітова, О. Довгополова, 

В. Золотухін, В. Лекторський, В. Пісоцький та інші), соціологів (Г. Бутигін, 

Е. Дюркгейм, Г. Зиммель, О. Конт, О. Швачко та інші); психологів 

(О. Асмолов, І. Бех, С. Бондирєва, В. Галузяк, Н. Губа, О. Клепцова, 

Ю. Кузнєцова, Г. Солдатова, О. Шаюк та інші). 

Вагомий внесок у дослідження порушеної в дисертаційній роботі 

проблеми зробили зарубіжні дослідники (А. Камю, А. Маслоу, Г. Олпорт, 

К. Роджерс, Ж.-П. Сартр, В. Франкл, Е. Фромм та інші).  

Питання педагогіки толерантності розглянуто в працях сучасних учених-

педагогів Ш. Амонашвілі, О. Безкоровайної, Я. Берегового, І. Беха, 

О. Докукіної, Л. Канішевської, О. Матієнко, А. Сиротенка, О. Сухомлинського, 

П. Таланчука, В. Тишкова та інших.  

У педагогічному дискурсі окремі аспекти проблеми формування 

толерантності майбутніх педагогів знайшли відображення в дослідженнях 

О. Біди, Т. Білоус, Н. Бирко, Л. Завірюхи, Ю. Ірхіної, О. Орловської, 

О. Падалки, О. Петренко, Т. Потапчук, О. Савченко, Р. Сойчук, О. Столяренко 

та інших. 

У науці проблемі толерантності приділяється особлива увага, багато 

вітчизняних і зарубіжних вчених досліджували цю проблему. Зокрема, 
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зазначена проблема вивчається в контексті міжетнічної взаємодії та 

міжкультурної комунікації (Ф. Бацевич, С. Бондирєва, О. Євтух, Л. Ільченко, 

А. Садохін та інші), педагогічної взіємодії (Є. Клєпцова, Я. Коломинський, 

О. Матієнко та інші), соціально-психологічної стійкості (С. Головін, 

В. Золотухін, Ю. Іщенко, О. Лурія та інші), комунікативної сфери особистості 

(О. Асмолов, Л. Банах, В. Бойко, Н. Волкова, Б. Гершунський, Л. Журавльова та 

інші), у контексті професійної підготовки (О. Грива, О. Саннікова, 

Ю. Тодорцева, О. Чебикін). Багато зарубіжних досліджень тематично близькі 

до проблематики толерантності. Це роботи з проблем стресостійкості та 

соціальної адаптації (С. Кобейс, Р. Раге), механізмів і проявів агресії (А. Басс, 

Л. Берковіц), національної, релігійної та расової нетерпимості (Т. Адорно, 

Т. Нельсон), механізмів емпатії (Е. Еріксон, К. Роджерс) тощо. 

Розвиток національних відносин сьогодні продовжує бути предметом 

напруженої уваги дослідників різних напрямів. Так, проблему теорії націй і 

міжнаціональних відносин, аналізуючи життєві реалії сучасного суспільства, 

усебічно розглядали Ю. Арутюнян, Н. Висоцька, Л. Дробижева, І. Кон, 

Г. Палаткіна, Н. Щуркова та інші. 

Найважливіші теоретичні проблеми національності, міжнаціональних 

відносин, національної самосвідомості, етномовних тенденцій і 

соціокультурної динаміки суспільства розглянуті в працях А. Асмолова, 

Є. Бистрицького, С. Бондиревої, P. Валітова, К. Вітман, В. Євтуха, 

О. Кривицької, Л. Храпаль й інших. 

Однак слід зазначити, що в психолого-педагогічних дослідженнях є 

методологічні, теоретичні та навіть технологічні передумови розробки 

проблеми толерантності. Це передусім ідеї та підходи гуманістичної педагогіки 

й «педагогіки співробітництва» (Ш. Амонашвілі, І. Волков, В. Давидов, 

А. Данилюк, І. Іванов, Д. Ельконін, В. Караковський, А. Макаренко, 

М. Монтессорі, В. Сухомлинський та інші. Саме «педагогіка співробітництва» 

висунула завдання формування трьох особистісних установок учителя: 

а) установка на прийняття учня таким, яким він є; 
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б) установка на емпатійне сприйняття учня на противагу оцінному; 

в) установка на відкрите і довірливе спілкування з учнями [279]. 

В останнє десятиліття зʼявилися роботи, присвячені вихованню 

толерантності на різних засадах. 

Так, практичні підходи до виховання етнічності й толерантності у 

старших школярів у процесі викладання історичних та суспільних дисциплін 

розглядаються в роботах М. Карандаш, О. Муляр, А. Ремньова [139, 195, 227]. 

Значну частину досліджень складають праці, присвячені розробці проблем 

етнопедагогіки і традицій народної педагогіки (О. Кихтюк, К. Юрʼєва) [142, 

293]. У низці розвідок здійснені спроби розробки нових підходів до вивчення 

виховання національної самосвідомості й міжетнічної толерантності 

(М. Єльнікова, І. Кушніренко, О. Сіман) [118, 166, 237], при цьому акцент 

робиться на виховний процес у позакласній та позааудиторній роботі 

(Л. Бернадська, О. Волошина, І. Таргоній) [30, 63, 259]. Дослідження 

Ю. Ірхіної, М. Мельничук, О. Столяренко присвячені формуванню 

толерантності взаємостосунків студентів закаладів вищої освіти [134, 189, 248]. 

Низка робіт присвячена вихованню толерантності молодших школярів 

(М. Горват) [84] та підготовці майбутніх учителів до формування толерантності 

(М. Андрєєв, Н. Бирко, А. Горянська, Ю. Тодорцева) [8, 35, 86, 269]. 

Дослідження О. Ковтун, А. Скок [145, 238] торкаються проблеми формування 

комунікативної толерантності викладачів та майбутніх учителів.  

Дослідження Е. Койкової присвячено вихованню толерантності у 

молодших школярів на уроках музики в умовах полікультурного простору 

[148].  

Дослідження Р. Кострубаня присвячно формуванню толерантності у 

майбутніх учителів у процесі гуманітарної підготовки у педагогічних коледжах 

[155].  

Низка робіт присвячена формуванню толерантності, культури 

міжнаціонального спілкування та полікультурної компетентності в процесі 

вивчення іноземної мови (Т. Білоус, В. Олішевич) [37, 203]. 
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Велике значення в процесі навчання надається освітньому середовищу 

М. Братко, С. Величко, Н. Гусев [46, 55, 95], однак серед учених немає єдиної 

точки погляду на потенціал середовища: середовище формує ставлення до 

базових потреб і сприяє їх росту і отриманню нових аспектів життя; 

середовище, наповнене морально-естетичними цінностями, дає спосіб жити й 

розвиватися, створює світ заново, становить цілісну соціокультурну систему, 

сприяє розширенню нових культурних цінностей, стимулює групові інтереси, 

посилює взаємини; середовище виступає способом трансформації зовнішніх 

відносин у внутрішню структуру особистості; навколишня сфера оточує, 

пронизує, залучає субʼєкт діяльності у свою орбіту, задовольняє його потреби 

[198]. 

Багато українських вчених досліджували проблему формування 

толерантності субʼєктів педагогічного процесу: О. Біда, Т. Білоус, Н. Бирко, 

О. Волошина, О. Зарвіна, О. Матієнко, О. Орловська, Ю. Тодорцева, О. Шаюк, 

М. Шерман та інші У працях відомих педагогів Ш. Амонашвілі, І. Беха, 

В. Сухомлинського, О. Сухомлинської виокремлено гуманістичні принципи 

педагогічної взаємодії (ставлення до людини як до найвищої цінності, повага до 

її честі та гідності, визнання демократичних свобод щодо іншої культури, мови, 

віросповідання), які покладено в основу педагогіки толерантності. Однак, 

незважаючи на те, що толерантність як властивість людини відома давно, досі 

не вироблено науково обґрунтованих підходів, котрі відповідають вимогам 

коректності в питаннях її формування. Нам не траплялися роботи, спрямовані 

на спеціальне дослідження методів і способів формування толерантності за 

допомогою викладання різних дисциплін узагалі й культурологічного підходу 

зокрема. На наш погляд, формування толерантності молодших школярів 

передбачає критичне осмислення власної культури й традиції «як чужої» через 

спілкування, вирішення конфліктів, а також визнання рівності шансів для всіх 

до свідомої, відповідальної соціальної поведінки й взаємному збагаченню всіх 

культур у полікультурному освітньому середовищі. А вчителі початкових 

класів є провідною ланкою в цьому. 
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Як зазначає дослідниця В. Ворожбіт-Горбатюк «у сучасних умовах 

сьогодення для відновлення миру і спокою в суспільстві варто звернутися до 

об’єктивних, історично-складених традицій і постулатів виховання молоді. 

Адже мир і спокій у світі формується людьми, які уміють творити, цінувати і 

берегти такий мир у власних думках, вчинках, спокій в душі» [65, c. 142]. 

Аналізуючи психолого-педагогічні особливості формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів, відзначимо, що ставлення 

до людини іншої національності починає формуватися ще в дитинстві. Чим 

більше люди дізнаються, тим більше в них проявляється інтерес до життя, 

культури, бажання дружити, вивчити мову інших народів. Усе це стає 

відчутним із приходом дитини в школу, а згодом і в інші заклади освіти. 

Саме в молодшому шкільному віці в більшості починається процес 

формування знань про навколишній світ, взаємин у поліетнічному суспільстві. 

Дитина в цьому віці вже бере на себе відповідальність за свої вчинки, ставлення 

до людей. Особливою школою соціальних відносин і взаємин з представниками 

іншої національності стає спілкування, тобто мовленнєва й емоційна взаємодія. 

Діти молодшого шкільного віку знаходяться у великій емоційній залежності від 

батьків і вчителя, вони відчувають потребу в позитивних емоціях дорослого, а 

вчитель і батьки саме ті дорослі, які багато в чому визначають поведінку 

дитини. 

На наш погляд, робота з формування толерантних установок у цьому віці 

повинна будуватися на тісній співпраці вчителя і батьків. Спираючись на 

положення про те, що соціальне середовище й особистість знаходяться в 

постійній взаємодії, ми припускаємо можливість активного формування 

особистості в полікультурному освітньому середовищі з урахуванням 

«індивідуальних траєкторій розвитку» особистості за допомогою різноманітних 

культурних засобів, методів, стилю спілкування, де особистість перебуває в 

стані внутрішньої врівноваженості із зовнішнім середовищем. І в результаті 

учням надається змога задовольнити свої потреби, розкрити свій творчий 

потенціал. 
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Саме тому для нас цінна думка В. Рубцова, який вважає, що «школа – це 

дуже тонкий соціальний організм, який міцними нитками повʼязаний з цілями і 

завданнями соціальної практики, що впливає на цю практику й розвиває її. 

Сучасна школа, що відповідає завданням сучасних соціокультурних умов, не 

створюється простим копіюванням інших попередніх типів шкіл, бо кожна 

школа унікальна (в сенсі відповідності умовам її історичного походження). Як і 

будь-які традиційні освітні організації, вона повинна так само виробити свої 

форми, напрями, наукову платформу, підбирати людей під свої завдання, і, з 

цього погляду, «вирощувати» своє освітнє середовище, що передбачає 

формування особистості з цілісним баченням світу» [230]. Школа здатна стати 

для дітей школою поваги й ненасильства, свободи й толерантності. Школа, 

освоюючи соціальне природне культурне середовище, використовуючи виховні 

можливості та «пристосовуючи» її до потреб дитинства, покликана і може стати 

центром широкого виховного простору. Ми вважаємо, що для початкової 

школи проблема формування толерантності актуальна сама по собі, оскільки на 

цьому життєвому етапі починає складатися взаємодія між дітьми, які прийшли 

з різних мікросоціумів, із різним життєвим досвідом і з несформованими 

комунікативними здібностями. Ненавʼязливе, шанобливе ставлення, 

гармонізація відносин у класі, виховання толерантності сприяє розвитку 

співпраці. І на наш погляд, саме від учителя початкової школи залежить 

здатність забезпечити формування толерантності молодших школярів на основі 

пізнання культури різних народів, створюючи тим самим передумови 

взаєморозуміння й поваги, зміцнюючи позиції конструктивного та 

цивілізованого співробітництва, вирішуючи проблеми соціальної й 

міжнаціональної стабільності сучасного суспільства.  

Основу сучасного освітнього середовища, на нашу думку, повинна 

становити педагогіка толерантності, яка передбачає зміну системи людських 

відносин, побудову їх на взаємній повазі. На жаль, сьогодні все частіше 

трапляються прояви інтолерантної поведінки учасників освітнього процесу – 

інакше кажучи булінгу.  
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«Булінг» походить від англійського «bullying» – бикування 

(переслідування). Булінг — це прояв нетерпимості до прав людини і форма 

насильства, де постраждати може будь-хто, незалежно від гендерної 

ідентичності та віку [213].  

Прояви нетерпимості містять: образи, глузування; ігнорування (відмова у 

визнанні, бесіді); негативні стереотипи, упередження (складання думки про 

людину на основі лише негативних характеристик); етноцентризм (оцінка 

життєвих явищ через цінності і традиції своєї групи як кращої, еталонної в 

порівнянні з іншими); пошук ворога (перенесення провини за свої проблеми на 

інших). В інтолерантному спілкуванні вплив однієї людини на іншу 

асоціюється зі здатністю підпорядковувати та маніпулювати. Маніпулятор 

приховує свої почуття, прагне контролювати оточення й управляти ними, 

бачить у навколишніх тільки те, що хоче, не довіряє ні собі, ні іншим, 

перекладає відповідальність за свої вчинки на інших людей. На відміну від 

толерантного спілкування, де здатність впливати на іншу людину розуміється 

як уміння розширювати контакти, що побудовані на взаємодії та співпраці, у 

контексті інтолерантності все зводиться до прагнення заволодіти людиною або 

ситуацією. Для інтолерантної позиції характерні: нотації, незадоволення, 

підкреслено емоційно-дратівливе забарвлення висловлювань, поблажливість, 

насмішка, негативні оцінки.  

Саме тому, як зазначає дослідниця В. Ворожбіт-Горбатюк, одним із 

визначних завдань сучасного педагога є «навчити молоде покоління розуміти 

хід історичного процесу; робити об’єктивні висновки та оцінки історичних 

подій та осіб; засвоювати уроки розвитку української нації, держави, мови, 

культури, долі, ментальності; бачити причини успіхів і невдач, розквіту і 

занепаду, слави і ганьби; наслідки міжнародної взаємодії та перспективи; на 

основі аналізу уроків минулого й сучасного щоденно робити власний життєвий 

вибір» [65, c. 142]. 

У початковій школі, коли діти освоюють елементарні загальноосвітні 

знання, що забезпечують розвиток у них пізнавальних здібностей соціального 
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спілкування і формування основних навичок навчальної діяльності, 

найважливішим є виховання в них толерантності. Дитина природним шляхом, 

ненавʼязливо набуває здатності усвідомлено діяти, бачити причинно-наслідкові 

звʼязки між подіями; розмірковує про своє призначення, свідомо і несвідомо 

виявляє себе у творчих вчинках. 

Тексти з художньої літератури слугують для молодших школярів 

посередниками між реальністю і внутрішнім світом, залучаючи його до життя і 

до тисячолітньої людської культури. У початковій школі діти дуже легко 

сприймають казки, це місток із минулого в сьогодення. На прикладі казкових 

персонажів у молодших школярів формуються моральні якості. Вони 

починають розбиратися в людських характерах, розвивають уміння 

співвідносити свою поведінку з поведінкою героя казки. Казкові ситуації, що 

вивчаються, переносяться на життєві, легко розпізнаються дітьми. У школах з 

першого класу слід пояснювати про толерантність як моральну якість. 

Толерантність можна тільки виховувати в собі. З огляду на менталітет й 

інтереси інших людей та інших народів, потрібно правильно оцінювати 

ситуації. Необхідно формувати морально стійкі ідеали в реалізації толерантної 

поведінки: сміливість, мужність, принциповість у відстоюванні моральних 

ідеалів. Переважний вплив на формування вольової сфери можуть надати 

методи вимоги і вправи. Для виховання толерантності більш ефективно 

використовувати непряму вимогу в формі поради, прохання, натяку, довіри, 

схвалення тощо.  

Цінним для нашого дослідження є визначення комунікативної 

толерантності дослідниці О. Ковтун. Вона зазначає, що «комунікативна 

толерантність – це інтегративна єдність особистісних і професійно значущих 

якостей майбутнього педагога, набута в процесі метапредметної підготовки, яка 

забезпечує цілісність у формуванні майбутнього фахівця й охоплює систему 

цінностей, мотивів, науково-теоретичних знань, практичних умінь і навичок з 

метою здійснення успішної педагогічної взаємодії в комунікативно-

толерантному полікультурному середовищі початкової школи, підвищення 
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ефективності толерантної комунікації, забезпечення успішної професійної 

адаптації і самореалізації майбутніх учителів іноземної мови початкової 

школи» [145, c. 7].  

Ми вважаємо, що комунікативна толерантність є компонентом загальної 

толерантності майбутніх учителів початкових класів, тому вважаємо 

необхідним зазначити, що таке комунікативна толерантість майбутніх учителів 

іноземної мови початкової школи, визначення якої дає дослідниця О. Ковтун. 

«Комунікативна толерантність майбутніх учителів іноземної мови початкової 

школи – це особистісно-інтегративне утворення – компонент загальної 

комунікативної компетентності особистості. Вона включає в себе дотримання 

законів, правил, конвенцій, постулатів, міжкультурної комунікації і обумовлена 

сукупністю індивідуальних особливостей, професійних і соціально-ціннісних 

якостей фахівця, які визначаються рівнем його толерантності, когнітивним 

потенціалом, сформованим у процесі набуття комунікативно-толерантного 

полікультурного досвіду й білінгвальної міжособистісної інтеракції і 

характеризується толерантністю стосовно до носіїв мови, її білінгвальною 

культурою, мовною свідомістю, міжкультурною комунікативною 

компетенцією, здатністю формувати білінгвальну комунікативну толерантність 

у молодших школярів [145, c. 7]. 

Отже, стає очевидним, що толерантність, як одна зі змістотворчих 

якостей особистості, повинна бути вихована. Виховання в дусі толерантності 

має бути направлено на опір впливу, що викликає почуття страху й відчуження 

стосовно інших. Воно повинно сприяти формуванню в майбутніх учителів 

початкових класів навичок самостійного і вільного мислення, критичного 

осмислення та вироблення суджень, заснованих на моральних цінностях. 

Пізнавальна активність, допитливість молодшого школяра постійно спрямована 

на пізнання навколишнього світу, тому майбутні вчителі початкових класів 

повинні уміти формувати позитивні толерантні установки, залучати до 

культурного життя інших народів. Однак при цьому не слід забувати, що 

прямий, відкритий вплив на сферу міжнаціональних відносин у дітей цього віку 
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може призвести до негативного результату. Учні молодшого шкільного віку 

мають цілу низку особливостей. Аналіз досліджень, проведених в галузі вікової 

психології молодшого школяра (Л. Виготський, В. Запорожець, О. Леонтьєв, 

А. Люблінська, С. Рубінштейн) [66, 127, 175, 169, 229] дозволяє виділити ті 

особливості, які, на наш погляд, необхідно враховувати при формуванні 

толерантності. 

По-перше, молодший школяр у своїй самооцінці орієнтується на думку 

дорослих, що обумовлено такими його особливостями, як підпорядкування, 

довірливість, відкритість, наслідування, старанність, послух, довіра до 

дорослих, швидка зміна емоцій, потреба в діяльності, у русі. У цьому віці, через 

недостатність розвитку вольових дій, діти зазнають труднощів при виконанні 

одноманітних вправ, і тому вони залежні від громадської думки. Молодших 

школярів цікавлять зовнішні факти, їх відрізняє яскраво виражена емоційність, 

у звʼязку з цим яскраво проявляється потреба в початкових класах в ігровій 

формі навчання. Наприклад, Л. Божович зазначає, що «новий рівень 

самосвідомості, що виникає на порозі шкільного життя дитини й найбільш 

адекватно виражається в його «внутрішній позиції». Зовнішні впливи, які 

утворюються в результаті цього, руйнуючись через структуру раніше 

сформованих у дитини психологічних особливостей, узагальнюються і 

складаються в особливе центральне особистісне новоутворення, що 

характеризує особистість дитини загалом. Саме вона й визначає поведінку та 

діяльність дитини, і всю систему її відносин до дійсності, до себе і до 

оточення» [38]. 

По-друге, вважається, що в молодшому шкільному віці провідним 

пізнавальним процесом є памʼять, психічна функція, тому саме в цьому віці, 

потрібно прищеплювати дитині інтерес до «іншого», поповнювати її знання і 

збагачувати словниковий запас про інші культури, традиції, звичаї. Як вважає 

А. Оконешнікова, «дитинство – це пора становлення особистості. У дитинстві 

закладається фундамент для розвитку особистості людини, досконалого знання 

рідної мови, визначається характер і спрямованість ставлення до природи, 
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людей і культури» [202]. Рівень самосвідомості себе як представника тієї чи тієї 

національності в дітей зростає в умовах гострих конфліктів соціального, 

політичного характеру. Це зобовʼязує вчених-педагогів вивчати й визначати 

ефективні умови виховання в дітей, зокрема в молодших школярів стійких 

позитивних установок до людей найближчого національного оточення. Адже 

молодший школяр – це особистість, уже регульована ідеями, правилами, 

взаємовідносинами, вираженими в поєднанні моральної поведінки, 

загальнокультурного розвитку і творчого потенціалу особистості, а також 

соціальної взаємодії учасників міжкультурної комунікації [170]. 

Ми вважаємо, що розвиток толерантності молодших школярів 

відбувається на основі набуття живих відчуттів, цільних уявлень, адекватних 

понять і правильних суджень про себе самого та інших. Для цього потрібно 

створити такі умови, де кожен його член, незалежно від виконуваної ним ролі, 

соціального статусу, національності, характеру, темпераменту, віку, ціннісних 

орієнтацій, відчував би свою цінність і необхідність в єдиному, злагодженому 

організмі. Необхідно вибудовувати відкриті й добрі взаємини, що і є основою 

культури толерантності. 

По-третє, на думку багатьох вчених, упередження щодо «чужих» і расову 

свідомість розвиваються в дітей досить рано; старші діти, більш схильні 

встановлювати дружні відносини за принципом подібності, а не відмінності. За 

деякими даними, молодші школярі здебільшого залишаються обʼєктивними й 

взагалі не мають певних стереотипів. Але через якийсь час під безпосереднім 

впливом дорослих у них уже виробляються відомі емоційні переваги. 

Приблизно у віці девʼяти років і старше, під впливом дорослих, ці переваги 

формують відповідні стереотипии і змінити їх буде важко. Оскільки ми 

вважаємо важливим дати контент – аналіз ключової дефініції дослідження 

«толерантність» і допомогти зрозуміти важливість, винятковість цього поняття. 

На думку О. Євтуха, міжетнічні, а також міжрасові контакти і взаємодії, у їх 

різноманітних і різнопланових проявах – це масовий, історично стійкий, 

постійний і закономірний процес [117]. Деякі автори, не наголошуючи на тій чи 
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тій її специфіці, у своїх роботах використовують термін «толерантність», проте 

в контексті визначень можна судити про те, що автори розглядають саме 

міжкультурну толерантність. Так, на думку P. Валітової, «толерантність 

передбачає зацікавлене ставлення до іншого, бажання відчути його 

світовідчуття, яке спонукає до роботи розум хоча б тому, що воно – інше, 

чимось не схоже на власне сприйняття дійсності» [50]. О. Хеффе також вважає, 

що толерантність передбачає взаємну повагу різних культур і традицій, 

визнання самоцінності інших культур [280]. Саме тому для початку розглянемо 

аналіз поняття толерантність (див. табл. 1).  

Толерантність має свій механізм самореалізації. Кожен член суспільства 

як етнічний субʼєкт підтверджує свою гідність через визнання гідності іншого й 

знаходить у цьому підтвердження своєї власної національної культури. Ця 

культура набуває характеру загального явища, з огляду на те, що все більше  

людей засвоюють універсальні принципи й визнають їх своїми.  

Ми розуміємо толерантність як моральну якість особистості, що 

характеризує терпиме ставлення до інших людей, незалежно від їх етнічної, 

національної або культурної приналежності, терпиме ставлення до іншого роду 

поглядів, вдач, звичок, необхідність щодо особливостей різних культурних груп 

або до їх представників. 

Наявність різних форм толерантності – це та проблема, те адекватне 

рішення, яке створює передумови встановлення позитивних міжнаціональних 

відносин, що забезпечують можливість повноцінної соціалізації в умовах 

сприятливого мікроклімату. Толерантність як терпимість до чужих думок і 

форм поведінки можна розглядати як одну з фундаментальних ознак 

цивілізованості, рівня загальної культури особистості.  
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Таблиця 1.  

Контент-аналіз поняття «толерантність» 

Використане джерело Визначення 

Словник української мови: в 11 тт. 

АН УРСР. Інститут мовознавства; за 

ред. І. К. Білодіда. К. : Наукова 

думка, 1970 – 1980. Т. 10. С. 179. 

[243] 

ТОЛЕРА́НТНІСТЬ, ності, ж., книжн. 

Властивість за знач. толера́нтний. 

ТОЛЕРА́НТНИЙ, а, е, книжн. 

Поблажливий, терпимий до чиїхсь думок, 

поглядів, вірувань тощо. 

Філософський енциклопедичний 

словник. К.: Інститут філософії імені  

Григорія Сковороди НАН України: 

Абрис, 2002. С.642 [278] 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ  (від лат. tolerantia – 

терпимість) – термін, що ним позначають 

доброзичливе або принаймні стримане 

ставлення до індивідуальних та групових 

відмінностей (релігійних, етнічних, 

культурних, цивілізаційних). 

Словопедія УСЕ (Універсальний 

словник-енциклопедія) 

<a href="http://slovopedia.org.ua/29/53

410/22093.html">ТОЛЕРАНТНІСТЬ<

/a> [244] 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ визнання за іншим 

права на погляди й смаки, відмінні від 

поглядів оцінюючого; не підтримує ні 

антигуманних, ані злочинних ідей. 

Тофул М.Г. Сучасний словник з 

етики: Словник. Житомир: Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка. 2014. С. 356 [271] 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ (лат. тolerantia – 

терпимість) – терпимість до 

іншого світогляду, способу життя, 

поведінки, звичаїв тощо. 

The American Heritage. Dictionary of 

the English Language. Houghton 

Mifflin Harcourt Publishing Company 

http://www.4shared.com/office/pa4PKj 

E/American Heritage Dictionary.htm 

[303] 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ - здатність до 

визнання, практичне визнання і повага 

переконань та дій інших людей. 

Отже, толерантність у сфері міжнаціонального спілкування – це визнання 

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03_BJMftfICF5bAJU99soSEMFYe3A:1608128292109&q=http://www.4shared.com/office/pa4PKj+E/American+Heritage+Dictionary.htm&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5t-rc2NLtAhUO-yoKHSXoDdEQBSgAegQICRA1
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03_BJMftfICF5bAJU99soSEMFYe3A:1608128292109&q=http://www.4shared.com/office/pa4PKj+E/American+Heritage+Dictionary.htm&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5t-rc2NLtAhUO-yoKHSXoDdEQBSgAegQICRA1
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цінності «іншого», відмінного від «свого», цінності різниці, право на плюралізм 

поглядів. Можливість прийняття іншої культури вимагає наявності стійкої 

культурної ідентичності особистості, усвідомлення себе як носія певних 

культурних традицій, що виступає в ставленні до інших культурних традицій як 

субʼєкт збереження й розвитку людської культури загалом. 

Дослідниця Є. Дворнікова вказує, що перспективи прийняття інших 

культурних цінностей знаходяться в заповненні особистісних пустот психіки 

цінностями культури через чіткий образ свого «Я», як субʼєкта національної 

культури. Тверда позиція сильної в психічному плані й розвиненої в 

культурному плані особистості, її культурна самосвідомість забезпечує 

толерантне ставлення до того, що не схоже на себе. Без культурної 

ідентичності, з розмитою, непостійною постаттю свого «Я», з труднощами у 

виборі ідеалу для ототожнення неможливо допустити, що субʼєкт іншої 

культури не представляє небезпеки, не є підступним, грізним, чужим, тим, хто 

вчиняє змови [98]. 

До схожих висновків приходять такі дослідники етнокультури, як 

С. Арутюнов і К. Юрʼєва. Вони спираються на інформаційну концепцію нації та 

пропонують розглядати механізм співіснування всіх етнічних спільнот як 

комунікативну систему. Етнічна культура в цьому разі є інформаційним 

фільтром, що дозволяє відсівати небажану інформацію й отримувати необхідні 

дані, що забезпечують народу умови розвитку [9, 291]. Культурні відмінності, з 

одного боку, самі по собі не несуть негативного заряду, навпаки, їхня цінність в 

тому, що вони ведуть до збагачення людського інтелекту й поведінки. З іншого 

боку, деякими вони можуть усвідомлено використовуватися в своїх цілях, а 

саме: для отримання влади, переваги над іншими й для надання психологічного 

тиску. Інколи це відбувається несвідомо, через відсутність достатніх знань про 

етикет, крізь призму культурних традицій або невміння протистояти тиску. 

Наприклад, той, хто краще знає мову, може мати владу (ментально, не по 

закону) над тими, хто говорить з акцентом або на якомусь діалекті. Можна 

сказати, що така людина отримує ніби більше можливостей просуватися вгору 
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соціальними сходами, хоча це явно веде до порушення принципу рівності й 

соціальної справедливості. У різних галузях гуманітарного знання 

етнокультурна освіта представлена як: 

- процес і результат цілеспрямованого виховання і навчання особистості 

як субʼєкта етносу [193]; 

- система знань національної культури й соціально-історичних цінностей, 

що відбиває характер і психологічні особливості, самобутність певного народу і 

його культури [7]; 

- сукупність ідей, поглядів, теорій соціалізації, розвитку, виховання і 

навчання особистості, заснованих на етнокультурній парадигмі й визначають 

освітню політику нації, етносу [126]. 

- освіта, що спрямована на збереження етнокультурної ідентичності 

особистості шляхом залучення до рідної мови й культури з одночасним 

освоєнням цінностей світової культури [184]. 

Особливу роль при взаємодії з іншими етнічними культурами грають 

етнокультурні цінності, звернення до яких є психічною захисною реакцією 

людини. Уся інформація із зовнішнього світу проходить через картину світу, де 

вся система понять і символів надовго та міцно зміцнилася у свідомості 

людини. Ця система пропускає тільки ту інформацію, яка передбачена її 

конструкцією. Основи картини світу складають національні цінності, і з цих 

позицій оцінюється важливість інформації. Саме вони, перебуваючи на кордоні 

«свого» і «чужого» простору, грають роль інформаційного фільтра. Народна 

мудрість завжди визнавала й поважала ці культурні відмінності, що знайшло 

відбиток у прислівʼях, приказках, казках, примовках різних народів. 

Український народ щодо цього склав прислівʼя: «На любов і смак товариш не 

вояк», «Кожен Івась має свій лас» та інші.  

Дослідниця К. Юр’єва зазначає, що «в сучасних умовах етнокультурного 

розмаїття суспільства можливі три основні стратегії розвитку освіти: 

асиміляційна (етнонівеліювальна), яка потенційно може привести до втрати 

групами етнокультурної унікальності та дифузності етнічної ідентичності 
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особистості; сегрегована (етнодиференціювальна), що гіпотетично сприяє 

визначеності етнокультурної ідентичності, посиленню позитивної валентності 

етнічної ідентичності в представників етносу; полікультурна 

(етноінтегрувальна) стратегія, що потенційно сприяє розвиткові унікальності 

етнічних культур при збереженні певного інтегрувального початку (спільного 

соціокультурного простору, спільної мови міжкультурного спілкування тощо) 

та веде до формування таких особистісних якостей як толерантність і 

полікультурна/міжкультурна компетентність» [292, с. 138-139]. 

Отже, знання людини про свої культурні цінності, які вона сприймає крізь 

призму іншої культури при взаємодії з нею, є одним із показників 

сформованості толерантності. Виявлення національних особливостей культури, 

їх знання, роздум над історичними обставинами, які сприяють їх формуванню, 

допомагають нам зрозуміти інші народи.  

Треба зазначити, що при всіх розбіжностях людських спільнот, їх 

ментальності, релігійних або політичних уподобань існують, на думку 

Б. Гершунського, якісь загальні для всіх цінності, яких так чи так дотримуються 

всі [70]. Під пріоритетними загальнолюдськими цінностями дослідники мають 

на увазі одне й те саме: самоцінність людського життя, любов, родину, дітей, 

щастя, свободу. Такі моральні якості як совість, честь, обовʼязок, 

відповідальність, співчуття, порядність, гідність людської особистості. Ці 

цінності просто не можуть не існувати, тому що в житті всі люди мають куди 

більше спільного, ніж відмінного. На думку багатьох психологів і педагогів, 

для усвідомлення відмінностей, властивих різним народам, необхідно зрозуміти 

духовний склад етносу, його менталітет, який є результатом історичного 

розвитку народу. У цьому важливе значення відіграє вроджена здатність до 

емпатії, тобто вміння уявити себе на місці іншого, відчувати у своїй душі все 

те, що відчуває інший, пережити всі ті випробування, які випали на долю 

іншого. Ця властивість украй необхідна при культурній взаємодії для 

досягнення сприятливого спілкування. Усе це наштовхує на думку, що 

необхідно перебудувати людську особистість у плані придбання якостей, які 
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допомагають адаптуватися до змін. На думку психологів, для сформованості 

толерантності необхідно повільно перейти від емпатії до транспекціі, тобто 

спробувати мислити, вірити в усе те, у що вірить хтось інший. На цій основі 

людина дістається в чужі вірування, переконання, погляди, виявляючи 

здатність уживатися в чужій емоційний контекст і відповідно себе вести. 

Емоційні відносини на рівні емпатії й транспекціі виражаються в 

співпереживанні іншим людям, осягненні їх емоційного стану, у здатності 

переноситися у світ уявлень іншої людини. 

Цікавою для нашого дослідження є концепція полікультурної освіти 

розроблена американським дослідником Д. Бенксом, оскільки формування та 

розвиток полікультурності як складової формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів є одним із актуальних завдань сучасної вищої 

школи. Завданнями концепції полікультурної освіти Д. Бенкс вважав: 

1 - допомогти учням усвідомити свою належність до певної культури чи 

до кількох культур;  

2 - допомогти розвинути розуміння і сприйняття інших культур;  

3 - спонукати учнів до участі в житті різноманітних культурних груп;  

4 - допомогти учням якомога повніше реалізувати свій індивідуальний 

людський потенціал [295].  

Принципи полікультурної освіти містять такі ідеї:  

1). Полікультурна освіта є процесом.  

2). Полікультурний підхід в освіті має бути загальним і обов’язковим.  

3). Зміст полікультурної освіти детермінується особливостями 

конкретного соціального оточення (суспільства).  

4). Усі члени шкільного співтовариства мають бути залучені до процесу 

полікультурної освіти.  

5). Необхідною і обов’язковою є спеціальна підготовка педагогічного 

колективу, батьків і лідерів етнічних співтовариств до реалізації ідей 

полікультурної освіти.  

6). Полікультурна освіта має починатися з усвідомлення учнями власної 
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етнічної приналежності.  

7). Полікультурна освіта не повинна обмежуватися певними часовими 

рамками.  

8). Ідеї полікультурності мають бути інтегровані у зміст шкільної освіти 

[295]. 

Усе вищесказане дозволяє нам виділити наступний показник 

толерантності – це емоційно-ціннісне ставлення до людей, чужої думки, 

етнічних питань, засноване на шанобливому, доброзичливому й толерантному 

ставленні до представників інших народів. Основним у цьому переліку, на наш 

погляд, є повага. Згідно з визначенням, представленим в словнику української 

мови, повага – почуття шани, прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні 

чиїх-небудь заслуг, високих позитивних якостей когось, чогось [243]. І тому 

основним проявом толерантності має бути взаємоповага учасників національної 

культурної взаємодії. Узагальнюючи аналіз сутності толерантності, можна 

виділити основні показники сформованості толерантності (див. рис. 1.1.). 

Рис. 1.1. Показники сформованості толерантності 
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На підставі узагальнення наукових положень щодо змісту поняття 

«толерантність», виявлено його сутнісні ознаки, результатом чого стало 

сформульоване визначення: «толерантність майбутнього вчителя початкових 

класів» – складне особистісне утворення, що забезпечує внутрішню мотивацію 

майбутнього учителя до формування досліджуваної якості учнів та охоплює 

виконання і дотримання певних норм, правил і законів сучасного 

багатогранного світу стосовно інших. 

Отже, у межах цього параграфа ми дійшли таких висновків.  

Зазначено, що Україна є полікультурною державою й своїми 

добросусідськими відносинами, віротерпимістю декларує на практиці 

принципи толерантності, проголошені дієвим засобом координування 

міжетнічних конфліктів.  

Визначено, що проблема формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів надзвичайно важлива для виховання особистості, здатної 

проявити готовність до порозуміння та співпраці, терпимість до інакомислення, 

заснована на моральних цінностях, що значною мірою прискорює процес 

соціалізації особистості, сприяє продуктивній соціальній взаємодії. Усе це не 

може залишатися без уваги науки й обумовлює сплеск теоретичних і 

прикладних досліджень із проблем толерантності.  

Виявлено, що психолого-педагогічні особливості формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів, зумовлені віковими 

особливостями та характером прояву індивідуальних якостей особистості 

майбутнього фахівця. Такі особливості майбутніх учителів, як довірливість, 

відкритість, прагнення до наслідування, слухняність, старанність сприяють 

швидкому освоєнню наявних у суспільстві норм і стереотипів соціальних 

взаємин. Саме тому ми вважаємо період навчання майбутніх учителів 

початкових класів у закладах вищої освіти найбільш вдалим періодом для 

формування толерантності.  

Отже, виховання майбутніх учителів, що володіють толерантністю, є 

однією з найважливіших соціально-педагогічних проблем. Ми розглянули 
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поняття «толерантність» як основний інструмент у вивченні досліджуваної 

проблеми. Виділено основні показники формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів, які проявляються в людських відносинах у різних 

сферах суспільного життя, як тип соціальної поведінки й форми спілкування 

народів. Визначили, що толерантність – це духовна якість особистості, що 

виявляється в здатності й готовності до міжетнічної позитивної взаємодії, 

побудована на основі взаємоповаги та рівноправності сторін і що спирається на 

усвідомлення значущості різноманітності світу, знання своєї та інших 

національних культур. Визначили, що «толерантність майбутнього вчителя 

початкових класів» – це складне особистісне утворення, що забезпечує 

внутрішню мотивацію майбутнього учителя до формування досліджуваної 

якості учнів та охоплює виконання і дотримання певних норм, правил і законів 

сучасного багатогранного світу стосовно інших. 

Встановлено, що культура толерантного спілкування є запорукою 

успішної соціалізації особистості майбутнього вчителя. Показано, що робота з 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів проводиться 

досить фрагментарно, обґрунтовуючи певні напрями роботи інтуїтивно. 

Вирішення цього завдання вимагає нових підходів до організації освітнього 

процесу, його спрямованості на розвʼязання проблем виховання й розвитку 

людини, яка не тільки володіє комплексом знань, умінь і навичок, а й здатна 

адаптуватися до поліетнічного толерантного середовища, долучатися до 

гуманістичних ідей і традицій. 

 

1.2. Теоретичні тенденції формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу 

 

Сьогодні світова цивілізація загалом переживає кардинальні й досить 

болючі перебудови, пов’язані зі змінами багатьох фундаментальних систем 

цінностей. Соціокультурні проблеми, що виникають у процесі глобалізації, 

істотно впливають на форми самовизначення окремих людей. У сучасній епосі 
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відбувається формування нового типу самоідентифікації особистості в культурі. 

Зазнають серйозних змін і типи соціальної, національної, культурологічної 

ідентичності. Увесь цей ріст культурного й соціально-психологічного 

різноманіття – аж ніяк не злагоджений процес. За ним таїться глобальний 

феномен дестабілізації відносин між особистістю й соціумом, занепад 

соціальної ідентичності людини. Глобалізований світ одночасно вплітає його в 

безліч нових інформаційно-пізнавальних і практичних узаємодій і переводить 

цілі, сенс цих узаємодій у бщось відносне, минуще, ситуаційне, позбавлене того 

значущого змісту, яке тільки і здатне формувати надійні людські спільності і 

стійку структуру особистості. Цю ситуацію можна також визначити як кризу 

людської навмисності і її інституційного каркаса. 

Сучасне суспільство характеризується глибокими соціальними 

розбіжностями, що впливають на розвиток ціннісних орієнтацій особистості: 

між цінностями освіти і особистісними цінностями; загальнолюдськими 

цінностями і цінностями сучасного суспільства; цінностями суспільства і 

чинною системою освіти тощо. Відчуваючи «шок від сьогодення» 

(А. Асмолов) [11], людина прагне виробити в собі і прийняти такі цінності, 

життєві орієнтири, які дозволили б їй знайти своє місце в різних системах 

взаємодії і самовизначитися. Молодому поколінню з його ще неусталеним 

моральним досвідом, світоглядом, рухливою системою цінностей у таких 

умовах, звичайно ж, доводиться дуже важко й у результаті загострюються 

розбіжності між особистістю, що формується й новим суспільством. Особливо 

важливим стає питання орієнтації молодшого школяра в навколишньому світі 

об’єктивних цінностей, події минулого, теперішнього, у собі самому, своїх 

можливостях, у побудові образу майбутнього та своєї життєвої перспективи 

[15]. 

На всіх рівнях осмислення прийнята позиція, яка наголошує, що основою 

духовного відродження є культура. Розглянутий культурний процес здатний 

виконувати освітні функції з урахуванням нерозривної єдності та гармонії 

культури і цивілізації (В. Гриньова, І. Зязюн, М. Оліяр, Л. Сущенко, Л. Хомич). 
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У зв’язку з цим актуальним фактором для сучасної освіти є можливість 

реалізації важливих соціокультурних функцій: спосіб входження людини у світ 

науки і культури; соціалізація людини; розвиток національних традицій, 

культурних змін і перетворень у суспільному житті та в окремій людині; 

трансляція культурно оформлених зразків людської діяльності й культурних 

цінностей. 

Сьогодні в межах модернізації освіти, у нас є надія вирватися з обіймів 

чуттєвої культури і створити ідеаційну культуру, закласти в фундаменті 

традиційні національні цінності й запити. При цьому ми повинні мати на увазі, 

що освіта, як соціокультурне явище сприяє економічному, соціальному, 

культурному функціонуванню та розвитку суспільства загалом і кожної 

особистості зокрема, регулює, направляє об’єктивні сутнісні процеси розвитку 

людини і має унікальні можливості щодо розширення знань про інші народи й 

формування взаємної толерантності. 

Сучасні українські науковці зазначають, що «оволодіння культурним 

надбанням своєї нації відбувається водночас з вихованням доброзичливого і 

зацікавленого ставлення до культур інших народів, етнічних спільнот, які 

становлять культурне розмаїття України, регіонів Європи, міжнародного 

географічного регіону, світу» [214, с. 37]. 

Науковці зазначають, що в сучасній психології толерантність 

пояснюється як особистісне утворення, яке є складником структури соціальних 

установок. Вона виражається в терпимості до іншого способу життя, інших 

звичаїв, традицій, почуттів, думок і ідей, що виражаються представниками 

інших культур. Толерантність особистості проявляється в різних критичних 

ситуаціях тоді, коли вироблені в іншому соціально-культурному способі життя 

національні зразки й норми рішення проблем, що постають перед особистістю  

не спрацьовують, а нові норми або стереотипи знаходяться в процесі свого 

формування [15]. 

Сучасний стан необхідності культурологічної освіти України 

визначається прискоренням історичної динаміки, глобальним розвитком 
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референтних культурних образів, норм соціальної престижності, актуалізацією 

процесу групової та особистісної самоідентифікації. Зростання ролі 

соціокультурної динаміки та поява нових форм і способів буття людини в 

полікультурному середовищі відбуваються в контексті переходу до суспільства 

пізнього модерну, інтенсифікації процесів географічної та еколого-соціальної 

мобільності. Водночас, попри деяку тенденцію уніфікації культури, 

спостерігається різноманіття культурного оформлення світу. Ідеї плюралізму, 

різноманіття культур, актуалізовані сучасною наукою вплинули на 

міжкультурну взаємодію і контакти, у яких обидві сторони культурної 

взаємодії стали визнаватися рівноправними незалежно від їхнього просування 

лінійною шкалою прогресу [284]. 

Дослідниця Л. Сущенко зазначає, що «надважливу роль в освітньому 

процесі відіграє морально-духовна складова культурного оточення. Тому 

важливою умовою соціалізації та самореалізації особистості є насичення 

соціально-культурного середовища образами та символами. У зв’язку із цим 

важливим ресурсом освітньої діяльності є особистість викладача, здатна 

впливати на студента завдяки: поперше, змісту ментального та ціннісно-

нормативного світу педагога; подруге, цінностям та особистісним якостям 

викладача; по-третє, особливій духовній енергії педагога, під впливом якої 

відбувається творення іншої особистості» [256, с. 325]. 

Величезний інтерес викликають шляхи розвитку національних культур в 

умовах модернізації. Співвіднесення вдосконалених процесів з національною 

культурною традицією, цінностями, ідентифікаціями буде актуально. 

Необхідність теоретичного осмислення проблеми сучасної модернізації багато 

в чому обумовлена вищими темпами історичної та соціокультурної динаміки. 

Роки реформ з усією визначеністю показали, що для позитивної адаптації 

ринковій соціокультурній системі потрібна висока якість людського капіталу, 

особистість, схильна до інноватики, творчої інтерпретації у виробленні 

адаптаційних моделей поведінки, що відзначає індивідуальні способи 

досягнення успіху. 
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Дослідниця Л. Храпаль розглядає «модернізаційні процеси», що 

спрямовані на зміни інституційної сфери культури, соціальної, політичної та 

економічної систем, як зміну цінностей та ідеології. Вона вважає, що 

найважливішим завданням, яке необхідно вирішити в процесі модернізаційного 

переходу до нової соціокультурної системи, є масовий перехід до внутрішнього 

локусу контролю, тобто самоконтролю особистості, її здатності вирішувати й 

нести за них всю повноту відповідальності, на відміну від зовнішнього 

контролю, характерного для традиційного суспільства [284]. 

Розглянемо основні теоретичні тенденції формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів. 

Ефективність формування толерантного ставлення до явищ культури 

різних народів, що сприяє розвитку в майбутніх учителів початкових класів 

толерантних установок, залежить від активності студента, який залучається як 

суб’єкт у діяльність з освоєння об’єктів і явищ міжнаціональної культури 

народів світу, до формування толерантності майбутніх учителів засобами 

вивчення національної культури народів світу.  

У контексті нашого дослідження детальніше зупинимося на різних 

підходах до формування толерантності майбутніх учителів початкових класів. 

Онтологія (грец. Ontоlogie – вчення про сутнісне) – це вчення про буття й 

принципи його побудови, закони і форми. Це поняття проблематизує 

соціальний і комунікативний характер пізнання, доповнює суб’єктно-об’єктну 

взаємодію суб’єктно-суб’єктною. Зміна орієнтації змінює уявлення про 

суб’єкта в пізнавальній предметно-практичній та комунікативній діяльності. 

Важливими стають такі сторони пізнання як розуміння та інтуїція, які значно 

розширюють її можливості. [278] 

Основне завдання онтологічного підходу до формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів полягає в розробці методологічних 

позицій, що визначають логіку національного пізнання в педагогіці, виявлення 

загальних закономірностей розвитку і саморозвитку особистості. 

Онтологічний підхід зосереджує увагу на нову модель активної 
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особистості, яка прагне до свободи самовираження, нерозривно пов’язаною з 

високою відповідальністю і творінням добра, творчості. 

Формування толерантності майбутніх учителів почактових класів з 

опорою на онтологічний підхід базується на: 

а) сукупності теоретичних положень: 

- необхідності розвитку здібностей: до рефлексії внутрішнього світу 

особистості; 

- умінні ухвалювати нестандартні рішення в процесі: пізнання 

національної культури різних народів, емоційної чуйності на об’єкти і явища 

національної культури й бажанні активно представляти себе в діалозі суб’єктів 

і культур; 

б) закономірності: 

- від активності особистості як суб’єкта, залученого в різноманіття 

контактів з об’єктами і явищами національної культури, від значних відкриттів 

моральних цінностей інших народів, від наділення явищ культури особистісним 

змістом залежить ефективність формування толерантної свідомості 

особистості; 

- рівень сформованості толерантних відносин у майбутніх учителів 

початкових класів до носіїв культури залежить від внутрішнього досвіду 

соціокультурної спрямованості, що забезпечують майбутньому фахівцю 

засвоєння знань певної культури й розвитку здібностей до діалогу культур; 

- співвідношення ментальних і рефлексивних структур толерантної 

свідомості забезпечує розвиток толерантних якостей особистості майбутніх 

учителів на основі осягнення ними змісту і значення художніх образів творів 

культури різних народів; 

в) принципах: 

- гуманізації; 

- усвідомленої онтологічної єдності особистості зі світом; 

- синтезу чуттєвого, раціонального і рефлексивного; 

- суб’єкт-суб’єктної взаємодії (діалогу суб’єктів, діалогу культур); 
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- індивідуального розвитку толерантних якостей особистості та творчої 

активності. 

Гносеологічний підхід передбачає розробку понятійно-термінологічного 

апарату в психологічному і власне педагогічному й соціальному аспектах, і 

розв’язання проблеми сутності людини з позицій загальнолюдського ідеалу. 

Аксіологічний підхід, у контексті нашого дослідження, розкриває нові 

можливості складної взаємодії суб’єктивного й об’єктивного, сприяючи 

осмисленню особистісно-значущого в процесі присвоєння елементів своєї 

національної культури й культури інших народів. 

Названі вище підходи пов’язані з культурологічним і гуманістичним, які 

розкривають єдність аксіологічного та особистісно-орієнтованого, що 

розглядають соціокультурну обумовленість у взаємозв’язку зі складними 

процесами провадження комунікативної діяльності та етико-естетичного 

досвіду в особистісний досвід людини (М. Ісаєв, В. Сластьонін) [132, 241]. 

Аналіз філософської та педагогічної літератури дозволяє виділити низку 

показників, завдяки яким формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів в освітньому процесі розглядається як цілісне утворення. 

Цей процес як функціональна система характеризується такими рисами: 

а) складається із взаємодієвих елементів суб’єкта й об’єкта діяльності, є 

певною цілісністю. І при цьому, активність суб’єкта в діяльності розглядається 

як задоволення потреб у вивченні культури різних народів, а активність об’єкта 

характеризується як форма доцільності і як розв’язання суперечностей між 

природним і соціальним, звичайним і незвичайним, випадковим і 

закономірним; 

б) кожен елемент системи формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів визначається через його ставлення до іншого як 

функціональний. Так, суб’єктивне ставлення до об’єктів відбиває ступінь 

прояву толерантного в діяльності, як елемента цілісних відносин; 

в) найважливішою функцією діяльності є безперервний розвиток людини 

в суспільстві, його сприятливе відношення до людей різних національностей. 
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Важливим для формування толерантної свідомості є особистісно-

діяльнісний підхід, де особистість є головною фігурою освітнього процесу. 

Особистість не може виступати засобом реалізації педагогічних програм 

до тих пір, поки вони не стали його метою (мотивом, потребою, інтересом). 

Навчання і виховання базуються на освітньому матеріалі, який інтеріоризується 

суб’єктами освіти (учнями та вчителем, студентами та викладачами) в процесі 

вибору. 

У результаті, на основі суб’єкт-суб’єктного підходу відбувається 

моральний саморозвиток студента, викладача і групи, що взаємодіє загалом. 

Тут ефективну роль відіграють принципи, що мають значення для 

формування толерантності майбутніх учителів початкових, які застосовують в 

останні роки в педагогічних дослідженнях. Такі як: 

- педагогічна взаємодія на основі діалогу культур; 

- проблематизація з метою особистісного розвитку; 

- персоналізація як взаємодія особистостей, звернення до особистісного 

культурного досвіду всіх суб’єктів педагогічного процесу; 

- індивідуалізація, як виявлення і розвиток загальних і спеціальних 

здібностей, вибір адекватних індивідуальним можливостям змісту, форм, 

методів навчання. 

Загалом особистісно-діяльнісний підхід у навчанні означає, що в цьому 

процесі ставиться і вирішується основне завдання освіти – створення умов 

розвитку соціально активної, професійно компетентної, гармонійної, морально 

досконалої особистості, що саморозвивається через активізацію внутрішніх 

ресурсів. Для реалізації особистісно-діяльнісного підходу необхідно перейти 

від освоєння окремих навчальних предметів до міжпредметного вивчення 

складних ситуацій реального життя. Відповідно, специфічні для кожного 

навчального предмета дії та операції повинні бути доповнені універсальними 

(метапредметними) навчальними діями [66]. 

Особистісно-діяльнісний підхід націлений на розвиток толерантності 

особистості, на формування громадянської ідентичності, спрямовує й 
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допомагає відстежити ціннісні орієнтири, які вбудовуються в нове покоління 

сучасних освітніх стандартів. 

У цьому контексті важливими стають складники, які розвивають 

індивідуальність студента, створюють усі необхідні умови для його 

саморозвитку, самовираження. Традиційна організація виховання ніби 

поступається проявам всього нового в цій системі, що стає в цілісному 

освітньому процесі фундаментальним щаблем для подальшого розвитку 

особистості. Особистісно-орієнтоване навчання і виховання будується на 

принципі варіативності, визнання різноманітності змісту та форм освітнього 

процесу, вибір яких повинен здійснюватися викладачем з урахуванням мети 

розвитку кожної особистості, незалежно від етнічних, релігійних, культурних 

та інших аспектів. 

Орієнтуючись на вищеназвані підходи, можна виділити тенденцію 

гносеологічної спрямованості (Гносеологія – теорія пізнання) [278]. Зазначена 

тенденція дозволяє розглядати цей феномен із позиції етичного та естетичного 

пізнання світу, як основоположного, установити в ньому залежність між 

об’єктом і суб’єктом, зовнішнім і внутрішнім. При цьому враховувати знання 

про естетичні властивості елементів своєї культури й етичного як критеріальної 

основи структурування толерантності. Своє вираження виявлена тенденція 

знаходить у таких принципах, як детермінація етичного та естетичного в 

розвитку особистості, узаємодії їх інтелектуальних, емоційних і 

комунікативних якостей з позиції єдності цілісності й виразності. 

Тенденція аксіологічної спрямованості формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів засобами культури народу, відбиває 

залежність, що має певний порядок, причинно наслідковий зв’язок між 

розвитком і саморозвитком особистості з одного боку й зовнішнім світом 

(об’єктами, явищами дійсності, етнічною культурою і людьми, як її носіями) – з 

іншого. Орієнтуючись на аксіологічний підхід, ця тенденція знаходить прояв 

дбайливого ставлення до культурних цінностей своєї країни, дружньому 

ставленні до людей, як носіїв цієї культури й найголовніше, підвищення 
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власного культурного рівня. Реалізується він у принципі наступності на основі 

вивчення культурних традицій, звичаїв тощо. 

Онтологічна спрямованість як тенденція у формуванні толерантності 

майбутніх учителів початкових класів засобами культурологічного підходу, 

заслуговує на особливу увагу. Вона випливає зі специфіки естетичної 

діяльності студентів, розкриває залежність формування толерантності від 

творчої активності суб’єкта по відновленню і створенню елементів 

національної культури будь-якого народу, розуміння їхнього змісту й значення. 

Разом із тим слід зазначити, що в процесі навчання акцент робиться на 

спрямованість свідомості студентів до світу, особливості їх інтелектуальних, 

емоційно-образних здібностей і дозволяє розглядати систему взаємодії в 

аспекті «Людина – Світ» як єдине ціле. Ця тенденція передбачає принципи 

онтологічної єдності особистості зі світом, синтезу чуттєвого, раціонального й 

інтуїтивного тощо. 

Тенденція культурологічної спрямованості формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів засобами культурологічного підходу, 

випливає з навколишньої дійсності, яка відбувається на особистісному й 

соціокультурному тлі. 

Відповідно до культурологічного й системного підходів, виділена 

тенденція виражає залежність формування толерантного ставлення до 

національної культури різних народів від ступеня засвоєння особистістю 

моральних ідеалів тієї чи тієї культури, її моральних ідей. Вона знаходить своє 

вираження в принципі гуманізації. Особистісно-орієнтована спрямованість як 

тенденція системно-діяльнісного підходу у формуванні толерантності 

майбутніх учителів початкових класів передбачає створення необхідних умов 

для розвитку індивідуальності, культурної національної ідентифікації, творчої 

самореалізації та соціальної адаптації особистості, формування активної 

життєвої позиції. 

Гноселогічна спрямованість як тенденція – детермінація етико-

естетичного та комунікативного в пізнанні світу, установка в ньому залежності 
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між об’єктом і суб’єктом, зовнішньою і внутрішньою взаємодією їх 

інтелектуальних, емоційних і комунікативних якостей із позиції 

доброзичливості й прийняття індивідуальних відмінностей іншого.  

Полікультурний прояв у формуванні толерантності майбутнього вчителя 

початкових класів засобами вивчення культури передбачає: 

- вивчення досвіду культури різних народів; 

- освоєння досвіду культурних цінностей іншого народу; 

- створення суспільно-корисних предметів за зразками культури різних 

народів у спільній аудиторній та позааудиторній діяльності. 

Аксіологічна спрямованість як тенденція має на увазі формування 

бережливого ставлення до культурних цінностей свого та інших народів, 

дружнього ставлення до носіїв інших культур, готовності до прийняття і 

конструктивного діалогу культур у національному розмаїтті. 

Онтологічна спрямованість як тенденція – це облік суб’єктивного 

існування особистості, його природи, передбачають багатогранний характер 

осмислення соціальних явищ у міжетнічній взаємодії культур. Рівень 

сформованості толерантності до національної культури її носіїв залежить від 

різноманітної культурної детермінації відповідної внутрішньому досвіду 

особистості, що забезпечує умови реалізації активності в процесі присвоєння 

елементів культури народу, а також розвитку в нього комунікативних 

здібностей.  

Культурологічна тенденція – орієнтація в міжкультурному соціумі. Вплив 

навколишньої дійсності на процес формування толерантного ставлення до 

культури різних народів; від ступеня засвоєння особистістю моральних ідеалів 

тієї чи іншої культури, можливість переходу на особистісному і 

соціокультурному рівнях, від сприйняття об’єкта, явища культури до 

змістового горизонту національної толерантності. Умовою фізичного, а потім і 

духовно-морального осягнення національної культури є розвиток сенсорної 

сфери, а засобом – кращі зразки і явища культури. Духовні цінності культури, 

відповідні особистісному національному стереотипу, забезпечують умови для 
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ефективного розвитку толерантної свідомості студента. Системно-діяльнісна 

спрямованість – актуалізація тенденції особистісного розвитку 

індивідуальності, культурна національна ідентифікація, соціальна адаптація та 

творча самореалізація особистості, формування активної життєвої позиції.  

Ефективність формування толерантності майбутніх учителів початкових 

класів у діалозі культур, що забезпечує досягнення її цілей – прийняття 

різноманітності людей та ідей, узаєморозуміння і взаємоповаги до 

представників іншої нації, етносу, культури, конфесії.  

Для нашого дослідження цікавою є думка Н. Крилової, яка вважає, що 

«культурологічний підхід є сукупністю методологічних прийомів, що 

забезпечують аналіз будь-якої сфери соціального й психічного життя (зокрема 

сфери освіти та педагогіки) крізь призму системоутворювальних 

культурологічних понять (культура, культурні зразки, норми й цінності, устрій 

та спосіб життя, культурна діяльність, інтереси тощо) [161, с. 65]. 

За визначенням професора Ю. Бойчука «сутність культурологічного 

підходу полягає у вивченні світу людини в контексті її культурного існування, 

в аспекті того, чим світ є для людини, яким сенсом він для неї наповнений. Це 

вивчення культурної наповненості реальності, існуючих культурних 

программ». [42, с. 121]. Він зазначає, що «культурологічний підхід розглядає 

феномен культури стрижнем розуміння людини, її свідомості і життєдіяльності, 

культуротворчості. Це перш за все гуманістична позиція, що визнає людину 

суб’єктом культури, її головною діючою особою. Культурологічний підхід 

надзвичайно важливий при розробці гуманістичних засад педагогіки, оскільки 

її основоположна ідея людиноцентризму передбачає своїм об’єктом цінність 

людини як особистості, будується на визнанні її прав на вільний розвиток і 

виявлення своїх здібностей. Гуманістична парадигма актуалізується новим 

розумінням сучасної культури, орієнтованої на самоцінність та 

біопсихосоціальну унікальність людини» [42, с. 121]. 

За визначенням науковців «культурологічний підхід, будучи 

методологічною основою і методом проєктування особистісно-орієнтованої 
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освіти, дає можливість розглядати її (освіту) як процес оволодіння культурою, 

спрямований на розвиток, цілісне перетворення особистості людини» [214, 

с. 25]. 

Розглянемо роль культурологічного підходу, культурних традицій та ідей 

у формуванні толерантності майбутніх учителів початкових класів. 

Педагогічна думка як вітчизняної, так і зарубіжної школи завжди була 

пронизана ідеями гуманізму, ненасильницького виховання, толерантності. У 

дослідженнях педагогів різного часу простежується думка про те, що завданням 

школи є виховання молодого покоління в дусі толерантності, співпраці, поваги 

прав і свободи учасників освітнього процесу. На думку Г. Волкова, народна 

педагогіка – це «сукупність і взаємозалежність цілей, завдань, шляхів і засобів 

виховання та навчання, педагогічних навичок і прийомів, застосовуваних з 

метою прищеплення особистості якостей, бажаних народу» [62]. Система 

виховання дітей загалом у кожного народу своя, з національними 

особливостями, що враховує специфіку національного характеру. 

К. Ушинський писав: «... виховання, створене самим народом і засноване на 

народних засадах, має ту виховну силу, якої немає в найкращих системах, 

заснованих на абстрактних ідеях або запозичених в іншого народу ... Будь-яка 

жива історична народність є найпрекрасніше боже створіння на землі, і 

вихованню залишається тільки черпати з цього багатого чистого 

джерела» [276]. Також і етнопсихологи наголошують на відмінностях між 

національними культурами, які відповідають цінностям виховання: трудова 

діяльність і ставлення до неї, краса домашнього побуту, красиве і потворне, 

доброта, увічливість, стриманість, такт, самостійність. Слід брати до уваги 

особливості вітчизняного менталітету, які повинні виявлятися в процесі 

формування ціннісних орієнтацій у поведінці особистості та в сучасній 

соціокультурній ситуації: добродушність, бажання надати допомогу і 

підтримку нужденним і малозабезпеченим тощо. Піклуючись про відродження і 

розвиток своєї національної культури виховання в національному освітньому 

середовищі, дуже важливо поставитися з повагою до цінностей інших народів, 
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що особливо актуально сьогодні в багатонаціональному світі. Хоча ключові 

цінності, моральні норми у всіх  народів однотипні, але з культури сусідніх 

народів можна отримати значну користь для збагачення своєї. Цю думку 

підкреслює Б. Лихачов: «Національні риси можна перебільшувати, робити їх 

винятковими. Національні особливості – це тільки деякі акценти, а не якості, 

відсутні в інших. Національні особливості зближують людей, зацікавлюють 

людей інших національностей, а не вилучають людей з національного оточення 

інших народів, які не замикають народи в собі. Народи – це не тільки оточені 

стінами спільноти, а гармонійно узгоджені між собою асоціації» [171].  

Так, моральний кодекс всіх народів світу містить вимогу поважати 

старших. Шанування молодшими старших – моральний припис, що сягає своїм 

корінням у життєву практику найдавніших з людських суспільств [31]. Повага 

до людей є однією з найважливіших якостей моральності людини. У принципі, 

вона визначає всі інші цінності особистості і є стрижнем її морально-духовного 

обличчя в багатонаціональному освітньому середовищі.  

У своїй роботі ми дотримуємося погляду С. Арутюнова про те, що 

«духовна культура не може існувати й розвиватися поза зв’язків із 

поведінковою культурою» [9]. На ціннісні основи національної культури, 

зокрема, на авторитет старших, глави сім’ї, звертали увагу майже всі 

дослідники, як зарубіжні, так і вітчизняні. 

Найбільш яскраво ціннісне ставлення проявляється у фольклорі: билинах, 

казках, а також у прислів’ях, приказках. Усна народна творчість –  благодатний 

матеріал для морального виховання молодших школярів. Традиційно для 

українців характерне ціннісне ставлення до праці, любов до рідної землі, до 

результатів праці, бажання захистити свою землю, прояв відваги, гостинність, 

любов до матері, повага до старших тощо. Виховання моральних цінностей 

визначає зміст морального виховання. Основну увагу вчителям початкових 

класів слід зосередити на вихованні позитивних, морально-ціннісних орієнтацій 

в освітньому середовищі. Формування морально-ціннісних засад у дітей 

здійснюється з урахуванням психологічних і вікових особливостей, які 
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дозволяють їм через знайомство з фольклором у всьому його різноманітті 

зрозуміти, що усна народна творчість, а в нашому разі, прислів’я і приказки як 

відображення накопиченого досвіду того чи того народу, - носій національно-

культурних цінностей багатовікової історії. Вони стали істинно людськими 

цінностями, бо народ через багато тисячоліть проніс ці культурні цінності, 

перевірив їх.  

У фольклорних джерелах відбито моральний кодекс того чи того народу, 

а також закодовані практично всі загальнолюдські цінності та виховні 

постулати: заохочується й перемагає добро, працьовитість, чуйність, дружба і 

засуджується неповага до старших, боягузтво, зло тощо. Приклади з фольклору 

допомагають регулювати поведінку дітей, їх відносини між собою, засвоєння 

ними морально ціннісних ідеалів, які формуються у свідомості молодших 

школярів сукупністю педагогічних умов і механізмів ціннісних засад.  

Система ціннісних орієнтацій складається також на основі традицій і 

звичаїв, обрядів. «Народна педагогіка – це сукупність педагогічних відомостей 

в усній народній творчості, звичаї та обряди ...» [116]. За допомогою традицій і 

звичаїв старші покоління передають свій досвід поведінки, свої моральні 

переконання. Звичай передає молодому поколінню стандарт дії, вчинку в 

конкретних ситуаціях. Ціннісні орієнтації здатні регулювати суспільні й 

особисті відносини і на відміну від звичаїв, не дають детальних розпоряджень 

вчинку. Норма або принцип поведінки (загальний напрям) є ідейним змістом 

традицій. Народні традиції та звичаї є одними з основних правил етикету.  

Моральні традиції проявляються в сфері суспільного життя і визначають 

такі популярні у народів світу, незалежно від історичних і етносоціальних, 

географічних, умов цінності, як чесність і справедливість, працьовитість і 

ощадливість, простота і скромність, повага до старших і вірність, і багато 

інших, які є загальнолюдським моральним надбанням. 

Під культуролгічними традиціями ми розуміємо ті елементи духовно-

ціннісної спадщини народу, які передаються від покоління до покоління і 

зберігаються в різних соціальних групах протягом тривалого часу. 
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Представники різних народів надають великого значення вихованню 

ціннісних орієнтацій і відповідних правил поведінки в молодого покоління. 

В. Бєлінський писав: «Давайте дітям більше і більше споглядання спільного 

людсього, світового, але переважно намагайтеся знайомити їх із цим через рідні 

та національні явища» [27]. 

Загальнолюдським моральних принципом є любов до рідної землі: 

виховання патріотизму до малої батьківщини, до землі, на якій вони живуть, до 

батьківської хати, де вони народилися – це головні цінності, що сприяють 

формуванню гідного ставлення особистості до навколишньої дійсності. Також 

прояв патріотизму, гордості та знання історичних звершень свого народу 

збагачують світосприйняття особистості до шанобливого ставлення до інших 

народів в освітньому середовищі. У процесі формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх учителів початкових класів, створюючи перераховані вище 

педагогічні умови у вихованні дітей, саме основи традиційно-моральних норм 

повинні зберігати спадкоємність. В основі формування ціннісних орієнтацій, 

особливо у молодших школярів, лежать традиції наших предків, здатні 

виховувати ціннісні основи, що вимагають повагу до старших. Моральна 

вимога – як повага до старших, так і до оточення – виражається в правилах 

увічливості, терпимості, тактовності, шанобливості, уважності тощо. Діти 

повинні бачити такі приклади відносин у традиційних зверненнях людей одне 

до одного. 

Великий вплив старших на молодших, і відповідно його ставлення до 

національного етикету спілкування і поведінки. Моральний зміст етикету 

вимагає від молодших підкресленої скромності й стриманості, не допускати 

виставляння себе на перший план, хвалькуватих промов і навіть згадок про 

вчинені ними недостойні вчинки. Вважалося неприпустимим нехтувати увагою 

або радою старшого, відмовляти йому в проханні, послузі тощо. Більш того, 

«молодшому належало бути попереджувальним, не тільки виконувати, але й 

передбачати бажання старшого. Відзначимо, що особистий приклад 

оточуючення має більше значення, ніж повчання. Спостерігаючи за тим, як 
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поводяться батьки зі старшими, старші брати і сестри, діти молодшого віку 

набувають навичок поведінки. Особистий приклад рідних і близьких є більш 

радикальним фактором у розвитку моральної свідомості молодших школярів. 

Деякий особистий досвід дітей молодшого віку, а також придбаний через 

спілкування з іншими людьми досвід формують механізми розвитку свідомості 

дитини. Від старших потрібно бути гідним прикладом для молодих поколінь, 

тому що діти дуже схильні до наслідування. Це більшою мірою стосується 

авторитета й особистого прикладу батьків, тому що вони є найважливішим 

чиником у сімейній етнопедагогіці.  

Діти сприймають і засвоюють національні норми народу через щоденні 

приклади старших, на основі норм і правил взаємовідносин в суспільстві 

понять справедливості й честі тощо. К. Ушинський описує значення особистого 

прикладу старших, зокрема вчителя, у такий спосіб: «... особистий приклад є 

вирішальним для виховання в дітях чесності, щирості і правдивості» [276]. І 

якщо члени сім’ї не приймають толерантність як власну установку, то й дитина, 

потрапляючи в школу, не буде готова приймати інших людей такими, якими 

вони є. Адже щороку в школу приходить усе більше дітей різних 

національностей, різного соціального статусу сімей, із різним світоглядом. І 

вчителю початкових класів важливо донести до кожного учня думку про те, що 

різні індивідуальні якості людей лише доповнюють один одного, складаючи 

різноманітний світ. Толерантність потрібно виховувати з перших днів 

перебування дитини в школі, виховання цієї якості має відбуватися щодня. Це 

усвідомлення дитиною неповторності своєї особистості, а також особистості 

своїх однокласників, і формування почуття згуртованості класного колективу, 

уміння конструктивно вести себе під час конфлікту, завершувати його 

справедливо, розвиток бажання дитини ставати краще, самовдосконалюватися, 

але при цьому зразком толерантної поведінки завжди залишається вчитель. 

Толерантність є новою основою педагогічного спілкування вчителя і учня, 

створює оптимальні умови для формування в учнів культури гідності, 

самовираження особистості, що викорінює фактор страху неправильної 
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відповіді. Толерантність у новому тисячолітті – спосіб виживання людства, 

умова гармонійних відносин у суспільстві [6]. 

Для початкової школи проблема виховання толерантності актуальна, бо 

на цьому життєвому етапі починає складатися взаємодія між 20-30 дітьми, які 

прийшли з різних мікросоціумів, із різним життєвим досвідом і з 

несформованими комунікативними здібностями. Для успішного навчання в 

класі необхідно звести ці суперечності в процесі взаємодії до якоїсь загальної 

основі. Ненасильницький, ненав’язливе, шанобливе ставлення, гармонізація 

відносин у класі, виховання толерантності сприяють розвитку співпраці. На 

наш погляд, виховання толерантності неможливо в умовах авторитарного 

стилю спілкування «вчитель – учень». Однією з умов виховання толерантності 

є освоєння вчителем певних демократичних механізмів в організації 

навчального процесу та спілкування учнів один з одним і з учителем. Саме в 

початковій школі важливо навчити дитину, з одного боку, приймати іншого як 

значимого й цінного, а з іншого боку – критично ставитися до своїх власних 

поглядів.  

Орієнтація педагога на осягнення смислів поведінки і вчинків дітей 

означає, що у виховній діяльності на перший план виходять завдання розуміння 

дитини. Виховання культури толерантності, на наш погляд, повинно 

здійснюватися за формулою: «батьки + діти + вчитель». Заходи, у яких беруть 

участь батьки, слугують хорошим прикладом узаємодії двох найважливіших 

факторів у житті дитини школи й сім’ї, що об’єднали свої зусилля в 

навчальному процесі, направленому на виховання відкритого, неупередженого 

ставлення до людського різноманіття [3].  

В основі педагогічної діяльності вчителя повинен бути живий сенс і живе 

спілкування на основі живого слова, живого поняття, що важливо не саме по 

собі, а як шлях не просто до толерантності, розуміння, а шлях до толерантної 

взаємодії, узаємного розуміння. Тут можна апелювати до розуміння 

співчутливому (емпатичному) – М. Бахтін [23], до розуміння через спів-

мислення – В. Гумбольдт, що веде до сприяння. Якщо педагог толерантний, він 
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упевнений, відкритий, доброзичливий. Він виступає по відношенню до учня в 

ролі наставника [92]. На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах 

глобалізації освіти, рідна мова починає виступати як найважливіший елемент 

національної самосвідомості, етнічного ідентифікатора, проте саме він був на 

довгі роки «витіснений» з системи освіти.  

В умовах, що змінилися соціально-політичних умовах головною метою 

стала виступати завдання поновлення й розвитку рідної мови. Думки народу, 

його почуття і життєвий досвід передавало одне покоління іншому через рідну 

мову, це «найбагатший і міцний зв’язок, що з’єднує покоління народу в одне 

велике, історичне живе ціле». Далі К. Ушинський пише про рідну мову, 

захищаючи права кожного народу на свою рідну мову: «Поки жива мова 

народна в устах народу, до тих пір живий і народ. І нема насильства більш 

нестерпного, як те, яке бажає забрати у народу спадщину, створену 

незчисленними поколіннями його віджилих предків» [276]. Рідна мова є одним 

із засобів посилення пошуку власних моральних цінностей, що виявляються в 

поведінці. Освіта рідною мовою має спиратися на загальнолюдські принципи, 

спрямовані на виховання високої моральності, тобто рідна мова й виконує 

функцію носія загальноісторичної моральної культури і засобів передачі її в 

процесі виховання дітей. У яскравих зразках рідної мови закладені знання про 

моральність, її основні моральні норми і поняття, правила поведінки, що 

сприяють формуванню в дітей молодшого шкільного віку власної 

індивідуальної моральної свідомості. У процесі оволодіння рідною мовою 

формуються моральні погляди, переконання, судження.  

У межах дослідження найбільший інтерес представляють функції 

компонента «мови» в формуванні ціннісних орієнтацій молодших школярів. 

Так, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський визначають важливий аспект 

мови: «Центральне місце у формуванні людини повинна займати рідна мова». 

Педагоги (А. Богуш, М. Вашуленко, О. Джежелей, А. Ємець, О. Коваленко, 

О. Савченко) приділяють увагу навчанню і вихованню учнів рідного мовного 
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середовища засобами, закладеними в творах усної народної творчості, які 

виховують національну гордість, шанобливе ставлення до інших народів. 

Найбільш значущим засобом у вихованні дітей В. Сухомлинський вважав 

рідне слово. Багатство, утілене в мовах інших народів, залишається для людини 

недоступним, якщо він не опанував рідної мови й не відчув її краси. Мовна 

культура – це дзеркало духовної культури людини. «В основі міжнаціональних 

відносин, –  зазначає він, – повинні бути такі заповіді: бережи недоторканність, 

вразливість, вразливість іншої людини. Знай, що твоє нерозумне, холодне 

слово, може образити, засмутити, вразити, викликати сум’яття, потрясти, 

приголомшити» [254]. В. Сухомлинський відзначав, що мова має величезне 

значення у формуванні особистості. Мову він розглядав як засіб 

комунікативних інформаційних можливостей, як форму передачі минулого, 

сьогодення, майбутнього народу, його побуту, традицій, звичаїв, особливостей 

трудової діяльності, природного середовища.  

У сучасному світі актуальним є створення мовного освітнього 

середовища, в якому складаються важливі етнопсихологічні риси, характерні 

для народу. Це пов’язано з тим, що в цьому середовищі закладене певне 

бачення навколишньої дійсності, але разом з тим існує і продовжує розвиватися 

функціональне поле різних мов, якими ніяк не можна нехтувати, оскільки вони 

визначають загальну мовну культуру й розвиток світоглядних орієнтацій і 

національної самосвідомості носіїв мов. Також важливим напрямом є 

організація діалогу різних культур для зміцнення гуманістичних засад освіти. 

Для запобігання замикання у своїй національній культурі пропонується 

засвоєння її основ на тлі досягнень світової культури. Для вироблення 

позитивного ставлення до мови важливо розуміти, яку роль вона відіграє у 

світовій спільноті, які люди вчать її і для яких цілей вона потрібна.  

Як стверджував А. Макаренко, «рідна мова – проблема не тільки й не 

стільки дидактична, скільки політична, загальнокультурна; морально-етична, 

педагогічна, естетична. Головним достоїнством, головною якістю громадянина 

є єдність, з якого виникає нова духовна спільність людей» [177]. Досвід, 
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накопичений різними закордонними країнами інтеграції дітей у суспільство, 

показує, що способи вирішення проблеми неоднозначні. В одних країнах 

навчання ведеться на рідній мові, а другий викладається як окремий предмет. В 

інших країнах предмети гуманітарного циклу, у яких особливо яскраво 

представлена національна культура, викладання ведеться рідною і державною 

мовами.  

Навчання і виховання має базуватися на фундаменті загальнолюдських 

цінностей. У зв’язку з цим знайомити дітей із ними треба на матеріалі, 

близькому до традицій і звичаїв українського народу: легендах, оповіданнях, 

прислів’ях, приказках тощо. Високу моральність і загальнолюдські морально-

етичні принципи бажано стверджувати у свідомості дітей через рідне слово, 

через прищеплення любові до рідної землі, дому, батьків, старших за віком та 

ін. Існує необхідність розробки методики більш ефективного використання 

засобів рідної мови у формуванні моральних норм і поведінкових правил у 

дітей молодшого шкільного віку. 

Важливо відзначити роль учителя в поданні дітям ідей творів, прислів’їв і 

приказок рідною мовою для розуміння моральних цінностей у полікультурному 

освітньому середовищі. Шкільний учитель, батьки, оточення, збагачуючи свою 

мову прислів’ями та приказками, підсилюють їх моральний вплив на дітей. 

Учителі в школі прагнуть до того, щоб діти відчули силу, правдивість і 

простоту творів усної народної творчості. Слід зазначити, що в моральному 

вихованні дітей молодшого шкільного віку прислів’я і приказки мають сприяти 

прояву тих чи тих позитивних почуттів, а в процесі їх вивчення – формувати 

позитивні складники моральності: доброта, справедливість, допомога 

старшому, повагу оточення тощо, що може бути невід’ємною частиною 

виховання духовності в полікультурному освітньому середовищі. Моральний 

зміст, укладений в національній педагогічній спадщині, часто повторюється, що 

теж сприяє сприйняттю й запам’ятовуванню, усвідомленню закладених 

моральних основ. Ще потрібно підкреслити, що знання, які містяться в 

фольклорі, доводяться до дітей в доступній формі (оповідання, короткі 
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афористичні вислови, ігри), тому й потрібно використовувати для роботи з 

молодшими школярами виховні можливості прислів’їв і приказок. У 

фольклорних творах наведені приклади як позитивних, так і негативних 

людських якостей: байдужості, лінощів, нечесності тощо. Ці приклади дають 

вчителю змогу протидіяти всім поганим нахилам своїх підопічних, звертаючи 

увагу дітей на прояви черствості, неуважного ставлення до оточення, егоїзму. 

На прикладі таких творів отримувати урок, у результаті вони не будуть 

здійснювати погані вчинки, будуть прагнути стати краще.  

У навчанні й вихованні толерантності молодших школярів та майбутніх 

учителів початкових класів, потрібно враховувати всі особливості й 

використовувати всі можливості освітнього середовища. На думку 

Є. Бондаревської, Л. Храпаль освітня організація покликана здійснювати 

освітню діяльність за допомогою створення умов діалогу культур у формуванні 

особистості, що самоактуалізується, а умови створюються в освітньому 

середовищі, і тому середовище також повинне бути відповідним цього діалогу 

культур [44, 284]. Можна виділити певні рівні полікультурного середовища: від 

знайомства з чужою культурою й виховання терпимості до неї до аналізу 

власної системи цінностей і пошуку нових масштабів і образів поведінки. 

Ми погоджуємося з думкою Л. Сущенко, що «культурно-освітнє 

середовище сприяє не лише включенню особистості в ціннісно-смисловий світ 

культури, а й збереженню соціальної цілісності та особистісної самореалізації. 

Ідеться також і про соціально-педагогічний аспект досліджуваної проблеми, 

відповідно до якого культурно-освітнє середовище – це сукупність умов і 

можливостей особистісного розвитку, що цілеспрямовано створюються різними 

суб’єктами педагогічного процесу та формують соціально-культурне 

середовище життєдіяльності особистості» [256, С. 325-326]. 

У дослідженні формування толерантного освітнього середовища в 

процесі становлення майбутніх учителів початкових класів представлено як вид 

цілеспрямованої соціалізації студентів, що забезпечує: 

- на когнітивному рівні освоєння зразків і цінностей культурно-
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історичного і соціального досвіду; 

- на ціннісно-мотиваційному рівні формування соціально-настановних і 

ціннісно-орієнтаційних схильностей студентів до міжкультурної комунікації та 

обміну, а також розвиток толерантності стосовно інших народів, культур і 

соціальних груп; 

- на діяльнісно-поведінковому рівні активну соціальну взаємодію з 

представниками різних культур при збереженні власної культурної 

ідентичності. 

Аналіз праць учених, компетентнісних характеристик формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів та культурологічного 

підходу дозволив представити власне бачення структури поняття 

толерантності як професійної якості на засадах культурологічного підходу, 

яку представлено як сукупність компонентів: мотиваційно-ціннісного 

(мотиваційні установки щодо толерантного і позитивного ставлення стосовно 

інших), який характеризується усвідомленням гідності й унікальності людської 

особистості як носія певної культури, необхідності культурної ідентифікації та 

можливості її відхилення; самовизначенням полікультурних цінностей 

(альтруїзм, гуманність, емпатія, толерантність тощо); свідомим вибором 

професії й проявом інтересу до неї; пізнавальною активністю у вивченні 

культурних відмінностей різних народів, прагненням до участі в міжкультурній 

взаємодії; умінням моральної саморегуляції; когнітивного (система набутих 

знань у структурі культурологічного підходу як підґрунтя формування 

толерантності), який представлений як знання і прийняття світоглядних ідей 

гуманістичної педагогіки, завдань, наукових понять і полікультурної освіти, 

культурологічних, аксіологічних, акмеологічних та особистісно-орієнтованих 

підходів до освіти, їхніх технологій і методик; наявність культурологічних, 

етноісторичних, етнопсихологічних знань у поєднанні з професійно-

педагогічними. Він містить зміст освіти, який визначається як сукупність 

систематизованих знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, а також певний 

рівень розвитку культури толерантного спілкування, яка повинна бути 
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досягнута в результаті навчально-виховної роботи; діяльнісного (здатність 

майбутніми учителями початкових класів застосовувати засвоєні прийоми і 

методи формування толерантності в учнів), який передбачає отримання 

комплексу умінь і навичок, які необхідні вчителю для виховання культури 

спілкування молодших школярів та рефлексивно-регулятивного (навички 

самоконтролю і самоаналізу, прогнозування результатів своєї діяльності щодо 

формування толерантності на засадах культурологічного підходу), який 

спрямований на оцінку ефективності способів організації освітнього процесу 

щодо толерантного спілкування в початковій школі. Зроблено висновок про те, 

що взаємодія саме цих компонентів певною мірою охоплює властивості 

особистості, знання й уміння, необхідні для формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу. 

Доведено, що «формування толерантності як професійної якості на 

засадах культурологічного підходу» – це системний процес, що передбачає 

націлення на засвоєння відповідних знань, умінь і навичок, які є основою для 

розвою терпимості, внутрішньої і зовнішньої культури, гідності, поваги до себе 

й інших. Культурологічний підхід у цьому процесі є основою для усвідомлених 

дій для визнання свободи вибору інших. 

Отже, установлено, що сучасні підходи, тенденції, закономірності та 

принципи формування толерантності майбутніх учителів початкових класів 

засобами культурологічного підходу актуалізує проблеми, пов’язані з 

переходом педагогічних систем від авторитарних до гуманістичних, що вивчає 

людину як об’єкт саморозвитку, що дає підставу по-іншому розглянути 

сутність суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Рішення духовно-ціннісних проблем в 

освітньому середовищі не може бути простим поверненням до минулого. 

Знання нової культури має спиратися на міцний фундамент, яким є все краще, 

що вироблено людством. Цінувати сьогодення, значить цінувати минуле, що є 

основним завданням педагогіки на сучасному етапі формування толерантного 

освітнього середовища. 

Духовно-моральні цінності визначаються нами як стрижневе утворення 
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особистості, системний компонент культури, вираз потреби в людяності. 

Функціонування духовних, інтелектуальних, соціальних цінностей в освіті дає 

змогу доцільно залучати аксіологічні позиції в різні сфери людської діяльності. 

На основі вивчення історико-педагогічних закономірностей процесу 

спадкоємності національного й загальнолюдського, нами зроблено висновок, 

що невиправдано забуті цінності потрібно розумно використовувати в 

освітньому процесі, створюючи необхідні педагогічні умови для морального 

становлення в толерантному освітньому середовищі на сучасному етапі. Нами 

проаналізовані основні філософські й психологічні, педагогічні закономірності 

на єдиній концептуальній основі з позицій гносеологічного, аксіологічного, 

онтологічного і культурологічного підходів. 

Показано, що введення культурологічного підходу на всіх рівнях 

організації освітнього середовища і в усіх сферах його життя підвищує 

ефективність формування толерантності майбутніх учителів початкових класів. 

Нами встановлено, що інтеграція основних компонентів процесу 

формування ціннісного ставлення майбутніх учителів початкових класів до 

культурних традицій в умовах толерантного освітнього середовища сприяють 

перетворенню толерантності в стабільну якість особистості. 

 

1.3. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів 

 

Розширення масштабів толерантної взаємодії в сучасному світі настійно 

вимагає розвитку культурологічних складників сучасної освіти, підвищення 

вимог до опановування учнівською молоддю світовою культурною спадщиною 

й іноземними мовами. 

Орієнтація на толерантність наявних організацій початкової, середньої, 

вищої й додаткової педагогічної освіти дозволить організувати підготовку й 

перепідготовку кадрів для системи освіти. 

Сьогодні, в умовах полікультурного освітнього середовища, усе більшої 
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актуальності набуває проблема міжкульурної комунікації, формування 

толерантності особистості та її культурологічної адаптації (О. Будня, Т. Гурова, 

Є. Верещагін, Т. Грушевицька, А. Джуринський, З. Замалетдінова, 

В. Костомаров, B. Кукушин, О. Садохін, Л. Сущенко, С. Тер-Мінасова, 

Л. Хомич та інші). 

Сьогодні освіта формується, розвивається і функціонує як відкрита 

система, покликана задовольняти необхідні соціокультурні та освітні інтереси 

громадян. В умовах підтримки освіти з боку держави система толерантної 

освіти покликана забезпечити найбільш ефективне використання кадрових, 

інформаційних, матеріальних і фінансових ресурсів.  

Система толерантності в освіті, що відповідає сучасним вимогам і 

перспективам розвитку українського суспільства і держави, це освітня система, 

яка в межах стандарту освіти формує зміст навчання і виховання відповідно до 

структури національної української ідентичності, тобто керується цілями 

трансляції культурологічної спадщини в широкому контексті української та 

світової цивілізації. Сьогодні існує кілька напрямів, що розглядають проблему 

толерантності освіти: 

- «формування культури міжнаціонального спілкування, виховання 

толерантності, вивчення етнопедагогічного аспекту в полікультурному 

вихованні» [132]; 

- «підготовка до життя в поліетнічному соціумі: опановування культурою 

свого народу, формування уявлень про різноманіття культур і виховання 

етнотолерантності» [98]; 

- «формування людини, здатної до активної і ефективної життєдіяльності 

в полікультурному середовищі, що володіє розвиненим почуттям розуміння і 

поваги інших культур, уміння жити у згоді з людьми різних 

національностей» [141]. 

Освітнє середовище основане на формуванні толерантності оформилося в 

окрему галузь педагогічної теорії і практики в останній чверті XX століття. 

Воно виникло й розвивається в умовах, коли різко загострилися глобальні 
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соціальні, економічні, етнічні і духовно-моральні проблеми. Серед них 

економічна і соціальна нерівність, конфлікти на релігійному і національному 

ґрунті, руйнування гуманістичної системи духовно-моральних цінностей та 

ідеалів. У нашому розумінні освітнє середовище – це середовище, яке у зв’язку 

зі специфікою віку учнів характеризується:  

а) узаємодією дитини з дорослими й дітьми;  

б) такими найважливішими процесами, як узаєморозуміння, комунікація, 

рефлексія (тобто відношення до свого власного досвіду всередині цієї 

спільноти);  

в) такою найважливішою характеристикою, як історико-культурний 

компонент, який визначає, звідки це взялося, як «рухається». 

Важливо відзначити, що сьогодні при розробці моделей освітнього 

середовища часто не замислюються про те, чи відповідає ця модель певному 

колективу дітей, чи враховує індивідуальні особливості учнів. Найчастіше 

передбачається, що вона буде сприятливою й ефективної для будь-якої дитини, 

що має нормальний розвиток. Однак багатьом доводиться самостійно 

адаптуватися в цьому середовищі самим, долаючи життєві випробування. Під 

освітнім середовищем В. Рубцов розуміє відмову від будь-якої форми передачі 

дитині готового зразка для наслідування. «Середовище – це ситуація, у якій 

дитина сама якомога більше самостійно створює собі образ в умовах взаємодії з 

іншими (дорослими, дітьми), які складають його оточення» [230]. Л. Божович 

визначає середовище як поєднання внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх 

умов, що обумовлюють і динаміку розвитку, і якісні нові освіти й ставлення 

школяра до середовища [39]. На думку О. Леонтьєва, середовище – це те, що 

створено людиною, людська творчість, культура [170]. Усвідомлюючи 

важливість середовища у формуванні особистості, М. Каган визначає вимоги до 

її організації: вона повинна бути зручною, доцільною, злагодженої, 

гармонійної, інформативною [135]. В. Зінченко наголошує, що культура – це не 

просто середовище, що виховує і живить особистість. «Тут немає автоматизму. 

Культура – це й не рушійна сила, що не детермінанта розвитку. Тут немає 
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насильства, нерідко трапляється, наприклад, в освіті. Інакше це не культура, а 

культ насильства» [130].  

Відповідно до педагогічного словника С. Гончаренка: «Культура – це 

рівень освіченості, вихованості людини, а також рівень оволодіння якоюсь 

галуззю знань або діяльності» [83, с. 82].  

Відома науковець В. Гриньова зазначає, що «формування людини 

культури починається в родині, а продовжується в навчальних закладах, а тому 

професіонал у галузі освіти має глибоко усвідомлювати місце і роль освітніх 

процесів , систем у світовому культурному просторі, в його історичних 

закономірностях і етнографічних формах, поєднувати глибокі фундаментальні 

теоретичні знання й практичну підготовку. Високе звання педагог набуває 

справжнього сенсу лише тоді, коли воно невіддільне від поняття «культура». 

[89, с. 180].  

За визначенням дослідниці Л. Ткаченко «педагогічна культура – це 

складне особистісне утворення, яке передбачає вільне володіння уміннями 

організації педагогічного процесу, досконале опанування норм поведінки, 

мовлення, гуманістичного ставлення до світу [265, с. 292]. 

Дослідниця Л. Сущенко стверджує, що «через культурологічну 

спрямованість діяльності майбутнього учителя відображаються його професійні 

цілі, мотиви, знання, уміння, якості, здібності, ставлення, що є феноменом 

вияву педагогом власного “Я” у професії та функціонує через суб’єктивний 

духовний світ кожної особистості» [256, с. 327]. 

Аналіз підходів різних авторів дозволяє визначити основний зміст 

освітнього середовища, що формує толерантність майбутнього вчителя 

початкових класів на засадах культурологічного підходу. Це такі 

культурологічні елементи толерантного освітнього середовища, як: 

1) духовно-моральні традиції; 

2) ідеали; 

3) мова. 

Толерантне освітнє середовище створює умови для розвитку 
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особистісних якостей людини в сукупності з усвідомленням нею національної 

приналежності, що сприяє діалогу між різними національними спільнотами й 

прагне до ефективної міжнаціональної взаємодії. Підвищений інтерес 

загальноосвітньої організації до збереження й розвитку культурної спадщини 

різних народів, а також відкритість української культури стосовно інших країн, 

народів і культур є важливим чинником у розвитку толерантного освітнього 

середовища (див. рис. 1.2). 

Рис. 1.2. Толерантне освітнє середовище 

 

Соціально-політичними детермінантами розвитку толерантного 

освітнього середовища є: 

- інтенсивний розвиток інтеграційних процесів як важливого складника 

розвитку сучасного світу, 

- прагнення України інтегруватися у світовий та європейський соціально-

культурний та освітній простір, зберігши при цьому власну національну 

своєрідність. 

Засноване - на єдності навчання і виховання, розвитку особистої 

ініціативи, різних форм самоактуалізації і особистої 

відповідальності 

Направлене 

- на вирішення завдань, в яких толерантне середовище 

може реалізовуватися в тому випадку, якщо дитина як 

би охоплена, оточена з усіх боків культурними і 

загальнолюдськими цінностями в режимі практико-

орієнтованого діалогу культур 

Основні 

гуманістичні 

цінності 

- культура як середовище, що виховує особистість; 

- творчість як засіб розвитку людини в культурі; 

-формування моральних ідеалів та патріотизму; 

Сутність і мета 

толерантної 
освіти 

- правомірно враховують проблеми освіти 

міжнаціонального значення, що висуває ідею миру і 

взаєморозуміння 
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Сьогодні освіта України ставить завдання, які забезпечують вивчення 

молодшими школярами традицій художньої народної культури різних народів. 

На основі діалогу різних національних культур розвивається мережа освітніх 

організацій із поглибленим вивченням етнокультурних дисциплін. Треба 

зазначити, що це загалом різноманітні курси з поглибленого вивчення 

іноземних мов. 

Між тим, у багатьох школах проблемам культури різних народів 

приділяється поки мало уваги. В учнів початкової школи несхвальне ставлення 

до представників інших національностей, напруженість у спілкуванні дітей та 

інші негативні явища з’являються загалом через відсутність необхідних знань. 

Толерантне, зокрема полікультурне, освітнє середовище насичене великим 

виховним потенціалом (патріотизмом, толерантністю, інтересом до культур 

різних народів, культурою міжнаціонального спілкування тощо). Така освіта 

здатна створити педагогічні умови, щоб залучити школярів у різні форми 

діяльності з вивчення, збереження та творчого розвитку традицій різних 

культур, активізувати творчий потенціал особистості. Спрямованість на 

цілісний розвиток молодшого школяра дозволяє нам розглядати модель 

ціннісної сфери в толерантному освітньому середовищі, що стимулює постійну 

організацію освітнього процесу з метою пошуку розв’язання проблеми з 

погляду гуманітарного, естетичного, етичного, екологічного, фізичного, 

психічного й інших критеріїв доцільності шуканого. Проєктування стає умовою 

розвитку освітнього середовища, формування суб’єктної позиції учасників 

освітнього процесу.  

При проєктуванні толерантного освітнього середовища може статися 

розвиток декількох видів педагогічних явищ.  

По-перше, об’єктом проєктування стає саме освітнє середовище.  

По-друге, предметом проєктування є розвиток самого об’єкта і суб’єкта в 

освіті.  

По-третє, об’єктом розвитку стає сам об’єкт проєктування й адаптація 

його суб’єктів до постійно змінюваних умов зовнішнього світу.  
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По-четверте, об’єктом проєктування може стати освітній процес: цілі, 

зміст, способи, методи, форми і принципи, технології, а також відносини 

учасників освітнього процесу.  

Толерантного рівня в освітньому середовищі, забезпечивши людині 

необхідні умови, можна досягти виходу у світовий освітній простір на основі 

глобалізації культурного середовища. Залежно від вікової періодизації до таких 

умов належать рівні культурного виховання, що залучені в такі етапи 

виховання: 

1. Етнокультурний рівень є частиною найважливішого процесу пізнання й 

пошуку себе, безперервного і нескінченного, що має точку відліку зі шкільних 

років, надає особистості як представника тієї чи тієї національної культури 

широкі можливості національної самоідентифікації. Національна 

самоідентифікація нерозривно пов’язана з формуванням національної 

самосвідомості як частиною суспільної свідомості, яка визначається межами 

життєвого досвіду, закладеного у звичаях, традиціях і яка охоплена природним 

відбитком практичної діяльності, норм моралі етичних правил, усвідомлення 

своєї етнічної приналежності. Пріоритет на етнокультурному рівні у вивченні 

мов належить рідній мові. 

2. Міжкультурний рівень, характерною рисою якого є діалогічність, 

необхідна для формування культури міжнаціональних відносин. 

Культурологічна основа освіти, уміння вести діалог з іншими культурами 

сьогодні набуває особливої актуальності. Цей рівень концептуальної моделі 

національної освіти забезпечує кожну особистість необхідними умовами для 

загальнонаціональної самоідентифікації. Діалогізм передбачає вихід людини 

національної культури на вищий рівень – рівень діалогу культур, не 

відриваючись від свого національного середовища. Основною метою 

міжкультурного рівня є формування людини культури в міжетнічному 

культурно-освітньому середовищі. 

3. На полікультурному рівні передбачається не тільки діалог з 

національними культурами, а й висувається завдання глобалізації культури, яка 
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формує загальнопланетарні характеристики особистості, відчуття її причетності 

до всього людства, залучає особистість до загальнолюдських цінностей. 

Полілінгвізм стає пріоритетним, особливо в вивченні іноземних мов (східних і 

західноєвропейських), що забезпечує доступ до цінностей світової 

культури [284]. У такому разі логіка розвитку середовища виглядає так: від 

етнокультурної до міжкультурної і далі до полікультурної. Кожному етапу, 

природно, відповідає свій віковий період.  

У процесі науково-теоретичного аналізу стає зрозуміло, що становлення 

культурологічного складника особистості як явища духовного життя зумовлено 

глибокими якісними змінами, зокрема в духовній сфері, значними темпами 

суспільного розвитку, досягненнями сучасної філософії та інших гуманітарних 

наук, а головне, невідкладною потребою конструктивно використовувати 

творчий потенціал культури для вирішення виниклих істотних соціальних 

проблем. 

Цей факт сприяє вихованню й формуванню в майбутніх учителів 

початкових класів толерантності методом саморегулювання і самоорганізації 

духу, почуття й розуму, волі й поведінки. Розглянутий метод полягає в 

самостйному навчанні майбутніх учителів до стійкого перенесення життєвих 

випробувань, правильному ставленню до релігійних обрядів і свят, до 

сприйняття світу з усією різнобічністю і різноманітністю, особливостями в 

моральному аналізі вчинків [94, 141]. Віддаленість між психологічними, 

педагогічними методами і практикою виховання толерантності змушує 

замислюватися про розробку принципово нових завдань, реалізації ідеї 

формування толерантності в педагогічному  процесі (див. рис. 1.3). 

Залучення, освоєння, засвоєння й поширення досвіду толерантної 

взаємодії з іншими відбувається через насичення середовища заходами, 

пов’язаними з проявами міжетнічної толерантності.  
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Рис. 1.3. Завдання формування толерантності 

Культурологічний підхід до формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів є важливою умовою формування особистості, 

оскільки створює актуальний образ у сфері міжособистісних відносин, в основі 

яких лежить толерантність. Тому дуже важливо формувати навички 

спілкування, відстоювати своєї позиції, знаходити компроміс у суперечці, що 

сприяють виробленню в майбутніх фахівців уміння нейтралізувати, припиняти 

вчасно негативні тенденції і явища, які загрожують стабільності середовища. 

В умовах толерантного середовища всі учасники освітнього процесу 

набувають досвіду життя у відкритому демократичному суспільстві, у якому 

свобода кожного розвивати свою індивідуальність не обмежується межами 

ворожості, відчуженості, неприйняття, незалежно від соціокультурної 

приналежності кожного учасника» [225]. На рівні реалізації навчальної 

діяльності завдання педагогічного управління полягають у створенні 

навчальних ситуацій, що сприяють прояву гнучкості, стриманості, терпимості. 

Педагогічне управління набуває характеру підтримки, рефлексії, актуалізації 

толерантної оцінки досліджуваних майбутніми учителями початкових класів 
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подій і фактів, а також толерантної поведінки молодших школярів. Сутність 

формування толерантності як феномену освітнього процесу початкової школи 

відбивається в понятті педагогічної толерантності, змістовна сторона якого 

містить ознаки всіх рівнів, видів і форм толерантності, актуалізованих у 

цілісному педагогічному процесі, з урахуванням усього різноманіття 

педагогічних ситуацій. На рівні особистісних якостей студентів педагогічні 

зусилля сприяють перетворенню толерантності в стійку якість особистості. Для 

толерантної людини бути терпимим – це позиція й норма життя. Наголошуємо, 

що усвідомлення важливості толерантних моделей поведінки, 

міжособистісного спілкування, фрагментів життя і життя загалом – усе це риси 

й ознаки толерантної людини, і сучасний освітній процес не може не приймати 

їх як базову педагогічну стратегію. Освіта наповнюється цінностями 

різнорідних культур, створюючи умови для майбутніх учителів, де їм надається 

змога на основі об’єктивної інформації сформувати своє власне судження про 

явища певних культур. Роль викладача, на наш погляд, має полягати в 

спостереженні та відстеженні сприйняття знань про різні культури й 

недопущення можливих спотворень інформації в сторону інтолерантності 

поглядів. Розв’язання духовно-ціннісних проблем в толерантному освітньому 

середовищі не може бути простим поверненням до минулого. Знання нової 

культури має спиратися на міцний фундамент, вироблений людством, бо 

цінувати сьогодення, значить цінувати минуле, що є основним завданням 

народної педагогіки на сучасному етапі формування толерантного освітнього 

середовища, що є складним процесом, який триває під час навчання. Певне 

ставлення до людей різних національностей у дітей, що ростуть і виховуються в 

полікультурному середовищі, з’являється не тільки в результаті спостереження 

за повсякденним спілкуванням їх батьків, у виробничій діяльності, а також 

унаслідок того, що їх об’єднує проживання в одному будинку, на одній вулиці, 

спільна участь у підготовці й проведенні, загальних для всіх, заходів і свят. 

На нашу думку, творче осмислення педагогічних ідей та досвіду 

виховання спадщини кожного народу і їх застосування, є ефективним засобом 
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морального виховання молодого покоління в толерантному освітньому 

середовищі.  

У молодшому шкільному віці створюються психологічні передумови для 

формування толерантності як якості особистості й тому в початкових класах 

потрібно особливо приділити виховній роботі серйозну увагу. Крім того, у 

цьому віці відбувається не тільки систематизація знань про інші народи й 

культури, але й закладається ставлення до них, своєрідна їхня «оцінка», основи 

поведінкової моделі до своєї та інших національностей. Саме тому введення 

культурологічного підходу на всіх рівнях організації школи, університету й в 

усіх сферах життя особистості дуже важливо.  

Згідно сучасного розуміння проблеми культурологічного підходу, цілі та 

завдання його мають охоплювати не лише міжкультурні відносини в рамках 

своєї країни, але і в рамках всього світового простору. Найважливішою 

ознакою культурологічного підходу є його розуміння як особливого способу 

формування певних соціально-настановчих та ціннісно-орієнтаційних 

схильностей, комунікативних та емпатичних умінь, що дозволяють 

випускникові вищої школи здійснювати інтенсивну міжкультурну взаємодію та 

проявляти розуміння інших культур, а також толерантність стосовно їх носіїв. 

У початковій школі при вихованні толерантності за допомогою 

культурологічного підходу обов’язковими є позакласні заходи та ігри, які 

мають розширити знання дітей про інші країни. Тому що саме зараз у зв’язку з 

розширенням можливостей міжнародного спілкування значне місце у засобах 

масової інформації займають відомості про країни та народи. Інформаційний 

потік торкається і молодшого школяра. Йому самому не під силу розібратися в 

усьому різноманітті відомостей, не маючи міцної системи знань. І, незважаючи 

на значний інтерес до різних країн світу, учень початкової школи фактично не 

має ніяких відомостей про  них. Діти майже не розрізняють назву країни від 

назви столиці. Такі заходи та ігри допоможуть розширити кругозір школярів, 

сформувати вміння виділяти інформацію з різних джерел. 
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Навчання міжкультурному взаєморозумінню не має обмежуватися 

інформацією про екзотичні аспекти іншої культури або пропагандою цінностей 

плюралізму. Потрібно зробити серйозну спробу, щоб зрозуміти хоча б одну 

іншу конкретну культуру. 

Людина, яка здатна подолати стереотипи, що живуть у її свідомості, 

сформувати в собі бережливе ставлення до «іншого» та його культури, має 

стати активним учасником міжкультурного діалогу. Діалог передбачає 

рівноправне спілкування на основі суб’єкт-суб’єктних відносин, але це 

неможливо, якщо учасник діалогу немає досвіду національно-культурної 

ідентифікації, яку розглядаємо у контексті культурологічного підходу. Якщо 

національно-культурна самоідентифікація особистості немає місця, то людина 

позбавляється можливості прилучення до культурної спадщини і ввійти в 

діалог між культурами. Національно-культурна ізоляція як індивіда, так і 

культури в цілому має негативні наслідки, що можуть призвести до загибелі. 

Тому розвиток цивілізації вимагає формування суспільства, відкритого до 

міжкультурних контактів. 

Проблема формування толерантності особливого значення набуває в 

процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів, оскільки виховати 

толерантну людину неможливо без високого рівня професійної готовності тих, 

хто безпосередньо запроваджує в життя соціальне замовлення суспільства.  

Розглянемо умови формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів: 

- залучення культурологічного матеріалу в усі аспекти навчання і 

виховання; 

- розвиток прийняття й поваги національних, релігійних, особистих форм 

і відмінностей; 

- створення в шкільному класі або групі на факультеті, в університеті 

доброзичливої атмосфери, у якій учні та студенти змогли б поводитися розкуто, 

спокійно ділитися своїми проблемами, не відчувати недружнє ставлення до 

себе з боку інших учнів; 
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- проведення ідеї рівності всіх тих, хто навчається, не виділяючи при 

цьому нікого за певними ознаками. 

Організований процес виховання культури спілкування вимагає 

дотримання основного правила – толерантності щодо інших людей (різних 

віросповідань, національності, культури, людей з особливими потребами тощо). 

У сучасних реаліях виховання толерантного ставлення до інших людей – одне 

із найважливіших соціальних завдань освіти. Вирішуючи його, значить, 

розв’язуваємо проблему толерантної злагоди усіх учасників освітнього 

процесу. 

Формування толерантності – це процес, що починається з появи дітей на 

світ, далі в період становлення особистості та якоюсь мірою протікає упродовж 

усього життя. Цей процес перебуває під впливом безлічі чинників, але 

вирішальними серед них є сім’я та освіта. І якщо члени сім’ї не приймають 

толерантність як власну внутрішню установку, то й дитина, потрапляючи в 

освітні установи, природно, не буде готова приймати інших такими, якими вони 

є. Тому освіта як головний суспільний інститут, створений для формування та 

соціалізації особистості, передачі новим поколінням накопиченого досвіду, 

знань, цінностей і норм повинна бути готова працювати не тільки з самою 

дитиною, а й з її родиною та найближчим оточенням. 

Важливо відзначити, що глибше знайомство з особливостями культури 

виявляє функціональність сформованих звичаїв і традицій. Часто сформовані 

традиції та звичаї виконують систему охорони здоров’я або яку-небудь іншу 

життєвозберігальну функцію й завдяки всьому цьому вони існують. Наприклад, 

усім нам відомий напій, чай, може викликати незрозумілі думки через те, що 

застосовується різними народами за своїми традиціями. Мешканці Півночі 

звикли пити чай як зігрівальний засіб, а мешканці Середньої Азії вживають у 

жаркому кліматі для подолання нестерпної спраги. І той, хто не знає звичаїв 

народів, можуть цьому сильно здивуватися. Отже, інтолерантність, невігластво 

й небажання пізнати культуру іншого народу, неповага до різних культурних 

традицій збільшують прірву не тільки серед школярів, а й між учителями та 
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школярами, між студентами та викладачами. 

Усе це призводить до зниження самооцінки тих учнів та студентів, які 

цінуються більшістю, негативно позначається на навчанні тих, хто складає 

меншість у групі, веде до боязні чужих та інших негативних наслідків. 

Сьогодні в розвідках найдавніших українських мислителів Київської Русі 

простежуємо відгуки сучасної ідеї толерантності. У Київській Русі принципи 

братерської любові, покори молодшого старшому, терплячості набувають 

характеру вагомих чеснот і сприймаються як ефективний засіб становлення 

моральної та ідеологічної дисципліни.Таким чином, у Київській Русі існували 

принципи терпимості, але вони були обмежені особливими умовами ідеології 

держави і випливали із православної етики. На шляху до становлення сучасного 

поняття толерантності у вітчизняній літературі вагомими стали думки 

мислителів Київської Русі, у яких простежуються глибинні підстави культури 

миру і толерантності. Їхні ідеї набули подальшого розвитку і стали підґрунтям 

для сьогоденного трактування феномену толерантності [239]. 

Проаналізуємо козацьку культуру, яка є «унікальним і неповторним 

явищем, фахівці вказують на феномен барокового забарвлення та «химерного» 

стилю, що пояснюється непростими, бурхливими соціально-історичними 

обставинами. А саме визвольною війною середини XVII ст., постійними 

військовими походами, перебуванням на межі життя і смерті, а також 

сприйняттям світу, людського життя козаками як швидкоплинного і скоро 

минущого явища, своєрідної гри, сповненої ілюзій, химер і вигадок. Для того, 

щоб збудити уяву, викликати контрастні емоції козаки намагалися прожити 

барвисте та яскраве життя, прагнули до веселощів і радості. Завжди було місце 

для подвигу, вчинку, який козак ціною, можливо, найдорожчого, мав принести 

добро громаді, користь для спільної справи. Козаки на той час представляли 

лицарів-воїнів, своєрідне військово-чернече братство, у якого одним із 

головних завдань було оборона церкви та віри. Культ побратимства, 

товаришування у свідомості козака був нерозривно пов’язаний із 

християнською ідеєю самопожертви заради ближнього. Тому релігійність і 



 96 

духовність виступали вагомими критеріями відбору в козацьке середовище, 

своєрідною візиткою, ідентифікацією козака як православного християнина й 

українця. Свідченням цього були походи козаків двічі на рік на прощу до 

Києво-Печерського, Самарського, Мотронинського, Межигірського та інших 

православних монастирів» [185]. Усе це апелює до таких етико-філософських 

понять, як любов і терпимість, стриманість і дружба. 

3 огляду на лінгвістику толерантність є недостатньо чітко окресленим 

поняттям. Змістовна складність знаходить віддзеркалення в мові, що 

виявляється, з одного боку, у різноманітності парадигматичних зв’язків 

зазначеної лексичної одиниці, а з іншого, – у семантичній розгалуженості 

відповідного лексичного значення.  

Фразеологічні одиниці, відображаючи у своїй семантиці довгий процес 

розвитку культури народу, фіксують i передають від покоління до покоління 

культурні установки й стереотипи, еталони й архетипи. Це дyшa будь-якої 

національної мови, у якій неповторним чинoм маніфестуються дух i 

своєрідність нації. Фразеологія формує фрагмент мовної картини світу. 

Фразеологічні одиниці завжди звернені до суб’єкта, тобто виникають вони не 

стільки для того, щоб описувати світ, скільки для того, щоб його 

інтерпретувати, оцінювати й виражати до нього суб’єктивне ставлення. Саме це 

відрізняє фразеологізми й метафори від інших номінативних одиниць [179]. 

Для вираження толерантного ставлення в українській мові існує 

величезна кількість фразеологічних одиниць, зокрема на позначення згоди, 

невтручання, вимоги, підбадьорення, застереження: так тому й бути, Бог тобі 

суддя, руки геть прибери, тримати голову вище, відійди від гріха та ін.  

Отже, «фразеологічні одиниці розуміємо як динамічний ментальний 

комплекс, який має вербальну маніфестацію в мові, формується на основі 

особистого, чуттєвого й раціонального досвіду, з ознаками об’єктивного та 

суб’єктивного світу, вони містять оцінку й ставлення людини до того чи того 

об’єкта дійсності» [165]. 

Безсумнівно, що культурологічною основою діяльності вчителів у 
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процесі загальноосвітньої підготовки молодших школярів з метою формування 

толерантності в освітньому середовищі початкової школи має стати виховання 

позитивного ставлення до цілісної культурно-історичної картини світу в межах 

гуманітарних предметів, порівнюючи та зіставляючи загальні й приватні 

елементи різних культур. 

Позитивно впливають на процес формування толерантності студентів – 

майбутніх учителів початкових класів такі заходи: 

1. Систематичне і цілеспрямоване використання педагогічних 

можливостей різних видів мистецтва через залучення в освітній процес 

дисциплін естетичного циклу, спрямованих на формування особистісних 

аспектів толерантності, що, на наш погляд, сприяє формуванню естетичного 

сприйняття, як аспекту формування толерантності в учнів початкової школи та 

студентів – майбутніх учителів початкових класів в освітньому середовищі, а 

також формуванню толерантного культурологічного бачення світу.  

Художній образ – засіб і форма освоєння життя і мистецтва, єдність 

відображення, творчості й сприйняття. Завдяки художньому образу свідомість 

людини поповнюється думками, образами, почуттями тощо. На відміну від 

художнього твору, художній образ не існує без сприйняття.  

Художній твір – педагогічна умова та основний засіб виховання учнів та 

студентів. Він завжди має певний рівень закінченості й виразності. Відповідає 

повноцінному змісту та формі і здатністю чуттєвого впливу на людину. 

Естетичне сприйняття специфічне, що протікає в часі відображення людиною 

творів мистецтва, об’єктів природи, соціального життя, культури, що має 

естетичну цінність необхідну для формування культурологічного світогляду й 

емоційного відгуку в учнів та студентів. І тому бажано в освітньому процесі 

використовувати педагогічні можливості різних видів мистецтва. Мистецтво – 

особлива форма естетичної свідомості, емоційно зображає суб’єкт, 

неповторність та індивідуальність особистості.  

Освітня діяльність володіє великими можливостями щодо формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів освітньому середовищі, 
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тому що студенти знайомляться з різними культурами, різними традиціями й 

звичаями країн у різні епохи, учаться поважати та приймати інші погляди, 

співпереживати різним явищам життя. Цьому відповідно сприяє ще й 

позааудиторна діяльність. 

2. Розробка і реалізація програм позааудиторної діяльності, орієнтованих 

на створення культурологічного толерантного освітнього середовища.  

Позааудиторна діяльність містить яскраві педагогічні умови й можливості 

з формування толерантності студентів – майбутніх учителів початкових класів 

в освітньому середовищі. Позааудиторні заходи, заняття позааудиторної 

діяльності неагресивно та розумно долучають учасників освітнього процесу до 

формування толерантності та культурологічного виховання, створюють умови 

для розкриття здібностей, тому що учень або студент самостійно проявляє 

активність, готується до заходу, бере участь, відчуває духовну насолоду від 

участі в заходах, самостійно здійснює вибір заняття позааудиторної діяльності, 

ураховуючи свої потреби. У таких заняттях можуть використовуватися різні 

форми, зокрема: 

- настільні ігри (лото, шахи, доміно тощо); 

- рухливі ігри (народні, спортивні, змішані тощо); 

- колективні ігри (КВК, вікторини, мозкові штурми тощо); 

- бесіди та дискусії, дебати; 

- фестивалі, концерти і свята; 

- екскурсії, походи; 

- круглі столи, наукові клуби. 

Проведення занять позааудиторної діяльності в таких продуктивних 

формах позитивно впливає на дітей безпосередньо. Отже, позааудиторна 

діяльність володіє великими виховними можливостями, тому що учасники 

освітнього процесу відкрито сприймають ці види діяльності, відчувають 

насолоду, переживають і надовго запам’ятовують цікаві форми роботи. 

Що ж повинен зробити педагог, щоб виховати толерантну особистість? У 

навчальній та виховній роботі педагог має розвивати в учнів критичність 
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мислення, стимулювати в них інтерес до пошук істини або розв’язання 

проблеми замість егоїстичної мотивації під час міжособистісної  взаємодії. 

Отже, потрібно формувати такі уміння: знання природи стереотипів, 

особливості процесу виникнення та ролі їх у формуванні упереджень, 

конфліктів тощо, уміння аналізувати власні стереотипи та протистояти їм, а 

також визначати такі, які призводять до некоректних узагальнень; виявляти 

упереджені думки і ставлення; ретельно продумувати та аргументувати свої 

думки і висловлення, відділяти головне від неістотного в тексті або в мовленні; 

вміння визначати сутність проблеми міжособистісного спілкування та 

альтернативні шляхи її творчого переосмислення[182].  

Дітей молодшого шкільного віку пропонуємо залучати до вивчення 

«Абетки миру», яка складається з дібраних на кожну букву абетки понять про 

загальнолюдські цінності. Діти мають змогу не тільки вивчати букви, 

малювати, але пізнавати якомога більше про повні змісту та знання слова, які 

починаються на ці букви. Але слова-поняття стають близькими, тому що в них 

вкладаються свої почуття, своє ставлення і водночас давати дітям можливість 

бути вільними в своїй творчості (малюнок, аплікація) і самовираження 

(літературна гра, вікторина, театралізація). З дітьми ведуть розмову про добре 

знайомі поняття, але й з’являються нові слова, кожне поняття повинне мати 

просте поясненн, втілене у яскравий образ чи дію [18, 19, 20, 21].  

Помітне місце у розвитку толерантного світосприйняття в молодших 

школярів за допомогою культурологічного підходу посідають художні дитячі 

твори, які покликані впливати не тільки на розум, але й на почуття читача. 

Тому недостатньо тільки навчити дітей більш-менш точно та докладно 

відтворювати зміст прочитаного. Уміння проникати в сенс прочитаного, 

допомагає зрозуміти причини тих чи інших вчинків героїв, мотиви, якими вони 

користувалися, здійснюючи ці вчинки, і, нарешті, на цій підставі давати цим 

вчинкам оцінку у відповідності із задумом автора. 

Також у розвитку толерантного світосприйняття в молодших школярів за 

допомогою культурологічного підходу ми пропонуємо гру «Клуб 
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мандрівників» [120], різноманітні віртуальні подорожі, літературні екскурсії. 

Стержневою темою таких ігор і завдань може бути тема «Країни світу». Вибір 

теми невипадковий, зараз у зв’язку з розширенням можливостей міжнародного 

спілкування значне місце у засобах масової інформації займають відомості про 

країни та народи. Інформаційний потік торкається і молодшого школяра. Йому 

самому не під силу розібратися в усьому різноманітті відомостей, не маючи 

міцної системи знань. І, незважаючи на значний інтерес до різних країн світу, 

учень початкової школи фактично не має ніяких відомостей про них. Метою 

такої роботи є вирішення культурологічних проблем у освітньому процесі, 

культурологічний, мовленнєвий і літературний розвиток молодших школярів. 

Залучення через вивчення зарубіжної літератури до цінностей національної та 

світової культури, формування толерантної свідомості та ідентичності.  

У колі дитячого читання діти знайомляться з творами вітчизняних і 

зарубіжних авторів. На відміну від вітчизняної літератури морально-етичної 

тематики таких авторів як, В. Сухомлинський «Розділена радість», «Як 

Сергійко навчився жаліти», О. Буцень «Горобчик», «Хто дужче любить», 

В. Осєєва «На ковзанці», читання зарубіжних творів допомагає розширити 

кругозір дитини, показати різноманітність життєвих устроїв та виховати 

терпимість до людей інших рас, віросповідань, культурних та соціальних слоїв, 

через ознайомлення зі звичаями, образом життя та уявленнями людей, які 

належать до інших культур. Тобто потребує урахування культурологічного 

підходу. Зарубіжні художні твори містять у собі певні культурологічні 

елементи, які дозволяють залучити учнів до матеріальних і моральних кодів 

світової культури. Культурологічні та національні сфери широко представлені в 

зарубіжних творах, знайомство з ними збагачує і розширює світогляд учнів, 

дозволяє розуміти красу і унікальність культури різних народів, залучає їх до 

найважливіших світових традицій. Використання творів морально-етичної 

тематики як вітчизняних так і зарубіжних авторів сприяють ефективності 

виховання терпимості в учнів молодшого шкільного віку (додаток). 

При моделюванні освітнього середовища на засадах культурологічного 
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підходу, що сприяє формуванню толерантності майбутніх учителів початкових 

класів, спираючись на вищесказане, спочатку визначаються умовні рівні 

сформованості культурологічного світогляду, а потім подаються результати 

діагностики й, нарешті, здійснюється пошук методики роботи з учасниками 

освітнього процесу з проблеми дослідження. 

Освітнє середовище, що формує толерантність на засадах 

культурологічного підходу має великий виховний потенціал. Воно сприяє 

формуванню таких якостей, як: патріотизм, інтерес до культур різних народів, 

культурі міжнаціонального спілкування, толерантності тощо. 

Цей вид освітнього середовища виступає фактором щодо координації 

національних відносин, є інноваційним середовищем із формування 

толерантності в освіті, оскільки зміна парадигми освіти проводиться різними 

засобами морально-духовних цінностей на основі врахування століттями 

сформованого досвіду народного виховання нового покоління.  

Перебіг утворення освітнього середовища, що формує толерантність на 

засадах культурологічного підходу в процесі виховання майбутніх учителів 

початкових класів у нашому дослідженні, представлений як вид 

цілеспрямованої соціалізації учасників освітнього процесу, забезпечує на 

когнітивному рівні освоєння зразків і цінностей культурно-історичного та 

соціального досвіду; на ціннісно-мотивоваційному рівні формування соціально-

настановних і ціннісно-орієнтаційних схильностей учнів та студентів до 

культурної комунікації та обміну, а також розвитку толерантності стосовно 

інших народів, культур і соціальних груп; на діяльнісно-поведінковому рівні 

активну соціальну взаємодію з представниками різних культур при збереженні 

власної культурної ідентичності. Узаємозв’язок змістовних елементів 

культурологічної освіти представлений на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Узаємозвʼязок змістовних елементів культурологічної освіти 

 

Результати культурологічної освіти в початковій школі та університеті 

показані в змісті взаємозалежних моделей культурологічної толерантної освіти 

випускника початкової школи та педагогічного закладу вищої освіти, 

розробленої на підставі Концепції НУШ і результатів дослідницької діяльності 

студентів – майбутніх учителів початкових класів. 

Модель культурологічної освіти випускника початкової школи містить 

такі особистісні характеристики: 

1. Любить свій народ, свій край (місце народження і місце проживання), 

свою Батьківщину. 

2. Поважає і приймає цінності сім’ї та суспільства; має уявлення про 

існування культури і традиції різних народів. 

3. Активно та зацікавлено пізнає світ. 
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4. Володіє основами вміння вчитися, здатний до організації власної 

діяльності. 

5. Уміє слухати й чути співрозмовника, обґрунтовувати свою позицію, 

висловлювати свою думку, (прагне) не допускати й вирішувати конфлікти між 

однолітками; доброзичливий у спілкуванні з однолітками незалежно їх 

індивідуальних особливостей. 

Модель культурологічної освіти випускника педагогічного закладу вищої 

освіти: 

1. Відноситься як цінності до своєї Батьківщини і краю; знає свою рідну 

мову, любить нею розмовляти, поважає свій народ і духовні традиції; 

позитивно ставиться до культурологічного середовища різних народів і його 

представників. 

2. Усвідомлює і приймає цінності людського життя, сім’ї, громадянського 

суспільства, людства, культурологічного різноманіття як основи особистісного 

і суспільного розвитку; усвідомлює свою причетність до долі держави. 

3. Усвідомлює цінність науки, праці й творчості для людини й 

суспільства; розуміє їхню роль у розвитку культурологічного толерантного 

суспільства. 

4. Креативно і критично мислить, активно і цілеспрямовано пізнає світ, 

мотивований на освіту і самоосвіту упродовж життя; прагне до вивчення рідної 

культури і культури інших народів; володіє основами наукових методів 

пізнання навколишнього світу, мотивований на творчість і сучасну інноваційну 

діяльність; готовий до навчальної співпраці, здатний здійснювати навчально-

дослідну, проєктну та інформаційну діяльність. 

5. Усвідомлює себе особистістю, соціально активний, поважає закон і 

правопорядок, виконує свої обов’язки перед сім’єю, суспільством, державою, 

людством; приймає як чільну цінність прав Людини; відчуває себе 

представником тієї чи тієї культури (народу) багатонаціонального світу. 

6. Поважає думку інших людей, уміє вести конструктивний діалог, 

досягати взаєморозуміння і успішно взаємодіяти незалежно від їхньої 
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культурної, соціальної або іншої приналежності. 

7. Усвідомлено виконує і пропагує правила здорового й екологічно 

доцільного способу життя, безпечного для самої людини та інших людей. 

8. Розуміє значення професійної діяльності для людини і суспільства, 

його сталого розвитку. 

Така модель ілюструє динаміку формування та розвитку особистісних 

якостей учнів та студентів у процесі культурологічної освіти спрямованої на 

формування толерантності.  

Представлені вище матеріали не є вичерпними, вимагають детального 

осмислення, можуть стати основою подальшого вивчення проблем 

впровадження культурологічної освіти спрямованої на формування 

толерантного освітнього середовища в практику шкільної та вищої освіти.  

До напрямів цієї роботи слід віднести: 

- розв’язання завдань співвідношення національно-культурного і 

культурологічного компонентів у змісті освітнього процесу; 

- створення програми підвищення кваліфікації педагогів в галузі 

культурологічної освіти спрямованої на формування толерантності; 

- розробку змісту і форм роботи з батьками учнів різних національних, 

соціальних та інших груп. 

Вимоги Концепції Нової української школи припускають виховання і 

розвиток якостей особистості на основі принципів толерантності, діалогу 

культур і поваги.  

Програма духовно-морального розвитку та виховання учнів на ступені 

початкової загальної освіти спрямована на організацію морального укладу 

шкільного життя, що містить виховну, навчальну, позаурочну, соціально 

значущу діяльність учнів, засновану на системі духовних ідеалів, цінностей, 

моральних пріоритетів, що реалізується в спільній соціально педагогічній 

діяльності школи, сім’ї та інших суб’єктів суспільного життя. Провідна роль у 

створенні соціально відкритого, морального укладу шкільного життя належить 

педагогічному колективу освітньої організації. 
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Духовно-моральне виховання – педагогічно організований процес 

засвоєння і прийняття тими, хто навчається базових національних цінностей, 

освоєння системи загальнолюдських цінностей і культурних, духовних і 

моральних цінностей багатонаціонального світу.  

Духовно-моральний розвиток – здійснюване в процесі соціалізації 

послідовне розширення і зміцнення ціннісно-смислової сфери особистості, 

формування здатності людини оцінювати і свідомо вибудовувати на основі 

традиційних моральних норм і моральних ідеалів ставлення до себе, інших 

людей, суспільства, держави, Батьківщини, світу загалом. Загальною метою є 

виховання, соціально-педагогічна підтримка становлення і розвитку 

високоморального, відповідального, творчого, ініціативного, компетентного 

громадянина. 

Майбутні учителі початкових класів, мають розуміти, які вимоги 

висуваються до розробки програми духовно-морального розвитку та виховання 

учнів початкової школи. В основу такої програми повинні бути покладені 

ключові виховні завдання, базові національні цінності. 

Програма повинна передбачати залучення учнів до культурних цінностей 

своєї етнічної чи соціокультурної групи, базовим національним цінностям 

суспільства, загальнолюдських цінностей у контексті формування в них 

громадянської ідентичності й забезпечувати:  

- створення системи виховних заходів, що дозволяють особистості 

освоювати й на практиці використовувати отримані знання; 

- формування цілісного освітньої середовища, що містить аудиторну та 

позааудиторну діяльність і враховує історико-культурну, етнічну та регіональну 

специфіку; 

- формування в учня активної діяльнісної позиції. 

Програма повинна містити перелік планованих результатів виховання – 

формованих ціннісних орієнтацій, соціальних компетенцій, моделей поведінки 

молодших школярів, рекомендації з організації та поточного педагогічного 

контролю результатів урочної та позаурочної діяльності, спрямовані на 
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розширення кругозору, розвиток загальної культури; з ознайомлення із 

загальнолюдськими цінностями світової культури, духовними цінностями 

вітчизняної культури, морально-етичними цінностями українців і народів 

інших країн; з формування в учнів ціннісних орієнтацій загальнолюдського 

змісту, активної життєвої позиції, потреби в самореалізації в освітній та іншій 

творчій діяльності; з розвитку комунікативних навичок, навичок 

самоорганізації; з формування та поширення досвіду позитивної взаємодії з 

навколишнім світом, виховання основ правової, естетичної, фізичної та 

екологічної культури. 

У Державному стандарті початкової освіти [101] відбито основні 

положення планованих результатів початкової загальної освіти. До числа 

планованих результатів освоєння основної освітньої програми віднесені: 

– готовність і здатність учнів до саморозвитку, сформованість мотивації 

до навчання і пізнання, ціннісно-смислові установки випускників початкової 

школи, що відображають їх індивідуально-особистісні позиції, соціальні 

компетентності, особистісні якості; сформованість основ громадянської 

ідентичності; 

– освоєння учнями універсальних навчальних дій (пізнавальні, 

регулятивні і комунікативні); 

– освоєний учнями в процесі вивчення навчальних предметів досвід 

специфічної для кожної предметної галузі діяльності з отримання нового 

знання, його перетворення і застосування, а також система основних елементів 

наукового знання, що знаходиться в основі сучасної наукової картини світу. 

Завдання духовно-морального виховання визначено як очікувані 

результати в логіці вимог до особистісних результатів загальної початкової 

освіти. 

Особистісні результати освоєння програми початкової освіти повинні 

відображати: 

1) формування основ громадянської ідентичності, почуття гордості за 

свою Батьківщину, усвідомлення своєї етнічної та національної приналежності; 
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формування цінностей українського суспільства; становлення гуманістичних і 

демократичних ціннісних орієнтацій; 

2) формування цілісного, соціально орієнтованого погляду на світ у його 

органічній єдності та різноманітність природи, народів, культур і релігій; 

3) формування шанобливого ставлення до іншої думки, історії і культури 

інших народів; 

4) оволодіння початковими навичками адаптації у світі, що динамічно 

змінюється й розвивається; 

5) прийняття і освоєння соціальної ролі того, хто навчається, розвиток 

мотивів навчальної діяльності та формування особистісного сенсу навчання; 

6) розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки, 

зокрема в інформаційній діяльності, на основі уявлень про моральні норми, 

соціальної справедливості та свободи; 

7) формування естетичних потреб, цінностей і почуттів; 

8) розвиток етичних почуттів, доброзичливості й емоційно моральної 

чуйності, розуміння і співпереживання почуттів інших людей; 

9) розвиток навичок співпраці з дорослими й однолітками в різних 

соціальних ситуаціях, уміння не створювати конфліктів і знаходити виходи з 

різних ситуацій; 

10) формування установки на безпечний, здоровий спосіб життя, 

наявність мотивації до творчої праці, роботі на результат, бережного ставлення 

до матеріальних і духовних цінностей. 

Позаурочна діяльність організовується за такими напрямами: духовно-

моральний, соціальний, загальноінтелектуальний, загальнокультурний, 

спортивно-оздоровлювальний. Заняття організувуються в таких формах, як 

проєктна й дослідницька діяльність, комп’ютерні заняття, шкільні наукові 

товариства, олімпіади, інтелектуальні марафони, екскурсії, гуртки, суспільно 

корисні практики, секції, змагання тощо. Ті учні, що навчаються на заняттях 

позаурочної діяльності набувають початкових навичок спільної продуктивної 

діяльності, співпраці, узаємодопомоги, формують активну позицію.  
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Стандарт початкової освіти визначає ціннісні орієнтири змісту освіти 

таким чином: 

1. Формування основ громадянської ідентичності особистості охоплює: 

- почуття причетності й гордості за свою Батьківщину, народ і історію; 

- усвідомлення відповідальності людини за добробут суспільства; 

- сприйняття світу як єдиного й цілісного за різноманітності культур, 

національностей, релігій, відмова від поділу на «своїх» і «чужих»; 

- повага історії та культури кожного народу. 

2. Формування психологічних умов розвитку спілкування, кооперації 

співпраці. 

- доброзичливість, довіру і увагу до людей, 

- готовність до співпраці і дружби, надання допомоги тим, хто її 

потребує; 

- повага до оточення – уміння слухати й чути партнера, визнавати право 

кожного на власну думку й ухвалювати рішення з урахуванням позицій усіх 

учасників. 

3. Розвиток ціннісно-смислової сфери особистості на основі 

загальнолюдської моралі й гуманізму. 

- прийняття й поваги цінностей сім’ї та суспільства, школи й колективу та 

прагнення дотримуватися їх; 

- орієнтація в моральному змісті й сенс учинків, як власних, так і 

оточення, розвиток етичних почуттів (сорому, провини, совісті) як регуляторів 

моральної поведінки; 

- формування почуття прекрасного й естетичних почуттів на основі 

знайомства зі світовою й вітчизняною художньою культурою. 

4. Розвиток уміння вчитися як першому кроку до самоосвіти та 

самовиховання: 

- розвиток широких пізнавальних інтересів, ініціативи й допитливості, 

мотивів пізнання і творчості; 
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- формування вміння вчитися і здатності до організації своєї діяльності 

(планування, контролю, оцінці); 

5. Розвиток самостійності, ініціативи і відповідальності особистості як 

умови її самоактуалізації: 

- формування самоповаги й емоційно-позитивного ставлення до себе; 

- готовність відкрито висловлювати й відстоювати свою позицію; 

- критичність до своїх вчинків і вміння адекватно їх оцінювати; 

- готовність до самостійних дій, відповідальність за їхні результати; 

- цілеспрямованість і наполегливість у досягненні цілей; 

- готовність до подолання труднощів і життєвого оптимізму; 

- уміння протистояти діям і впливам, що ставлять під загрозу життя, 

здоров’я та безпеку особистості й суспільства в межах своїх можливостей. 

У нашому дослідженні розвиток ціннісної системи особистості 

майбутнього учителя початкових класів здійснюється в культурологічному 

освітньому середовищі, що спрямоване на збалансування морально-духовного, 

інтелектуального, психічного, соціального, фізичного розвитку особистості 

через реалізацію умов для толерантної культурної самоідентифікації 

особистості майбутнього учителя початкових класів.  

На основі аналізу науково-педагогічної літератури, вивчення головних 

напрямів організації освітнього процесу, що забезпечують якість педагогічної 

університетської освіти, власного педагогічного досвіду, визначено й 

обґрунтовано педагогічні умови толерантності майбутніх учителів початкових 

класів на засадах культурологічного підходу: 

– створення розвивального освітнього середовища як підгрунття для 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів; 

– організація дослідницької діяльності зі студентами – майбутніми 

учителями початкових класів у сфері всіх компонентів формування 

толерантності (вивчення різних традицій, розуміння прав людей бути іншими, 

засвоєння культурних відмінностей, осмислення навколишньої дійсності й 

вироблення суджень, заснованих на моральних цінностях тощо); 
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– розробка та упровадження авторської навчальної програми дисципліни 

за вибором для студентів – майбутніх учителів початкових класів «Основи 

формування толерантності вчителя». 

Навчання і виховання студентів, в основі якого знаходиться оволодіння 

нормами суспільної етики і моралі, знання культурно-історичних звичаїв і 

традицій, повинні мати кульурологічну спрямованість. І в зв’язку з цим 

принцип культуровідповідності загальної освіти необхідно узгодити з 

культурологічною основою підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до самореалізації при формуванні системи культурологічних цінностей у 

процесі навчання в контексті особистісно орієнтованого педагогічного впливу і 

взаємодії толерантоного освітнього середовища [200, 223]. У такому 

культурологічному середовищі, направленому на формування толерантності, як 

переконливо стверджує філософ і педагог А. Валицька, «освіта усвідомлюється 

... як культурний феномен, у якому відбувається становлення людини як біо-

психо-духовної істоти, особистості, здатної відповідно орієнтуватися і 

сучасному світі, розуміти, оцінювати і діяти в ньому» [51]. В основі такого 

культурологічного освітнього середовища знаходиться проблема становлення 

толерантності майбутнього вчителя початкових класів як елемента процесу 

активізації цього середовища, яке є опосередкованою ланкою в системі 

відносин «культура – соціум» і є одним з основних умов самореалізації 

культури, підготовки моральної, творчої особистості. 

Як вихідна одиниця аналізу формування особистості в культурологічному 

освітньому середовищі нами виділені її культурно історичний і 

соціокультурний складники. У зв’язку з цим слушною є думка В. Рубцова, що 

«формування особистості з новим світоглядом повинно знаходитися у 

взаємозв’язку із сучасною соціокультурною ситуацією і з принципово новим 

багатовимірним культурним середовищем. У такому разі можлива адаптація 

особистості в багатовимірному просторі діяльностей і спільнот і полягає в 

засвоєнні суб’єктом цілісної системи історичних зразків діяльності і свідомості, 

відповідних їм форм і змістів» [231]. 
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В умовах соціально-економічних перетворень українського суспільства 

відбувається зміна якості життя населення й помітна віддаленість молодого 

покоління від інститутів виховання, трансформація його духовних орієнтирів, 

ціннісних уявлень і моральних установок. 

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, знаходять відбиток в 

соціальному замовленні в освіті. Традиційна система освіти, яка забезпечує 

взаємозв’язок, зокрема міжнародного і національного початків, спрямована на 

формування патріотичної свідомості як найважливішої цінності, однією з основ 

духовно-моральної єдності суспільства. Для реалізації цієї мети в зміст освіти 

доцільно внести три взаємопов’язані компоненти: залучення особистості в 

цивілізаційні процеси, створення умов для рівноправного діалогу в 

культурологічному середовищі й необхідність розвитку і соціалізації 

особистості як суб’єкта етносу і громадянина. 

Аналізуючи причини сучасної кризи освіти, можна погодитися з тим, що 

вона пов’язана з «технократичним перевантаженням освіти» (М. Нікандров), з 

«трансляцією знання у відчуженій, безособовій формі» (Ю. Сенько), з 

«дефіцитом культури в освіті» (В. Зінченко), з «кризою духовних цінностей» 

(Л. Храпаль). [199, 235, 130, 283]. 

Водночас трактування освіти як сфери цілеспрямованого формування і 

розвитку особистості дозволяє розглядати її в тісному зв’язку з культурою як 

«специфічний людський спосіб перетворення природних задатків і 

можливостей», – зауважує Х. Гадамер [67]. Цей погляд знаходить теоретичне 

обґрунтування в фундаментальних роботах Є. Бондаревської, яка стверджує, 

що освіта – це «... частина культури, яка, з одного боку, живиться нею, а з 

іншого – впливає на її збереження і розвиток через людину» [43]. Однак треба 

врахувати, що освіта це саме «частина культури», яка, на відміну від усіх інших 

її складників, у малому масштабі відтворює культуру в її цілісності і 

внутрішній диференційованості. Але для того, щоб забезпечити порив людини 

до загальнолюдських цінностей та ідеалів культури, освіта повинна бути 

культуродоцільною. Саме культуродоцільність, на думку вчених (М. Бахтін, 
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Є. Бондаревська, Г. Волков, П. Гуревич), передбачає поворот всіх компонентів 

освіти і культури до людини як творця і суб’єкта, здатного до особистісного 

саморозвитку, розкриває основи взаємозв’язку освіти і культури, передбачає 

освоєння культури як системи цінностей у контексті розвитку особистості й 

становлення її як творчої індивідуальності – людини культурної [23, 43, 62, 93]. 

Культуродоцільність обумовлює відносини між освітою і культурою як 

середовищем, яка живить особистість. С. Кульневич, уточнюючи функції 

культуродоцільної освіти, зазначає, що вона «допомагає знайти цінності і 

смисли життя», спирається на суб’єктність пізнання свідомості, де «досвід 

осягнення знань і досвід поведінки «вирощується» не за схемою прищеплення і 

пересадки з однієї голови в іншу, а за схемою культурного породження смислів 

цього знання» [164]. 

Досягненням політичних, соціальних, психолого-педагогічних наук є 

звернення освіти до особистості, орієнтування на її цінність, самоактуалізацію і 

саморозвиток, формування її ціннісної свідомості й відносини, ціннісних 

орієнтацій, розвиток творчих здібностей та обдарувань з урахуванням вікових 

та індивідуальних можливостей (О. Газман, І. Зимня, Л. Храпаль) [68, 129, 284]. 

У психолого-педагогічних дослідженнях сьогодні все частіше підкреслюється 

змога й необхідність адекватного уявлення про ціннісне відношення та основні 

шляхи його досягнення. При цьому особлива увага звертається на можливість 

вивчення учасниками освітнього процесу законів, нормативних документів та 

інших матеріалів про цінність життя та ціннісне відношення з метою його 

подальшого використання в навчальних і реальних життєвих ситуаціях 

(В. Сластьонін, Г. Чіжакова) [240]. Цінності, які, згідно з М. Каганом, це 

відносини, це значення, які людина наділяє сенсом. Цінності як відносини, як 

значення «схоплюються» свідомістю, морально-ціннісною сферою свідомості. 

Тлумачення ціннісного ставлення як основи розвитку відносин особистості 

дозволяє розглядати його в тісному зв’язку з культурою як «специфічний 

людський спосіб перетворення природних задатків і можливостей» [135]. 

Згідно з А. Хуторським, «культурологічний підхід передбачає включення 
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в контекст змісту освіти структури культури в різних її проявах, насамперед 

духовної культури, що має виховний потенціал. Інтегральним результатом 

культурологічної спрямованості змісту освіти виступає становлення людини, 

що поважає себе і представників інших культур, що володіє 

багатофункціональними компетенціями, які дозволять йому навчитися 

самостійно розв’язувати проблеми навчання в повсякденному житті, готового 

до гуманістично орієнтованого вибору» [285].  

Необхідною умовою динамічного розвитку держави, найважливішим 

чинником демократизації, гуманізації всіх сторін суспільного життя в 

сучасному світі є освіта. На думку Є. Бондаревської «майбутнє людства 

залежить від того, чи здійсниться гуманістична переорієнтація суспільства» 

[43]. 

З проведеного аналізу педагогічної літератури ми бачимо, що завданням 

сучасної освіти є визначення умов, які здатні допомогти особистості приймати 

загальнозначущі цінності як внутрішню установку, орієнтир її діяльності та 

поведінки. Причому їх створення може бути забезпечено через ціннісну 

свідомість, поведінку, ставлення, за умови, що освіта реалізує свій потенціал у 

процесі створення нових цінностей, які впливають на ціннісні орієнтації 

суспільства і окремої особистості (М. Нікандров, Ю. Сенько, В. Сластьонін) 

[199, 235, 241]. 

У педагогічній науці і практиці ведуться пошуки й розробка різних 

виховних програм, технологій, покликаних розв’язувати проблеми розвитку 

особистості, збагачення її духовними і матеріальними цінностями, створеними 

за всю історію людства, досліджуючи методи, способи й шляхи передачі 

соціального досвіду, багатства традицій, цінностей і культури молодому 

поколінню. 

Молоде покоління потрібно вчити тому, щоб основи загальнолюдської 

моралі стали регулятором їхньої поведінки в повсякденних життєвих ситуаціях, 

а не тільки тому, щоб вони правильно вимовляли абстрактні моральні 

принципи і знали вищі людські цінності.  
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Спираючись на принцип історичної та соціокультурної мінливості та 

взаємозв’язку освітніх цінностей, принцип інтеграції традиційних інноваційних 

цінностей, В. Сластьонін і Г. Чіжакова виділяють в ієрархії цінностей освіти 

домінантні, нормативні, стимулювальні й супутні. Вони вказують, що всі групи 

цінностей взаємопов’язані, сприяють формуванню творчості, творчої 

діяльності, спрямованої на створення матеріальних і духовних цінностей 

суспільства і культури всіх суб’єктів педагогічного процесу [240]. У цьому 

напрямі вчені (Є. Бондаревська, В. Зінченко та інші) відзначають, що система 

сучасної освіти покликана підіймати культурний рівень особистості, оскільки 

саме культура є універсальним механізмом формування цілісної особистості 

людини [43, 130]. 

Дуже цінним нам видається те, що більшу роль у гармонійному розвитку 

культуродоцільних відносин відіграє опановування національно-культурними 

цінностями, усвідомлення гармонійності загальнолюдського, національного, 

інтернаціонального початків, засвоєння культурних досягнень інших народів 

(С. Арутюнов, Ю. Арутюнян, Д. Бенкс) [9, 10, 28]. 

Культурологічний контекст активної взаємодії між вчителем та учнем 

молодшого шкільного віку реалізується в процесі загальноосвітньої підготовки, 

у результаті якої формується особистісний морально-культурологічний 

потенціал для культуродоцільного навчання толерантності до системи 

цінностей у культурологічному освітньому середовищі. 

З огляду на вищесказане, вважаємо, що необхідно визначити складники 

системи, моделі, культуродоцільність цінностей, як, наприклад, мета навчання, 

зміст навчання, організація навчального процесу студентів – майбутніх 

учителів початкових класів як суб’єктів спілкування і творчості, творчо-

педагогічна взаємодія в умовах культурологічного освітнього середовища 

тощо. Під впливом певних культурологічних цінностей на особистість 

формуються і культурологічна самосвідомість, переконання і досвід 

особистості як сукупність культурологічних знань і вмінь. 

Для реалізації цієї системи в процесі загальноосвітньої підготовки з 
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урахуванням виділених нами компонентів змісту освіти нами розроблена 

модель формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на 

засадах культурологічного підходу, яка є способом реалізації системи 

культурологічних цінностей, оскільки виступає як система форм і методів 

навчання, спрямованих на розвиток особистості на культурно-ціннісному рівні. 

Наступним структурним складником культуровідповідності в підготовці 

майбутніх учителів початкових класів в умовах культурологічного середовища 

є: культурологічна підготовка майбутніх учителів початкових класів у процесі 

вивчення передусім рідної мови і літератури; система методичної роботи в 

аспекті культурологічних цінностей; самоосвіта. 

Таким чином, інтегральним результатом культуролого-педагогічної 

спрямованості змісту освіти є становлення людини, що поважає себе і 

представників інших культур, що володіє компетентністю в культурному плані, 

яка дозволить йому розв’язувати проблеми в навчанні та повсякденному житті. 

Процес формування духовно-моральної культури учнів молодшого 

шкільного віку і вчителя в умовах культурологічного освітнього середовища 

через культурологічну спрямованість передбачає взаємодію духовно-моральних 

компонентів особистості вчителя і учня. 

Під час аналізу психолого-педагогічної літератури ми виявили, що 

базовими ідеями нової моделі духовної культури вчителя є: ідея національного 

дому, ідея етичної розумності, ідея ненасильства, ідея єднання світу тощо. 

Слід зазначити, що ефективність формування духовно-моральної 

культури учнів молодшого шкільного віку в умовах культурологічного 

освітнього середовища залежить від вихідних філософсько-педагогічних 

положень, відповідно до яких вибудовується і нова модель духовної культури 

сучасного вчителя. Така модель трактує духовні вертикалі в умовах 

інформаційного суспільства та визначає провідну роль самосвідомості суб’єкта, 

стверджуючи самоцінність людської індивідуальності. У зв’язку з тим 

досліджувана модель робить упор на самооформлення професійного образу 

сучасного педагога, виділяючи різні рівні розвитку духовної культури вчителя. 
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Таким чином, педагогічна концепція розвитку духовної культури вчителя 

спирається на ідеї його саморозвитку, самовдосконалення та свідомої роботи 

над творенням образу педагога-професіонала. 

Отже, моделювання духовної культури вчителя ефективно при опорі на: 

принцип ціннісних орієнтацій (орієнтує вчителя на майбутнє), принцип картини 

світу, принцип цілісності суб’єкта, принцип творчості, принцип 

соціокультурного контексту розвитку, принцип конкретності, принцип 

спадкоємності культури, принцип обліку всебічних зв’язків, принцип головної 

ланки, принцип розвитку. 

З огляду на вищевикладене, ми приходимо до висновків. Нами 

встановлено, що сьогодні необхідна теоретична і організаційна розробка питань 

формування ціннісного ставлення майбутніх учителів початкових класів до 

культурних традицій в умовах толерантного середовища. Такий підхід на 

практиці дозволить: 

- більш ефективно втілювати в життя ідеї гуманізму в міжособистісних 

відносинах; 

- передбачити наслідки певних процесів в умовах толерантного 

культурологічного середовища, їхні позитивні або негативні сторони, що 

впливають на характер узаємин молодого покоління; 

- знаходити на основі спільних зусиль ефективні педагогічні шляхи 

співпраці, дружби, узаєморозуміння, ціннісного ставлення до культурних 

цінностей всіх народів. 

Нами виявлено, що сьогодні важливо формувати в майбутніх учителів 

початкової школи патріотичне ставлення до «малої» і «великої» Батьківщини, 

толерантність до представників інших культур, співчуття і співпереживання до 

різних народів. Педагог має великі можливості формувати любов до рідної 

мови, рідної культури, культурних цінностей держави і поваги до старших 

через насичення культурологічного освітнього середовища, що спрямоване на 

формування толерантності різноманітними заходами та інноваційними 

формами роботи. 
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Висновки до розділу 1. 

Встановлено, що вибір людиною ціннісних орієнтацій ґрунтується на 

формуванні толерантності в майбутніх учителів початкових класів, під якою ми 

розуміємо активну моральну позицію й психологічну готовність до терпимості 

в ім’я взаєморозуміння між народами, соціальними групами, в ім’я позитивної 

взаємодії з людьми іншого культурного, національного, релігійного або 

соціального середовища. 

Процес формування толерантності майбутніх учителів початкових класів 

обумовлений реалізацією виховних впливів на когнітивному рівні, при якому 

виховні впливи націлені на систему знань особистості; на емоційному рівні, 

при якому застосовуються виховні засоби покликані викликати й підтримувати 

в особистості конкретний емоційний настрій, що впливає на сприйняття й 

інших психологічних впливів; на поведінковому рівні, при якому виховний 

вплив безпосередньо спрямований на особистість загалом, спонукаючи її діяти 

певним чином і забезпечуючи підкріплення поведінковим актам, що 

здійснюються. 

Виявлено, що формування морально-ціннісних засад повинно 

здійснюватися з урахуванням психолого-педагогічних і вікових особливостей 

особистості, мати культурологічну спрямованість, спиратися на кращі 

традиційні методи і прийоми народу. Дані зарубіжних і вітчизняних 

дослідників показують, що міжнаціональні, соціальні, побутові установки й 

стереотипи затверджуються в молодшому шкільному віці, коли на учня 

головним чином впливають дорослі. Педагоги, з якими постійно спілкується 

дитина, має змоги для формування в нього позитивних толерантних установок і 

навичок узаємодії, вести цілеспрямовану роботу по формуванню й вихованню в 

дітях поваги, емоційно-позитивного ставлення до людей різних 

національностей, залученню дітей до загальнолюдських моральних цінностей. 

Саме в молодшому шкільному віці закладаються морально-культурні основи 

формування особистості, її громадянської спрямованості й починають 

складатися взаємодії в групі. Учні характеризуються слабкою сформованістю 
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комунікативної діяльності, пізнавальна активність дитини, їхня допитливість у 

цей період спрямована на пізнання навколишнього світу.  

Доведено, що розвиток цінностей особистості здійснюється в 

культурологічному освітньому середовищі, що спрямоване на збалансування 

інтелектуального, морально-духовного, психічного, соціального, фізичного 

розвитку особистості через реалізацію умов для толерантної культурної 

самоідентифікації особистості. 

Культурологічне освітнє середовище має великий виховний потенціал. 

Його зміст становлять такі культурологічні елементи, як: ідеали, духовно-

моральні традиції, мова. Вона сприяє формуванню таких якостей, як: 

патріотизм, толерантність, інтерес до культур різних народів, культурі 

міжнаціонального спілкування тощо. 

Цей вид освітнього середовища виступає чинником гармонізації 

толерантних відносин, а також є інноваційним середовищем, у якому зміна 

парадигми освіти має проводитися на основі врахування століттями 

сформованого досвіду народного виховання молодого покоління різними 

засобами морально-духовних цінностей. 

Виявлено, що ефективність роботи з формування толерантності залежить 

від ступеня підготовленості вчителя до неї, тому що саме вчитель є тією 

людиною, яка організовує спілкування учнів усередині класного колективу. 

При цьому толерантність повинна стати частиною всього освітнього процесу 

загалом і зокрема уроків літературного читання, української та іноземної мов, 

образотворчого мистецтва та музики. Крім того, толерантність, як якість, що 

виявляється в діяльності, повинна формуватися і в межах позаурочної роботи, 

організація якої повинна будуватися на основі непрямих впливів на учнів і 

об’єднання зусиль школи, сім’ї й соціуму. 

Обґрунтовано ефективні форми і методи формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу: 

- використання позитивних прикладів із життя та діяльності людей різних 

національностей; 
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- залучення майбутніх учителів у суспільно корисну і художньо-творчу 

культурологічну діяльність; 

- використання завдань з різними ситуаціями морального характеру в 

процесі навчальної та виховної роботи; 

- використання ігор у процесі проведення занять та виховних заходів, 

зокрема сюжетно-рольових, під час яких учасники освітнього процесу повинні 

пристосовуватися до особливостей дій один одного. При цьому поступово 

ускладнюються завдання, які учні та студенти повинні вирішувати в 

спілкуванні і взаємодії. Ця форма діяльності буде надалі позитивно впливати на 

комунікативні здібності памолоді для життя в багатонаціональному та різному 

соціальному суспільстві. 

Матеріали, представлені в розділі, висвітлено в таких публікаціях: [72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 91, 297]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАСАДАХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО 

ПІДХОДУ 

 

2.1.  Загальні питання організації педагогічного експерименту 

 

Демократичні перетворення і соціальні потрясіння в суспільстві, 

викликали необхідність виховання нестандартної, високо моральної, творчої 

особистості. Перед школою і закладами вищої освіти виникають складні і 

відповідальні завдання, які не можуть бути розв’зані без фундаментальної 

перебудови змісту, форм і методів навчання і виховання учнівської та 

студентської молоді. Це можливо виконати лише завдяки підвищенню 

культурного рівня, відродженню загальнолюдських духовних цінностей, 

перебудові системи освіти, поверненню її до гуманістичних джерел, до 

морального виховання дітей та студентства. Тому в умовах перебудови вищої 

педагогічної освіти особливого значення набуває проблема гуманізації, 

виховання духовності особистості на засадах добра, миру, толерантності, 

взаємоповаги і співробітництва. Вихованню в дусі толерантності сприяє 

прищеплення почуття солідарності як між окремими особами, так і мовними 

групами та націями. В інтересах міжнародної злагоди принципово важливо, 

щоб кожна людина, громада та нація усвідомлювали і поважали 

багатокультурний характер людського співтовариства. 

Толерантність необхідна у взаєминах між окремими особами, в сім’ї та у 

громаді. У школах, університетах та осередках неформальної освіти, вдома і на 

роботі, необхідно формувати атмосферу толерантності, душевності, стосунки 

відкритості, уважність один до одного та почуття солідарності. Усе це 

приходить через виховання. Виховання є найефективнішим засобом 

запобігання проявам нетерпимості. 
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Виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної 

несправедливості, відмови від своїх або прийняття чужих переконань. Це 

означає, що кожен може дотримуватись своїх переконань і визнає таке ж право 

за іншими. Це свідчить про визнання того, що люди за природою своєю 

відрізняються зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і мають 

право жити в мирі, в гармонії з собою і навколишнім світом та зберігати свою 

індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути 

нав’язані іншим. Без толерантності не може бути миру, а без миру неможливі 

розвиток і демократія. 

Виходячи із зазначеного вище, не викликає сумніву твердження про те, 

що стати справжнім фахівцем можна за умови наявності сформованої 

сукупності певних природних рис і якостей, але цей потенціал може 

залишитися нерозвиненим, якщо майбутній фахівець не отримає належної 

професійної підготовки та відповідного виховання, одним із напрямів якого є 

формування толерантності та загальної культури студента. 

Загальновідомо, що професійне становлення особистості – це 

найважливіша мета будь-якого навчального закладу. У процесі здобуття освіти 

відбувається становлення, збагачення і вдосконалення суб’єктивно-

особистісного й духовного світу молодої людини. Таке становлення є 

результатом цілеспрямованих впливів на знання, позицію, поведінку довкілля 

(як необхідної умови професійного становлення і розвитку особистості, як 

суб’єкта цього складного процесу). 

Сьогодні задовольнити суспільство може лише такий фахівець, котрий 

спроможний упроваджувати не лише інформаційну культуру, але й 

організовувати діяльність, яка б спиралася на такі соціальні цінності, як 

рівність, справедливість, повага, толерантність, злагода, порядок.  

Серед зазначеного вище, вагоме місце, безперечно посідає толерантність.  

Толерантність проглядається у тенденції відношення до людей у цілому, 

тенденції, що зумовлена життєвим досвідом, установками, властивостями 

характеру, моральними принципами, станом психічного здоров’я людини. Вона 
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полягає в терпимості до інших людей, їх індивідуальності, способу життя, 

думок. Толерантна людина, оцінюючи поведінку інших, не розглядає в якості 

еталона себе, вона не категорична в судженнях, не намагається перевиховати 

іншу людину, вміє пробачати помилки. 

Починаючи з перших днів навчання у закладі вищої освіти, засвоюючи 

навчальні дисципліни, розвиваючись як особистість, студент потрапляє в 

складні навчально-пізнавальні ситуації, коли висловлюються різноманітні 

оцінні судження. Він бере участь у дискусіях, при цьому нерідко вимушений 

йти на компроміс, враховувати інтереси оточуючих, погоджуватися з 

опонентом у тому випадку, коли він наводить незаперечні аргументи. 

Здобуваючи навички не тільки професійного, але й соціального спілкування, 

студент засвоює і закріплює ті норми та правила, які прийняті в тому чи іншому 

професійному середовищі, тобто оволодіває основами культури толерантної 

поведінки. 

У першому розділі дослідження ми відзначили, що в педагогічній науці 

мало уваги приділяється окремим аспектам формування толерантних якостей в 

учнів початкової школи та майбутніх учителів початкових класів. Це приводить 

до того, що навчальні заклади проводять роботу з формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів засобами культурологічного підходу 

досить фрагментарно, обґрунтовуючи певні напрями роботи інтуїтивно. 

Вирішення цього завдання вимагає вивчення нових ефективних педагогічних 

умов і підходів до організації освітнього процесу, його спрямованості на 

розвʼязання проблем виховання і розвитку людини, яка не тільки володіє 

комплексом знань, умінь і навичок, а й здатна адаптуватися до 

культурологічного толерантного середовища, долучатися до гуманістичних 

ідей і традицій.  

Оскільки дисертація містить мету: теоретично обґрунтувати та 

експериментального перевірити педагогічні умови формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу, 

розглянемо в цьому розділі ефективність кожної умови відповідно до гіпотези 
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дослідження. Успішне формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу може бути забезпечене 

виконанням таких педагогічних умов:  

– створення розвивального освітнього середовища як підґрунтя для 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів; 

– організація дослідницької діяльності зі студентами – майбутніми 

учителями початкових класів у сфері всіх компонентів формування 

толерантності (вивчення різних традицій, розуміння прав людей бути іншими, 

засвоєння культурних відмінностей, осмислення навколишньої дійсності й 

вироблення суджень, заснованих на моральних цінностях тощо); 

– розроблення та упровадження авторської навчальної програми 

дисципліни за вибором для студентів – майбутніх учителів початкових класів 

«Основи формування толерантності вчителя». 

На першому етапі нашого експериментального дослідження був 

проведений аналіз і вивчення психолого-педагогічної літератури з 

проблематики дослідження; сформульовані тема, мета, завдання та гіпотеза 

дослідження; проводилось анкетування студентів – майбутніх учителів 

початкових класів, спостереження над роботою і діяльністю викладачів, 

інтересами, звичками, відносинами і можливостями студентів із вироблення 

толерантних відносин.  

Під час вивчення проблеми формування толерантності ми виходили з 

таких теоретичних положень: 

- основою толерантного ставлення до людей є позитивна національна та 

соціальна ідентичність, у структурі якої позитивний образ власної 

національності та соціальної приналежності співіснує з позитивним ціннісним 

ставленням до інших; 

- національна та соціальна ідентичність – це психологічна категорія, яка 

належить до усвідомлення своєї приналежності до певної національної та 

соціальної спільності; 

- у структурі національної та соціальної ідентичності виділяють 
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когнітивний, афективний і поведінковий компоненти. 

Виховання толерантності – це педагогічна спроба, яка повинна допомогти 

учням та студентам зрозуміти свою культуру, соціальну позицію, роль 

узагальнень і стереотипів у комунікації між різними культурами, усвідомити 

своє «Я». Людина не може стати культурно освіченою, якщо вона до цього 

довгий час була монокультурною. У процесі свого культурологічного 

становлення вчитель і учні, викладач і студенти проходять кілька ступенів або 

рівнів: толерантність, розуміння і прийняття іншої культури, повагу культури й 

твердження культурних відмінностей. Взаємозвʼязок між ними не статичний, а 

досить складний, динамічний і діалектичний.  

З огляду на це, складений план виховної роботи, що містить такі напрями: 

- формування розуміння й поваги до інших народів, культур, цивілізацій, 

охоплюючи культуру побуту та соціальні стандарти; 

- виховання персональних морально високих якостей; 

- виховання навичок співіснування з людьми – представниками іншої 

раси, мови, релігії, етносу тощо; 

- виховання почуттів співчуття і готовність допомогти іншим людям;  

- формування суспільно схвалюваних життєвих цінностей, розвиток 

розуміння, визнання, дотримання і вміння захисту прав і свобод людини; 

- усвідомлення необхідності міжнаціональної солідарності та 

співробітництва, готовність брати участь у розвʼязанні проблем інших спільнот 

й народів; 

- цілеспрямоване створення умов для освоєння людиною культури та 

побуту різних народів, переведення їх в особистісний досвід; розвиток умінь 

вести відкритий міжкультурний діалог і здійснювати партнерство заради 

поваги і взаємного розуміння і зміцнення свободи вірування й релігій;  

- несхвалення та осуд расизму, ксенофобії, антисемітизму та інших форм 

нетерпимості та дискримінації;  

- осуд тероризму та будь-яких форм екстремізму; 

- формування політичної та релігійної коректності та затвердження їх 
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нормою життя; 

- формування масової культури коректного ставлення в суспільстві й 

активізація громадських сил в цьому напрямі; 

- запобігання підбурюванню до злочинів, ненависті на ґрунті раси, 

кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного або соціального походження 

тощо; 

- формування громадянської позиції, заснованої на повазі прав і свобод 

людини і громадянина, закріплених у Конституції України; 

- вивчення національних традицій і звичаїв; 

- виховання поваги до минулого свого народу, відновлення історичної 

памʼяті; 

- формування моральних ідеалів на основі вітчизняних духовних і 

культурно-історичних цінностей; 

- виховання любові до рідного слова, збагачення і розвиток української 

мови та культури; 

- вивчення основ релігійної культури різних народів;  

- розкриття духовних цінностей вітчизняної літератури та мистецтва, 

ознайомлення з творами духовної музики, літератури, живопису, архітектури;  

- висвітлення повноти поглядів на ключові питання природничих 

предметів.  

Є чимало можливостей для розвитку особистості, підвищення загальної 

культури та формування толерантної свідомості студентів. Ці можливості 

закладені в організації викладання циклу загальноосвітніх гуманітарнтх 

дисциплін, сам зміст яких, при відповідному розміщенні акцентів, здатен 

значно вплинути на формування толерантності. Так, наприклад, у курсі 

філософії студентів знайомлять із різними філософськими поглядами та 

системами, що мають як протилежні, так і подібні положення, при цьому 

наголошується, що кожна філософська концепція має право на існування. При 

вивченні основних філософських проблем розглядаються різні, часто 

суперечливі підходи до їхнього розуміння та вирішення, що переконує 
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студентів у тім, що не існує простих, однозначних й прийнятих усіма бе 

винятку відповідей на складні питання. Курс соціології і політології 

переконливо показує, що суспільство не є монолітною структурою. Воно 

складається з безлічі соціальних груп, різних за етнічними, конфесіональними, 

віковими, освітніми, ідеологічними, майновими та іншими онаками. Відповідно 

існує велика кількість політичних партій та об’єднань, що виражають інтереси 

ріних соціальних груп, і в демократичному суспільстві всі ці інтереси гідні 

уважного й поважного ставлення. Курс історії знайомить студентів із складним, 

неоднозначним і  часом драматичним шляхом, по якому наша країна йшла до 

здобуття незалежності, а також із традиціями дружнього та благополучного 

співіснування на території України різних етнічних груп. Великі можливості 

для розвитку толерантності надає зміст курсу культурології. Історія розвитку 

культури виявляє неоцінений внесок досягнень різних країн і народів у 

становлення та розвиток світової культури і сучасної цивілізації. Те ж саме 

можна сказати й про вивчення іноземних мов, що дає можливість ознайомитись 

з іношомовною культурою, способом життя, манерами спілкування, звичаями 

та традиціями інших країн. Важливе значеня в процесі формування толерантної 

свідомості має курс психології. Основною його метою, крім засвоєння основ 

наукової психології, розуміння природи, розвитку й функціонування психіки та 

свідомості, основних психічних процесів, властивостей, станів, є формування 

психологічної культури майбутніх фахівців. Психологічна культура містить у 

собі глибоке і адекватне розуміння і усвідомлення людиною своїх внутрішніх 

поцесів, станів і властивостей; розуміння інших людей, їхніх психологічних 

особливостей і станів, а також уміння налагоджувати й підтримувати 

доброзичливі, гуманні відносини з людьми. Підвищення психологічної 

культури особистості безумовно сприяє формуванню толерантної свідомості. 

Що стосується форм і методів навчання, то тут теж існують чудові 

можливості для формування толерантності. Застосування дискусійних (для 

іноземних мов – діалогових) методів допомагає студентам не тільки в розвитку 

вмінь формулювати, висловлювати та відстоювати свої думки, але й у 
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відпрацовуванні навичок уважного та поважного вислуховування думок 

опонентів, не згодних з їхньою точкою зору. Застосування тренінгових 

методик, навчальних ділових і рольових ігор також може сприяти формуванню 

толерантності, тому що перебування в ролі іншої людини дає можливість 

поставити себе на місце іншого, тим самим краще зрозуміти його. Таким 

чином, існує підстава думати, що освітній процес закаладів вищої освіти уже в 

існуючому має потужний потенціал для формування толерантної свідомості.  

На думку І. Мельничук, якщо говорити про толерантність як 

характеристику індивіда, то можна виділити два її аспекти: толерантність як 

тенденцію (потребу) і толерантність як можливість (здібність). У будь-якому 

випадку толерантність особистості можна сформувати і розвинути [191]. 

Визначимо основні шляхи формування толерантності, а саме: 

1. Формування самосвідомості через зміст освіти і виховання, 

використання певних методів навчання і виховання, що розвивають навички 

толерантної поведінки. Формується толерантна самосвдомість, цінності 

толерантного спілкуванн, соціальної установки. 

2. Виховання почуттів за допомогою співпереживання, співчуття або 

протиставлення, тобто навчання соціальним навичкам, які перебувають в основі 

цього процесу, має здійснюватись на раціональному, емоційному та духовному 

рівнях. Головним компонентом тут є глибокі знання про толерантність, 

загальна спрямованість на формування навичок толерантної поведінки та 

розв’язаня конфліктів.  

Там, де мова іде про людську свідомість, ціннісні орієнтації, мораль і 

поведінку, беззаперечно, до числа вирішальних чинників належить освіта. Тому 

навчальним закладам належить роль провідних соціальних інституцій, які 

зобов’язані сприяти формуванню гуманістичного світогляду, вихованню 

толерантності, ціннісного ставлення до кожної людини. Опановуючи соціальне, 

природне культурне середовище, використовуючи його виховні можливості й 

«пристосовуючи» його до потреб особистості, освітній заклад має стати 

виховним простором, де відбувається паритетна взаємодія викладача і студента. 
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Дуже важливо максимально наблизити навчальний процес до реальних 

умов майбутньої професільної діяльності студента. У процесі викладання 

різних дисциплін необхідно створювати педагогічні умови для розвитку 

професійно значущих рис особистості студента, що зумовили б формування 

толерантності. Мається на увазі введення студентів у проблемні ситуації, які 

вимагають прийняття продуктивних рішень, формування установки на 

сприйняття іншої людини як рівноправного партнера у спілкуванні, 

позитивного ставлення до нього, поваги до його особистості, бажання 

зрозуміти і прийняти його точку зору, що, безперечно, знімає численні бар’єри 

на шляху залагодження конфлікту. 

Експериментальна робота з перевірки гіпотези здійснювалася впродовж 

2016–2019 рр. в освітньому процесі Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Бердянського державного 

педагогічного університету, Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка на факультетах початкового 

навчання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.  

Різними видами експериментальної роботи було охоплено 56 викладачів та 

510 студентів. Із 310 студентів Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди сформовано контрольну групу (КГ) 

загальною кількістю 150 осіб та експериментальну групу (ЕГ) загальною 

кількістю 160 осіб.  

Одним із засобів формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу є досвід впровадження 

педагогами педагогічних концепцій, теорій та інновацій у свою професійну 

діяльність. Дійсно, ефективне формування толерантності молодших школярів 

можливе тільки в тому разі, якщо вчитель усвідомлюватиме сенс і цінність 

педагогічної взаємодії зі школярами, якщо буде підготовлений до здійснення 

культуро-орієнтованої педагогічної діяльності з учнями. У звʼязку з цим ми 

провели цілеспрямоване дослідження ступеня підготовленості майбутніх 

учителів початкової школи до формування толерантності молодших школярів, 



 129 

підтримки культурної самобутності та розвитку в учнів уявлень про культурні 

відмінності. Для того, щоб вивчити досвід впровадження майбутніми 

учителями педагогічних концепцій, теорій та інновацій у свою професійну 

діяльність і поцінувати ступінь залучення педагогів у роботу з формування в 

молодших школярів толерантності, нами розроблено спеціальні тести. Їм були 

запропоновані тести, які дозволяють поцінувати ступінь залучення майбутніх 

педагогів у роботу з формування в молодших школярів толерантності. 

Готовність майбутнього вчителя до виховання культури толерантного 

спілкування нами було сприйнято як: 

- результат цілеспрямованої підготовки й самопідготовки до професійної 

діяльності; 

- інтегральна властивість особистості, що дозволяє самостійно й 

усвідомлено здійснювати стратегію виховання культури толерантного 

спілкування молодших школярів. 

Отже, готовність майбутніх учителів початкових класів до виховання 

культури толерантного спілкування молодших школярів розглядається нами, з 

одного боку, як інтегративно-особистісне утворення, що містить мотиваційно-

ціннісне ставлення до цього процесу: професійно-особистісні якості, що 

забезпечують успішність виховання культури толерантного спілкування 

молодших школярів; систему знань, умінь, навичок, з іншого боку, активність 

учителя, що дозволяє ці знання, уміння, навички продуктивно використовувати 

при вирішенні питань у вихованні культури толерантного спілкування 

молодших школярів. Виховна суть полягає в тому, щоб навчити студентів 

управляти національно-культурною сферою своєї поведінки, зберігати 

стабільність в емоційно стійких ситуаціях. Ми розуміємо, що готовність 

майбутніх учителів початкових класів до виховання культури 

міжнаціонального толерантного спілкування молодших школярів виступає 

відносно автономною й незалежною підсистемою в цілісній системі 

професійної готовності, а значить, і ступінь її впливу на загальнопрофесійну 

підготовку носить постійний, динамічний характер, може бути 
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схарактеризована як мета і результат навчально-виховного процесу. 

Майбутні учителі початкових класів у процесі своєї професійної 

діяльності мають вміти формувати толерантність в учнів початкової школи та 

застосовувати для цього проблемні педагогічні ситуації, які були б 

максимально наближені до умов професійної діяльності. Отже, для дітей 

молодшого шкільного віку можна проводити літературні мандрівки, ігри, свята 

толерантності, які сприятимуть вихованню адекватного сприйняття людей 

інших культур, національностей тощо. 

Значне місце у розвитку толерантних поглядів у молодших школярів за 

допомогою культурологічного підходу посідають художні дитячі твори, які 

покликані впливати не тільки на розум, але й на почуття читача. Тому майбутні 

вчителі початкових класів мають вміти навчати дітей не тільки більш-менш 

точно та докладно відтворювати зміст прочитаного, а й сформувати в дітей 

уміння проникати в сенс прочитаного, допомогти зрозуміти причини тих чи 

інших вчинків героїв, мотиви, якими вони користувалися, здійснюючи ці 

вчинки, і, нарешті, на цій підставі давати цим вчинкам оцінку у відповідності із 

задумом автора. 

Під час проходження педагогічної практики майбутні учителі початкових 

класів проводили уроки літературного читання, які сприяли розвитку 

толерантного світосприйняття в молодших школярів за допомогою 

культурологічного підходу. Уроки розроблено на основі вивчення зарубіжних 

народних та літературних казок і оповідань з використанням різноманітних 

літературних ігор, кросвордів та вікторин, у вигляді віртуальних подорожей, 

заочних екскурсій, інсценувань тощо. Наскрізною темою було обрано тему 

«Заочна подорож країнами світу». Зараз у зв’язку з розширенням можливостей 

міжнародного спілкування значне місце у засобах масової інформації займають 

відомості про країни та народи. В інформаційний потік залучаються і молодші 

школярі. Їм самим не під силу розібратися в усьому різноманітті відомостей, не 

маючи міцної системи знань. І, незважаючи на значний інтерес до різних країн 

світу, учень початкової школи фактично не має ніяких відомостей про них.  
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Добір творів відбувався згідно із такими принципами: жанровому, 

художньо-культурологічному та літературознавчому. Тематика і зміст творів 

сприяє освоєнню найважливіших загальнолюдських цінностей, вихованню 

найкращих якостей: людяності, любові до рідної землі, природи, шанобливого 

ставлення до батьків і однолітків тощо. Розкриває перед читачами 

різноманітність навколишнього світу, людських взаємовідносин. Передбачає 

поглиблене усвідомлення учнями на практичному рівні таких понять як тема, 

ідея, жанрові особливості твору, його персонажі, засоби художньої виразності, 

які вони отримують на уроках позакласного читання.  

Під час педагогічної практики одним із етапів роботи з вивчення 

зарубіжних творів було опановування французьких народних казок учнями 

другого класу. Обов’язковим моментом на заняттях було ознайомлення з 

Францією, її культурою і звичаями, через ознайомлення з літературою. На 

кожному уроці поступово додавалися цікаві факти про Францію, проводилися 

умовні екскурсії (за допомогою презентацій і плакатів), в яких учні брали 

активну участь, що сприяло не тільки поглибленню знань про країну, а й 

розвитку мовлення дітей. При відборі творів ми керувалися класичної 

класифікацією народних казок і відповідно до неї пропонувалися казки для 

дітей – це казки про тварин («Козочки і вовк», «Хто хоробріший вовка», «Казка 

про півня», «Вовк равлик і оси», «Орел і корольок»), чарівні казки («Маленька 

Аннетта», «Три бажання», «Вадуайє») і соціально-побутові казки («Як семеро 

хлопців в Париж їздили», «Клубок вовни»). При проведенні уроків обов’язково 

використовувалися ігрові моменти, творчі, пошукові та репродуктивні 

завдання, такі як літературні загадки, інсценування казок, читання за ролями, 

складання казок. При ознайомленні дітей з деякими французькими народними 

казками, обов’язково зіставляли їх із подібними вітчизняними. Наприклад, 

французька народна казка «Вадуайє» порівнювалася з російською народною 

казкою «Лисичка-сестричка», французька казка «Маленька Аннета» 

порівнювалася з російської казкою «Крихітка-Хаврихіткака». Проводилась 

порівняльна характеристика героїв, сюжету, виділення культурологічних 
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особливостей. На кожному уроці пропонувалося знайти країнознавчі елементи, 

які присутні в цих народних казках – це імена (П’єр, Міетта, Аннета, Марі та 

інші), назви міст і сіл (Париж, Дорсі, Месс та інші), грошові одиниці (су), 

національна їжа (корнішони, цибульний суп) тощо. Заключним уроком було 

підбиття підсумків роботи з французькими народними казками. Знання та 

вміння учнів визначалися за допомогою вікторин, літературних ігор і 

анкетування. Діти визначали, які казки з вивчених на уроках під час 

проходження студентами педагогічної практики відносяться до французьких, 

також називали героїв французьких казок і визначали вид казки – про тварин, 

чарівна або побутова.  

Наступним етапом роботи з вивчення зарубіжних творів під час 

педагогічної практики було опановування теми «Казки французьких 

письменників» учнями третього класу. Тут ми вирішили зупинитися на казках 

великого французького письменника Шарля Перро, бо його казки це джерело 

цікавих, живих сюжетів з хорошою мораллю і характерними рисами народного 

побуту. В основу роботи лягло знайомство з казками великого французького 

письменника, що входять до збірки «Казки моєї матінки Гуски, або Історії і 

казки минулих часів з повчаннями». На уроках діти познайомилися з життям і 

творчістю Шарля Перро, прочитали дев’ять казок з цієї збірки і дізналися, як 

жили і одягалися люди, що жили у часи Шарля Перро. Вивчення казок 

почалося з зіставлення французької народної казки «Куртійон-куртіет» і казки 

Шарля Перро «Хлопчик-мізинчик». Для того щоб урізноманітнити заняття по 

казках Шарля Перро, дітям пропонувалося побути в ролі героїв казок і зіграти в 

сценках деякі уривки з казок. Діти знайомилися з казками письменника в різних 

перекладах, вчилися зіставляти різні варіанти, шукати спільні та відмінні риси. 

У підсумки діти вміють пояснити, чим літературна казка відрізняється від 

авторської, знають, що таке країнознавча лексика і за допомогою вчителя 

вміють виокремити країнознавчі елементи з казки: імена (Рікке), предмети 

побуту та інтер’єру (казка «Попелюшка»). Підсумком роботи над казками 

Шарля Перо було проведення системи позакласних заходів у всій початковій 
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школі – тиждень французьких казок «Чарівний світ казок Шарля Перро». Ще до 

проведення цього тижня учням початкових класів було доручено 

познайомитися з казками письменника, намалювати малюнки, стіннівки, 

зробити вироби, присвячені життю і творчості Шарля Перро, підготувати 

костюми героїв з його казок. На самому тижні діти дивилися діафільми, 

мультфільми і фільми за мотивами казок Шарля Перро, брали участь в 

інсценуванні казок, грали в ігри, відповідали на питання вікторини, 

заповнювали анкети про життя і творчість Шарля Перро та його казки. В 

останній день конкурсного тижня відбулося нагородження та підбиття 

підсумків.  

Ще один із етапів дослідницької роботи студентів під час проходження 

практики з вивчення зарубіжних творів учнями початкової школи (четвертий 

клас) проходив під загальною назвою «Вивчення творів відомих французьких 

письменників». На цьому етапі ми перейшли від казок (Марсель Еме «Павич», 

Марі-Луїза Вер «Різдво звірів» і «Жан-Лу і його ялинка»), гумористичних 

творів, коміксів (Рене Госіні «Маленький Ніколя») до реалістичних творів 

(Віктор Гюго уривки з роману «Знедолені»: «Козетта» і «Гаврош», Гектор Мало 

повість «Без сім’ї»). У кожному з творів порушується тема дитинства, 

показується життя дітей в різні періоди історії Франції. При аналізі творів 

багато уваги приділяється не тільки культурологічним аспектам, а й 

соціальним, як наприклад, в романі Віктора Гюго, де показується життя 

восьмирічної дівчинки Козетти або бездомного підлітка Гавроша в умовах 

неприйнятних для життя дітей їхнього віку. Аналізуючи на уроках ці твори, 

діти за допомогою вчителя дізнаються життя і побут французького народу, як 

жилося дітям їх віку в різні часи у Франції. На даному етапі дослідження 

проводиться більш глибока робота з культурологічними елементами, при 

вивченні цих творів є багато самостійного читання. По завершенні цього етапу 

дослідницької роботи учні вміють читати об’ємні зарубіжні твори, стежать за 

розвитком сюжету, роблять оціночні висновки про твір і героя у вільному 

режимі. Вміють висловлювати свої почуття стосовно до подій і героїв твору. 
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Можуть виокремити країнознавчу лексику із запропонованого тексту і за 

допомогою вчителя знайти визначення цих слів.  

Пропонуємо для прикладу розробки декількох уроків із вивчення 

зарубіжних творів. 

Заняття із вивчення французьких народних казок. 

I. Привітання.  

II. Повторення попереднього матеріалу.  

- Діти, в минулому семестрі ми знайомилися з французькими народними 

казками. Зараз ми згадаємо назви казок, граючи в гру «Хто швидше?». Кожна 

парта отримає конверт зі словами, з яких треба скласти назви. Один учень буде 

працювати біля дошки. (На дошці і в конвертах слова: Хто, і, вовк, хоробріший, 

Козочки, вовка, про, Казка, їздили, Як, хлопців, півні, семеро, в, Париж).  

- Усе дістали з конвертів слова. Раз, два, три - початок гри! (Визначення 

переможця) Для переможця трохи пізніше буде важливе завдання.  

- Ці казки всі про тварин? (Ні)  

Перевіряємо:  

«Козочки і вовк» +  

«Хто хоробріший вовка» +  

«Як семеро хлопців в Париж їздили» -  

«Казка про півня» +  

- Отже, ми з вами познайомилися з 4 французькими народними казками. 

Щоб ви не забули їх, ми повісимо ось такий плакат. І будемо додавати туди 

назви інших французьких казок.  

- Подивіться, в нижній частині плаката записані слова. Це словничок 

французьких слів, які зустрічаються в казках. Які тут слова? Дорсо - це назва .... 

Корнішони - це ....  

- Сьогодні ми будемо читати ще одну французьку народну казку і, може, 

запишемо ще одне слово в словничок.  

III. Робота над казкою «Вовк, равлик і оси»  

Підготовка до сприйняття. Передбачення змісту.  
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- Зараз будемо слухати казку. Дізнатися її назва нам допоможе 

переможець гри. Він дістане з чарівного мішечка героїв і спробує вгадати назву 

казки. (Дитина або двоє дістають з мішечка зображення вовка, ос, равлика. 

Герої казки прикріплюються на дошку. Уточнити, хто такі оси, чим 

відрізняються від бджіл). Як ви думаєте, яка назва казки?  

- А тепер завдання для всього класу. Подумайте, про що може йти мова в 

казці, якщо в ній герої вовк, оси і равлик. Вовк зазвичай який? (Злий, дурний). 

А оси? (Швидкі, злі, можуть вжалити). А Равлик? (Повільний, спокійний, 

добрий). Що може статися в цій казці?  

- А тепер порівняємо те, що ми припустили, з казкою.  

Читання казки «Вовк, равлик і оси» учителем.  

- Сподобалася казка? Ми правильно припустили? Чи ні? Чому? Повторне 

читання казки з попереднім завданням.  

- Зараз ми прочитаємо цю казку разом. Кому я буду говорити, той буде 

продовжувати читання. Ви будете читати і думати, а чи є схожа російська або 

українська казка?  

Бесіда. - Скажіть, чи знаєте ви подібну російську або українську казку? 

Казку, в якій злого сильного героя перехитрив слабший (українська народна 

казка«Заєць та їжак», російська казка «Лисиця і рак»).  

- Як в цих казках рак обдурив лисицю? А їжак зайця?  

- А у французькій казці слабшим вдалося перехитрити сильних?  

- З ким перший раз посперечався вовк? (З равликом) Через що? Знайдіть в 

тексті.  

- З ким іншим разом посперечався вовк (з осами) Через що? Знайдіть в 

тексті.  

- Про що домовилися між собою равлик і оси?  

- Як обдурив равлик вовків? Ось яка спритний. 

 - Як виграли спір з вовками оси?  

- Який урок цієї казки? Чому вона нас вчить?  

Запис в зошит. 
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- А тепер відкрийте зошити і запишіть назву казки в зошит. Яке 

французьке слово ви почули в цій казці? Гаронна. Що це, як ви думаєте? 

(Гаронна – це річка у Франції. Звернути увагу на написання). Запишемо це 

слово в зошит.  

Виразне читання. 

- Як вовк розмовляв, яким голосом? Грубим. Він равлика називав 

«убогий», а ос – «дрібнота».  

- Давайте спробуємо всі разом вимовити слова вовка. Так, щоб всі 

почули, що вовк грубий і злий. (Слова автора і равлика читає учитель).  

IV. Підбиття підсумків.  

- З якою французької народної казкою ми сьогодні познайомилися?  

- Які тварини зустрілися нам в цій казці?  

- У французьких народних казках зустрічаються такі тварини ... (вовк, 

коза, бджола, лисиця)  

V. Д/з. Розповісти вдома батькам казку «Вовк, равлик і оси» і намалювати 

до неї малюнок.  

Заняття із вивчення казок французького письменника Шарля Перо. 

1. Привітання.  

2. Знайомство з казкою Шарля Перро «Хлопчик-мізинчик».  

- Діти подивіться у мене в руках книга, на обкладинці написано: 

Ш. Перро «Казки».  

- Як ви думаєте в цій книзі одна казка, чи багато? (Звертаємо увагу тільки 

на обкладинку, читаємо назву книги, міркуємо, акцентуємо увагу на структурні 

елементи книги: обкладинка, титульний лист).  

- Скажіть якщо в книзі багато казок, як ми можемо знайти ту казку, яка 

нам потрібна? Де в книзі нам дивитися? (Зміст або зміст).  

- А ось у мене інша книга, а в цій книзі одна казка чи багато? Як ви 

думаєте? (Спочатку робота з обкладинкою, потім розглядаємо титульний лист, 

читаємо все що на ньому написано, при цьому ходимо по класу і показуємо 

титульний лист дітям, щоб вони читали, потім робимо висновок - одна казка).  
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- Ви повинні були прочитати вдома казку Шарля Перро «Хлопчик-

мізинчик».  

- Ви принесли книгу з казкою в клас? (Перевірити, чи у кожного є казка, 

хоча б одна на парті).  

- Діти, розкажіть про свою книгу! Що написано на обкладинці? У ній 

одна казка чи багато? (Запитати 3-4 людини. Розгляд книг. Читання написів на 

обкладинці і на титульному аркуші).  

- Давайте все відкриємо казку Хлопчик-мізинчик. (Перевірити чи всі діти 

відкрили, знайшли її в книзі).  

- Знайдіть у тексті і прочитайте хто такий Хлопчик-мізинчик? Чому його 

так називали? (Звернути увагу на зміст і переклад казки, запитати кількох дітей)  

- Знайдіть у книзі і прочитайте, чому батьки вирішили відвести дітей в 

ліс? (Звернути увагу на зміст і переклад казки, запитати кількох дітей)  

- Хто підслухав розмову батьків і що він зробив? Знайдіть в тексті і 

прочитайте. (Звернути увагу на зміст і переклад казки, запитати кількох дітей)  

- Як Хлопчик-мізинчик хотів вивести своїх братів з лісу вдруге?  

- Куди потрапили діти, коли вийшли з лісу?  

- Що хотів зробити людожер з хлопчиками?  

- Знайдіть у тексті, як хлопчики обхитрили людожера, щоб вибратися з 

його замку?  

- За допомогою чого людожер наздоганяв хлопчиків і де вони від нього 

сховалися?  

- Знайдіть у тексті, як Хлопчик-мізинчик допоміг своїй родині 

розбагатіти?  

- Як ви думаєте, чому казка одного французького письменника в різних 

книгах написана по-різному? (Тому що були різні перекладачі).  

- Знайдіть у своїх книгах прізвище перекладача. Де потрібно шукати? 

(Слухаємо відповіді дітей). 

3. Порівняння французької народної казки «Куртійон-Куртієт» і казки 

Шарля Перро «Хлопчик-мізинчик».  
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- На минулому уроці ми з вами читали французьку народну казку, яка 

називається «Куртійон - Куртієт».  

- Чи схожа ця казка на казку «Хлопчик-мізинчик»? (Вивісити на дошку 

назви казок)  

- Що було загальне в цих двох казках?  

- В обох казках був головний герой.  

- Сім’я кого була? (Сім’я дроворуба)  

- В обох сім’ях були ... (діти).  

- В обох казках батькам доводилося відводити дітей куди? … (в ліс).  

- Чому батьки відводили дітей в ліс?  

- В обох казках дітей відводили в ліс скільки разів? (два рази)  

- В обох казках діти виходили з лісу до якогось будинку.  

- І там і там були негативні герої.  

- У кожній казці головний герой зробив обмін предметів.  

- У кожній казці була втеча.  

- Після того, як діти тікали, негативні герої їх наздоганяли, тобто була 

погоня.  

- І в тій і в тій казці дітям вдавалося перехитрити негативних героїв. - В 

кінці кожної казки сім’я дроворуба стала багатою.  

- На дошці ви бачите, що було спільного і в тій і в тій казці.  

- А тепер давайте знайдемо, чим відрізняються французька народна казка 

«Куртійон - Куртієт» від казки Шарля Перро «Хлопчик-мізинчик».  

- У французькій народній казці головним героєм була собака – Куртійон-

Куртієт, а в казці Шарля Перро – Хлопчик-мізинчик.  

- У цих казках кількість дітей було різним? У казці «Куртійон-Куртієт» 

було 2 хлопчики і дівчинка. А в казці «Хлопчик-мізинчик» було 7 дітей.  

- Коли діти вибиралися з лісу в перший раз в казці «Куртійон-Куртієт» 

діти розсипали горох. А в казці «Хлопчик-мізинчик» камені.  

- Вдруге в казці «Куртійон-Куртієт» діти розсипали сир. А в казці 

«Хлопчик-мізинчик» хліб.  
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- Вийшовши з лісу в казці «Куртійон-Куртієт» діти потрапили в замок. А 

в казці «Хлопчик-мізинчик» в будиночок.  

- У цих будівлях жили негативні герої. У замку - диявол, а в будиночку - 

людожер.  

- Обмін предметів: в казці «Куртійон-Куртієт» діти поміняли солом’яні 

намиста на золоті, а в казці «Хлопчик-мізинчик» - шапки на золоті предмети.  

- Негативні герої наздоганяли дітей. У казці «Куртійон-Куртієт» диявол 

наздоганяв дітей за допомогою черепахи, а в казці «Хлопчик-мізинчик» 

людожер наздоганяв дітей за допомогою чарівних чобіт.  

- У казці «Куртійон-Куртієт» діти перехитрили диявола за допомогою 

чаклунства, а в казці «Хлопчик-мізинчик» - сховалися в печері і перехитрили 

людожера.  

- Ми порівняли дві казки – французьку народну казку «Куртійон- 

Куртієт» і казку Шарля Перро «Хлопчик-мізинчик» і побачили, що в них є 

багато спільного, але є й відмінності. Як ви думаєте, чи знав Ш. Перро народну 

казку «Куртійон-Куртієт»? 

4. Знайомство з французькими письменниками. (Шарль Перо)  

- Давайте продовжимо знайомство з французьким письменником Шарлем 

Перро. (Вивісити плакат)  

- А що ви пам’ятаєте про Шарля Перро з минулого уроку?  

- Ми пам’ятаємо, що Шарль Перро жив близько 400 років тому, тоді 

державою правил король Людовик ХІV. Шарль Перро в той час написав 

прекрасну поему «Століття Людовика ХІV» про чудовому короля. При дворі 

короля ніхто жодного разу за все своє життя не прочитав жодної казки, тому що 

казки ніхто не записував. Вважалося що казки придумують прості селяни і 

розповідають про них своїм дітям, а королівським дітям ці казки можуть не 

сподобатися, так думали при дворі короля. Але Ш. Перро записував казки і 

підписував їх ім’ям свого сина. Він не просто придумував нові казки, а 

використовував народні, але переказував їх по-своєму. Тому казки Перро – 

літературні казки. У Франції їх надрукували перший раз при королі Людовику 
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ХІV, а потім розійшлися казки по всьому світу. Їх читали і великі і маленькі, і 

бідні і багаті.  

5. Підбиття підсумків.  

- Звідки Шарль Перро брав основу для своїх казок?  

- Чому казки Шарля Перро називають літературними?  

- Яку казку Шарля Перро ми з вами прочитали? (Наклеїти на плакат назву 

казки)  

- Чому казка французького письменника Шарля Перро в різних книгах 

написана по-різному? (Тому що були різні перекладачі) Назвіть які 

перекладачі?  

6. Домашнє завдання. На канікулах вам потрібно знайти і прочитати 

книгу Ш. Перро з казкою «Осляча шкіра» або «Осляча шкура». Як ви думаєте 

чому можуть бути різні назви? Записати в щоденник. 

Заняття із вивчення творів французьких письменників. 

І. Привітання.  

ІІ. Повторення попереднього матеріалу.  

- Щоб згадати, з твором якого автора ми знайомилися на минулому уроці, 

давайте пограємо в гру. На дошці є слова, які становлять прізвище та ім'я 

письменника, і назва твору – ваше завдання правильно скласти прізвище та 

назву.  

ІІІ. Перевірка д / з. Робота над казкою «Жан-Лу і його ялинка». 

- Яку казку ви почали читати на минулому уроці? (Жан-Лу і його ялинка). 

Сподобалася казка?  

- Щоб перевірити чи уважно ви читали цю казку, дайте відповідь на 

питання. А відповіді я буду вписувати в кросворд.  

1. Як називається село, де живе головний герой? (Вогеназ)  

2. Як звуть головного героя? (Жан-Лу)  

3. У Жан-Лу не було мами, у нього був тільки ... (тато)  

4. А ще у нього був старший ... (брат)  

5. Як звуть його брата? (Люсьєн)  
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6. Що найбільше хотів Жан-Лу на Різдво? (Ялинку)  

7. Якби Жан-Лу побачив трьох цих пташок разом, то у нього обов'язково 

була б різдвяна ялинка. Як називаються ці пташки? (Малинівки)  

8. Хто сказав, що ялинкова хвоя засяє, ніби її обсипали діамантами? (Іній)  

9. Кущі сказали, що подарують ялинці красиві кульки: блакитні - ... 

(терен)  

10. А червоні кульки - ... (остролістника)  

11. Хто пообіцяв протягнути промені, щоб позолотити шишки і дерев'яні 

іграшки? (Місяць)  

12. Сови відкривали і закривали свої сяючі очиська - і виходили ... (золоті 

вогники).  

- Ось така у нас вийшла ялинка.  

- Як ви думаєте, чому Жан-Лу хотілося, щоб у нього була справжня 

різдвяна ялинка? А чому у нього її не було?  

ІV. Знайомство з французькими письменниками. Віктор Гюго.  

- Робота над твором Віктора Гюго «Козетта».  

- Яке ще завдання вам було задано на канікули? Все принесли твір 

Віктора Гюго «Козетта»? (Перевірити, щоб у кожного на парті був хоча б один 

екземпляр)  

- Сподобався твір?  

- Хто така Козетта?  

- Які почуття вона у вас викликала?  

- В якому селі, де ми зустрічаємо Козетту? (Монфермейль)  

- Знайдіть у тексті і прочитайте, чому мати Козетти залишила її у чужих 

людей?  

- Як жилося Козетті у Тенардье, знайдіть в тексті і прочитайте.  

- Як вийшло так, що Козетті довелося пізно ввечері йти по воду?  

- Як ви думаєте, який у неї характер?  

- Знайдіть у тексті і прочитайте розмову незнайомця і Козетти по шляху 

від джерела до трактиру.  
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- Як Козетта проводила вечори в трактирі? (Працювала, забившись під 

стіл в кутку)  

- Як незнайомець звільнив Козетту від роботи, знайдіть в тексті і 

прочитайте.  

- Знайдіть у тексті і прочитайте, як так вийшло, що у Козетти з'явилася 

лялька?  

- Чим закінчується твір?  

- Які почуття у вас викликало цей твір?  

V. Життя і творчість Віктора Гюго.  

- Хто написав цей твір?  

- Розповідь вчителя про В.Гюго. Віктор Гюго французький письменник і 

поет. Він народився в самому початку 19 століття в 1802 році, давайте 

порахуємо, скільки минуло років (218 років). У цей час у Франції проходила 

Велика французька революція. Трудящі Парижа повстали проти буржуазії і 

влади короля. Віктор Гюго був людиною прагнуть до справедливості, тому в 

своїх творах він намагається показати життя не тільки успішних людей, а й 

людей з самого «дна» суспільства. Він тридцять років писав роман про простих 

людей, боротьбі бідняків за шматок хліба, дітей, які працюють важче ніж 

дорослі, цей роман називається «Знедолені». Уривок з цього роману під назвою 

«Козетта» ми сьогодні читали на уроці.  

VІ. Підбиття підсумків.  

- З яким письменником сьогодні знайомилися на уроці? (Наклеїти 

прізвище автора на плакат)  

- Як називається твір, уривок з якого ми читали?  

- Назвіть, які французькі слова нам зустрічалися в уривку. (Монфермейль, 

Тенардье, Козетта, Епоніна, Азельма, су, франк)  

VІІ. Домашнє завдання.  

- Прочитати уривок з твору «Знедолені» В. Гюго «Маленький Гаврош». 

У результаті такої роботи, яка може проводитися з учнями 2 – 4 класів 

упродовж семестру або навчального року читацький кругозір дітей 
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розшириться, учні не тільки ознайомляться із зарубіжною літературою, але в їх 

свідомості відтворяться зв’язки «автор-книга-країна», що сприятиме 

формуванню у них толерантності на засадах культурологічного підходу. 

Беручи до уваги наявні в науці погляди на структуру цілісної особистості 

(К. Абульханова-Славська, О. Леонтьєв, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, 

С. Рубінштейн) [1, 169, 181, 294, 229, 302], методологічні трактування складу і 

структури готовності до професійної діяльності (Г. Балл, О. Пєхота, В. Сєріков, 

В. Сластьонін, Г. Троцко) [22, 208, 236, 241, 272] в складі готовності майбутніх 

учителів початкових класів до виховання толерантності засобами 

культурологічного підходу молодших школярів як соціально-педагогічного 

феномена виділені: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний і 

рефлексивний компоненти. 

Аналіз праць вчених, компетентнісних характеристик формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів та культурологічного 

підходу дозволив представити власний погляд на структуру поняття 

«формування толерантності як професійної якості на засадах 

культурологічного підходу», який представлено як сукупність компонентів: 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного, рефлексивно-

регулятивного. 

Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх учителів 

початкових класів до виховання культури толерантного спілкування молодших 

школярів характеризується усвідомленням гідності й унікальності людської 

особистості як носія певної культури, необхідності культурної ідентифікації та 

можливості її відхилення; самовизначенням полікультурних цінностей 

(альтруїзм, гуманність, емпатія, толерантність тощо); свідомим вибором 

професії й проявом інтересу до неї; пізнавальною активністю у вивченні 

культурних відмінностей різних народів, прагненням до участі в міжкультурній 

взаємодії; умінням моральної саморегуляції. 

Когнітивний компонент готовності майбутніх учителів початкових класів 

до виховання культури толерантного спілкування молодших школярів 



 144 

представлений як знання і прийняття світоглядних ідей гуманістичної 

педагогіки, завдань, наукових понять і полікультурної освіти, 

культурологічних, аксіологічних, акмеологічних та особистісно-орієнтованих 

підходів до освіти, їхніх технологій і методик; наявність культурологічних, 

етноісторичних, етнопсихологічних знань у поєднанні з професійно-

педагогічними. Він містить зміст освіти, який визначається як сукупність 

систематизованих знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, а також певний 

рівень розвитку культури толеарнтного спілкування, яка повинна бути 

досягнута в результаті навчально-виховної роботи. Таке визначення якраз і 

націлює викладачів на формування готовності майбутніх учителів початкових 

класів до виховання культури толерантного спілкування молодших школярів. 

Хоча останнім часом у світлі ідеї гуманізації все більше утверджується 

особистісно-орієнтований підхід до змісту освіти. Це показано в роботах 

І. Беха, О. Дубасенюк, О. Савченко [32, 222, 232]. 

Діяльнісний компонент готовності майбутніх учителів початкових класів 

до виховання культури толерантного спілкування молодших школярів 

передбачає утримання комплексу умінь і навичок, які необхідні вчителю для 

виховання культури спілкування молодших школярів. У педагогічній літературі 

вміння визначають як опановування способами, а саме прийомами і діями 

застосування засвоєних знань на практиці. 

Рефлексивно-регулятивний компонент майбутніх учителів початкових 

класів до виховання культури толерантного спілкування молодших школярів 

спрямований на оцінку ефективності способів організації процесу виховання 

культури толерантного спілкування в початковій школі.  

Процес формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

виховання культури толерантного спілкування молодших школярів ми 

побудували таким чином, щоб у вчителя виникла потреба впровадження 

педагогічних концепцій, теорій та інновацій у свою професійну діяльність, 

виникла необхідність перевірити те чи те положення теорії на практиці й 

навпаки. У процесі практичної діяльності  важливо створювати такі ситуації, 
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які викликають потребу в опановуванні теоретичним матеріалом, у діагностиці, 

тобто оцінці й творчому підході до розвʼязання питання виховання культури 

толерантного спілкування молодших школярів. Для того, щоб проаналізувати 

компоненти, недостатньо встановити тільки їхні звʼязки, необхідне розуміння 

суті цілісних обʼєктів разом із встановленням узаємозвʼязків і характеристикою 

їхньої структури, а точніше необхідний аналіз функцій, які вона покликана 

виконувати. У звʼязку з цим зроблено спробу виділити основні функції 

компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до виховання 

культури толерантного спілкування молодших школярів (див. Таблицю 2). 

Таблиця 2. Функції компонентів готовності майбутніх учителів 

початкових класів до виховання культури толерантного спілкування молодших 

школярів 

№з/п Компонент Функції компонента 

1. Мотиваційно-

ціннісний 

Функцією мотиваційно-ціннісного компонента 

готовності майбутніх учителів початкових класів до 

виховання культури толерантного спілкування 

молодших школярів є пошук ефективних способів 

виховання культури толерантного спілкування 

молодших школярів; саморозвиток уміння 

зосереджувати свою увагу на проблемі виховання 

культури толерантного спілкування; розвиток уміння 

самостійно вирішувати вплив обставин, що 

відволікають у цілеспрямованій оцінці своєї діяльності. 

2. Когнітивний Функція когнітивного компонента формування 

готовності майбутніх учителів початкових класів до 

виховання культури толерантного спілкування 

молодших школярів передбачає наявність теоретичних і 

практичних знань про сутність виховання культури 

толерантного спілкування і його особливості; знання 

про методи і прийоми її організації та причини невдач. 
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Продовження таблиці 2 

3. Діяльнісний Функція діяльнісного компонента формування 

готовності майбутніх учителів початкових класів до 

виховання культури толерантного спілкування 

молодших школярів полягає в здійсненні плідної 

діяльності, що має творчий характер, спрямована на 

моделювання педагогічного впливу на особистість з 

урахуванням можливості різних дидактичних засобів, а 

також особистісних особливостей субʼєктів 

педагогічного процесу. 

4. Рефлексивно-

регулятивний 

Функція рефлексивно-регулятивного компонента 

формування готовності майбутніх учителів початкових 

класів до виховання культури толерантного 

спілкування молодших школярів полягає в умінні 

обʼєктивно оцінювати за допомогою методів 

діагностики характер розвитку процесу взаємодії і 

взаєморозуміння між ними та оточуючими. При цьому 

вчитель початкових класів повинен визначати й 

повʼязувати результат із цілепокладанням, 

простежувати динаміку результативності виховання 

культури толерантного спілкування молодших 

школярів, вносити елементи творчості. Тут цкй 

компонент виступає як індикатор успішності цього 

процесу. 

Процес формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

виховання культури толерантного спілкування молодших школярів 

відбувається в системі, і як будь-яка педагогічна система є сукупності 

взаємоповʼязаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення 

цілеспрямованого, організованого й навмисного педагогічного впливу на 

формування особистості із певними якостями. Для забезпечення ефективності 
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цього процесу в межах дослідження були визначені принципи ефективного 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів у 

культурологічному освітньому середовищі.  

Формування толерантності необхідно здійснювати з урахуванням 

культурних особливостей, звичаїв націй і народностей дітей, традицій, 

представлених у класі та групі. Необхідно вносити зміни в зміст, форми і 

методи позакласної та позааудиторної роботи та діяльності, що дозволяє 

розвивати в молодших школярів та студентів здатність до ефективної 

толерантної взаємодії. Педагог повинен знати особливості різних культур, 

уміти вводити дітей різних національностей у світ звичаїв і традицій різних 

народів, показувати їхню гуманну сутність, впливати на почуття дітей. У такій 

ситуації йому необхідний педагогічний такт і тонке вміння при роботі з 

колективом. В основу роботи була покладена авторська навчальна програма 

дисципліни за вибором для студентів – майбутніх учителів початкових класів 

«Основи формування толерантності вчителя». 

У змісті позааудиторної діяльності наявний матеріал, спрямований на: 

- збагачення знання дітей про культуру та історію, традиції і звичаї, 

спосіб життя й мову різних народів; 

- виникнення позитивних емоцій, шанобливого й доброзичливого, 

толерантного ставлення до представників інших національностей; 

- формування первинних навичок спілкування з представниками різних 

націй, уміння користуватися ними у своїй практичній діяльності. 

З метою формування толерантності майбутніх учителів початкових класів 

для організації різноманітної позааудиторної діяльності доцільно 

використовувати такі форми роботи: гуртки, секції, клуби, ігри, конкурси, 

вікторини, тематичні тижні, свята, студії, екскурсії, а також індивідуальні 

бесіди, педагогічні лекторії, що містять прийоми її організації, такі, як 

прослуховування народних музичних творів, перегляд відеофільмів про життя 

людей різних національностей, розучування народних пісень і танців, 

організація народних ігор, свят. Уся ця робота повинна будуватися на основі 
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співпраці, підтримки, схвалення, співпереживання, наслідування, перевтілення, 

створення ситуації успіху. Усі виявлені принципи лягли в основу методичних 

рекомендацій для вчителів початкових класів з формування толерантності в 

молодших школярів в освітньому середовищі засобами культурологічного 

підходу. Характеристика взаємодії викладачів та студентів у процесі 

експерименту з формування толерантності представлена в таблиці 3, дані якої 

показують, що діяльність студентів набуває продуктивного характеру (див. 

таблицю 3). 

Таблиця 3. Характеристика взаємодії викладача й студента в процесі 

формування толерантності 

Діяльність викладача Діяльність студентів 

Формує в учнів навички толерантної 

поведінки, уміння міжособистісного 

спілкування в полікультурному 

середовищі 

Самостійно опановують інформацією 

у сфері формування толерантності 

Створює проблемні ситуації, 

передумови для креативності, ставить 

творчі завдання 

Продуктивна діяльність при виконанні 

творчих робіт, вирішення конкретних 

педагогічних проблемних ситуацій 

Використовує особливості різних форм 

організації аудиторної та 

позааудиторної діяльності, координує 

діяльність студентів, оптимально 

розподіляє обовʼязки серед них у 

процесі вирішення педагогічних 

завдань 

Розробляють нові засоби стосовно 

педагогічних ситуацій, які були 

раніше пройдені й розглянуті спільно 

з викладачем. Беруть активну участь у 

всіх заходах 

Пояснює результат, аналізує прояви 

толерантних якостей, веде дискусії, 

розвиває навички рефлексії 

Володіють поведінкою, заснованою на 

толерантності особистості, виявляють 

позитивне ставлення до людей інших 

національностей, управляють своїм 

настроєм, емоціями, поведінкою. 
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У роботі використано методику самоаналізу, спрямовану на виявлення 

відповідних відносин між викладачем та студентом, учителем та учнем. Ця 

методика допоможе педагогу більш глибоко ставити й вирішувати завдання 

вивчення і виховання особистості. Звичайно, неможливо в балах обʼєктивно 

виміряти такий багатосторонній і складний показник, як позицію педагога при 

вирішенні їм виховних завдань. Виявлення позиції педагога вимагає всебічного 

наукового аналізу здійснюваної ним діяльності та оцінки його особистісних 

якостей, що виявляються при цьому. Розроблена анкета спрямована на те, щоб 

змусити педагогічних працівників задуматися над питаннями, 

запропонованими їм, співвіднести з ними свою педагогічну діяльність, виявити 

можливі прорахунки або упущення і скорегувати подальшу роботу. Лише, 

зробивши необхідні педагогічні висновки, батьки, вихователі, керівники 

гуртків, учителі, викладачі можуть приступати до вивчення учнів (які 

відношення є між учнями, яке їх ставлення до викладача, яке ставлення до 

людей різних національностей тощо). Нами проаналізовані різні методики 

різних авторів і зроблені висновки, що найбільш ефективними методиками 

формування толерантності є методики В. Бойко, Л. Почебут, О. Тушканової 

[192, 218, 273]. Методи дослідження толерантності можна поділити на 

специфічні, тобто спрямовані на виявлення установок толерантної свідомості, і 

неспецифічні, що описують універсальні характеристики особистості та 

міжособистісного спілкування, що є ознаками прояву толерантності 

(інтолерантності). 

У роботі розглянуто тестові методики з діагностики толерантності й 

розроблено програму діагностики формування толерантності.  

Методика В. Бойко: ця методика містить у собі тести, що визначають 

ступінь готовності педагога до толерантного спілкування з учнями [192].  

1. Методика діагностики домінувальної стратегії психологічного захисту 

в спілкуванні (автор В. Бойко) досліджує стратегію психологічного захисту 

вчителя в спілкуванні з учнями.  

Які ж зміст і принцип дії кожної з цих стратегій?  
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- миролюбність – психологічна стратегія захисту субʼєктивної реальності 

особистості, у якій провідну роль відіграє інтелект і характер;  

- уникнення – психологічний захист субʼєктивної реальності, заснована 

на економії емоційних і інтелектуальних ресурсів;  

- агресія – психологічна стратегія захисту субʼєктивної реальності 

особистості, що діє на основі інтелекту, який виконує при цьому роль 

«передавальної ланки» – за його допомогою відбувається накопичення агресії.  

2. Діагностика рівнів емпатичних здібностей (автор В. Бойко) виявляє 

загальний рівень емпатії, аналізує показники за окремими шкалами:  

- раціональний канал;  

- емоційний канал;  

- інтуїтивний канал;  

- ідентифікація в емпатії.  

Друга частина методик призначена для самодіагностики і саморефлексії 

студентами й викладачами своїх особистісних якостей, поведінкових установок 

щодо поняття толерантності.  

3. Методика діагностики комунікативних установок (автор В. Бойко) 

дозволяє встановити:  

- відкриту жорстокість до людей;  

- рівень ситуативної комунікативної толерантності;  

- рівень професійної толерантності;  

- рівень загальної комунікативної толерантності [192].  

Тест культурно-ціннісних орієнтацій Л. Почебут: ця методика передбачає 

етнопсихологічне вивчення культури народу, містить спосіб життя етносу, його 

цінності, віру, норми поведінки. В основу тесту закладено уявлення про три 

типи культури. На основі цих тестів визначають приналежність випробуваного 

до одного з цих типів:  

- традиційна культура;  

- сучасна культура;  

- культура, що динамічно розвивається [218]. 



 151 

Методика діагностики особистісних якостей учнів О. Тушканової: ця 

методика, спираючись на отримані результати дає змогу викладачам скласти 

цілісну картину про те, на якому етапі розвитку толерантного мислення 

знаходиться певна група учнів або студентів, і як будувати свої взаємини з 

ними.  

1. Тест «На скільки ви терпимі?» (автор О. Тушканова) визначає ступінь 

терпимості особистості до чужої думки й поваги до співрозмовника.  

2. Тест «Творчий потенціал» (автор О. Тушканова) визначає рівень 

розвитку творчого потенціалу особистості, а також:  

- межі допитливості; 

 - сталість;  

- прагнення бути незалежним;  

- здатність відволікатися [273].  

Ми переконані, що цей блок психологічних методик може успішно 

супроводжувати заняття з виховання толерантної свідомості учнів та студентів. 

Толерантність визнається як найважливіша цінність співіснування людей у 

суспільстві й при цьому саме система освіти визнається основним майданчиком 

для реалізації програми розвитку толерантних відносин у суспільстві.  

Для того, щоб стати місцем узаємин, побудованих на цінностях 

толерантності, система освіти повинна дотримуватися певних принципів:  

1. Відповідальність закладів освіти за виховання толерантності.  

2. Розвиток розуміння іншого.  

3 Полікультурна освіта.  

4. Увага до того, що обʼєднує, а не розʼєднує людей.  

5. Позитивне ставлення до національної своєрідності.  

6. Послідовне протистояння проявам расизму.  

7. Створення доброзичливої атмосфери в закладах освіти. 

Запропонований нами тест дозволив поцінувати ступінь залучення 

майбутніх педагогів у роботу з формування в молодших школярів 

толерантності. 
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Отже, нами встановлено, що важливим для майбутніх учителів 

початкових класів є постійний пошук концепцій, теорій та інноваційних 

технологій формування толерантності молодших школярів у 

культурологічному освітньому середовищі, а також використання передового 

педагогічного досвіду у своїй професійно-педагогічній практиці, а також оцінка 

своєї діяльності. 

 

2.2. Реалізація педагогічних умов формування толерантності 

майбутніх учителів 

 

Сьогодні гостро постає проблема осмислення саме сучасного безпекового 

середовища, у якому знаходиться людина, розуміння, у якому світі, у якому 

просторі та в якому суспільстві вона живе і які вимоги предʼявляє до нього нова 

ситуація його розвитку, які вимоги формулює й предʼявляє суспільство. На 

перший план зараз виходить необхідність проведення досліджень не тільки 

когнітивного, соціального, а й духовного розвитку дітей, що мають на меті 

розкриття внутрішнього світу молодої людини, специфіки заданого 

формування системи духовних потреб, моральних установок.  

Відомий психолог І. Бех вважає, що «…розвиненою особистістю може 

вважатися та, яка досягла найвищого рівня духовного освоєння навколишнього 

світу. Щоб це сталося, вона на тому ж рівні мусить освоїти свій внутрішній 

світ, який часто для неї буває закритим. Тому слід формувати у вихованця 

здатність до чимраз більшої відкритості самому собі, а також наближення до 

найсуттєвішого у собі» [33, с. 6].  

Сучасний дослідник В. Рибалка підкреслив, що «у психолого-

аксіологічному плані особистість є найвищою цінністю суспільства, джерелом 

створення інших – матеріальних і духовних, природних і суспільних цінностей» 

[228, с.485]. 

Теоретичні засади досліджуваної проблеми, аналіз наукового дискурсу з 

проблем формування толерантності майбутніх учителів початкових класів, 
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виокремлення компонентів формування толерантності як професійної якості на 

засадах культурологічного підходу та характеристика кожного з них дозволили 

визначити педагогічні умови формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу. 

Методологічною основою обґрунтування педагогічних умов, що 

забезпечують ефективність формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу визначено 

загальнопедагогічні та спеціальні принципи (свідомості, активності та 

самостійності, системності і наступності знань, науковості та доступності, 

зв’язку теорії з практикою, професійної спрямованості, варіативності, 

міжпредметної інтеграції. 

Визначення першої педагогічної умови – створення розвивального 

освітнього середовища як підґрунтя для формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів – обумовлено необхідністю залучення 

студентів, готових до освоєння і впровадження інноваційних культурологічних 

технологій. Особливо ефективними інноваційними технологіями освітнього 

середовища, що формує толерантність на засадах культурологічного підходу є 

проєктні та модульні технології, що дозволяють індивідуально підійти до 

кожного відповідно до його здібностей. У процесі освіти, що формує 

толерантність на засадах культурологічного підходу проблемне й проєктне 

навчання розвивають у студентів здатності до різних видів культурологічної 

діяльності, формують духовно-моральні цінності. 

Другу педагогічну умову – організація дослідницької діяльності зі 

студентами – майбутніми учителями початкових класів у сфері всіх 

компонентів формування толерантності (вивчення різних традицій, розуміння 

прав людей бути іншими, засвоєння культурних відмінностей, осмислення 

навколишньої дійсності й вироблення суджень, заснованих на моральних 

цінностях тощо) – визначено як необхідну у вирішенні конкретних завдань: 

розробка авторських проєктів з проблем духовно-морального, патріотичного 

виховання майбутніх учителів початкових класів, організація наукових 
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досліджень у галузі формування толерантності в освітньому середовищі на 

засадах культурологічного підходу.  

Третя педагогічна умова – розроблення та упровадження авторської 

навчальної програми дисципліни за вибором для студентів – майбутніх 

учителів початкових класів «Основи формування толерантності вчителя» – 

характеризується важливістю сприяння формуванню і вдосконаленню набутих 

мабутніми учителями початкових класів вмінь і навичок формування 

толерантності засобами культурологічного підходу, акцентовано увагу на 

створенні експериментальних майданчиків, програмно-методичному 

забезпеченні, організації дослідницької діяльності в царині вивчення традицій, 

культури різних народів.  

Актуальність визначених педагогічних умов з метою формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу виявляється в забезпеченні ефективності кожної із 

них для формування конкретних компонентів формування толерантності як 

професійної якості на засадах культурологічного підходу. 

Одним із завдань дослідження було розроблення та експериментальна 

перевірка моделі реалізації педагогічних умов формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів. Запропонована нами модель 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу, показує спрямованість і характер діяльності 

майбутніх педагогів у досліджуваному напрямі.  

Оскільки сьогодні особливо актуальною є необхідність підготовки 

висококультурних особистостей, які утворені в культурологічному середовищі, 

людей, які знають і поважають не тільки свою культуру, а й культуру інших 

народів, здатних поєднувати національні та інтернаціональні інтереси, 

розроблена нами модель визначає домінувальні структурні компоненти 

толерантності й розглядається в межах системно-цілісного підходу.  

Саме тому вважаємо за необхідне довести ефективність використання цієї 

моделі на практиці, оскільки вона дозволяє схарактеризувати зміст, форми й 
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методи формування толерантності майбутніх учителів початкових класів, 

допомагаючи педагогам зрозуміти спрямованість і характер їхньої подальшої 

діяльності в досліджуваному напрямі.  

Сьогодні відбуваються історично значущі зміни суспільства, прояви 

негативної динаміки культурних і громадських ціннісних орієнтацій молодого 

покоління наголошують на тому, що формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх учителів початкових класів стає основним чинником перспективи 

взаємовідносин у колективах, що здатен виконувати функції виховання 

духовності й толерантності в культурологічному освітньому середовищі.  

У розвʼязанні соціальної проблеми провідна роль відводиться вчителю 

початкової школи, де розгортається інтенсивний процес формування моральних 

якостей особистості дитини, усього спектра відносин дітей молодшого 

шкільного віку до дійсності. Запропонована нами модель формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів розглядається в межах 

системно-цілісного підходу й містить три етапи. Специфіка етапів визначається 

переважним значенням структурних компонентів толерантності. Розроблена 

нами модель не є універсальним зразком для введення на усіх рівнях освітнього 

процесу, але, ми вважаємо, що деякі її елементи можуть вводитися на деяких 

рівнях окремих освітніх організацій. Модель формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу, 

орієнтована на зміну змісту освіти (див. Рис. 5). 

Деякі розроблені моделі належать до гуманістичної культури, 

етноорієнтованої направленості, культуротворчі, полілінгвальні, етико-

художньої спрямованості, здоровʼязбережувальні та інші. Вони ставлять 

завданням інтеграцію навчального матеріалу, що містить інформацію про 

культури народів світу в зміст освіти.  
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Рисунок 5. Модель формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на 

засадах культурологічного підходу
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Реалізація запропонованої моделі передбачає впровадження цілого 

комплексу принципово нових програм і методів, спрямованих на формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів. Саме тому ми плануємо 

роботу на різних рівнях і в різних формах: у міжнародному контексті, з 

залученням вчителів, батьків, школярів, студентів і громадських організацій в 

аудиторну та в позааудиторну діяльність. Така послідовна робота, безсумнівно, 

буде сприяти вихованню толерантності як основи успішного культурологічного 

спілкування. Ми реалізуємо нашу модель через ціннісне і дбайливе ставлення 

до кожної особистості, гуманізацію відносин у колективі, захист і підтримку, 

культурну ідентифікацію кожної особистості, повернення освіти в контекст 

культури. 

Мотиваційний блок містить: мету – теоретично обґрунтувати, розробити 

та експериментальним шляхом довести ефективність педагогічних умов, що 

сприяють формуванню толерантності майбутніх учителів початкових класів; 

завдання - 1. здійснити теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних 

педагогічних концепцій і теорій, які розкривають природу, історію і практику 

розвитку і формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на 

засадах культурологічного підходу; 2. розробити та впровадити модель 

формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу, що включає зміст, організаційно-педагогічні умови, 

методи, прийоми, організаційні форми виховання; 3. розробити науково-

методичне забезпечення формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу; 4. розробити 

діагностичний інструментарій формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу, довести 

результативність експериментальної роботи; а також принципи свідомості, 

активності та самостійності, системності й наступності знань, науковості та 

доступності, звʼязку теорії з практикою, професійної спрямованості, 

варіативності, міжпредметної інтеграції.  

Змістовно-діяльнісний блок містить педагогічні умови та компоненти 
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формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу, а також методи, форми та засоби діяльності.  

Педагогічні умови формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу: створення 

розвивального освітнього середовища як підґрунття для формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів; організація дослідницької 

діяльності зі студентами-майбутніми учителями початкових класів у сфері всіх 

компонентів формування толерантності (вивчення різних традицій, розуміння 

прав людей бути іншими, засвоєння культурних відмінностей, осмислення 

навколишньої дійсності й вироблення суджень, заснованих на моральних 

цінностях тощо); розробка та упровадження авторської навчальної програми 

дисципліни за вибором для студентів – майбутніх учителів початкових класів 

«Основи формування толерантності вчителя». 

Форми діяльності (добір матеріалу для створення навчально-методичного 

комплекту дисциплін культурологічного змісту з формування толерантності, 

розробка різнорівневих анкет і опитувальників, розробка діагностичного 

інструментарію рівнів сформованості культурологічної толерантної 

ідентичності особистості); організація форми роботи навколо аналізованої 

проблеми: робота в групах, ділові ігри, дискусії, тренінги, публічні виступи, 

організація дослідницької роботи в мікрогрупах (парна робота, виконання 

індивідуальних творчих робіт). Методи діяльності: активні та інтерактивні 

(метод мозкового штурму, метод модерації, метод створення творчих робіт). 

Засоби діяльності: технічні, мультимедійні, аудіовізуальні. 

Результативний блок містить критерії та рівні сформованості 

толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу (рівні: низький, середній, високий), (критерії: 

мотиваційний, когнітивно-праксеологічний, особистісний); результат – 

сформованість толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу. 

Розроблена модель, що складається з мотиваційного, змістовно-
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діяльнісного та результативного блоків, які спрямовані на реалізацію 

відповідних педагогічних умов. Узаємозвʼязки між цими блоками забезпечують 

системну цілісніть формування толерантності як результату функціонування 

моделі в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Продуктивність функціонування розробленої моделі забезпечується 

дотриманням визначених педагогічних умов. 

На формувальному етапі дослідження організовано перевірку 

ефективності представлених в моделі організаційно педагогічних умов 

реалізації ідеї.  

Упровадження першої педагогічної умови – створення розвивального 

освітнього середовища як підґрунтя для формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів – здійснювалося шляхом забезпечення 

особистісного простору щодо формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів; створення атмосфери що стимулює особистість до 

толерантності, поваги до іншого, визнання здібностей, поглядів, індивідуальних 

особливостей кожного; використання інтегрованих занять, семінарів, 

дидактичних ігор, групового аналізу та обговорення творчого матеріалу; 

організація занять на основі проблемного навчання і виховання з урахуванням 

індивідуальних особливостей кожного, формує у студентів такі якості, як 

критичність, здатність аналізувати й оцінювати дії, здатність 

самоідентифікуватися в культурі, самостійно приймати рішення тощо. 

Реалізація цієї умови виявилася генеруючим чинником для впровадження двох 

інших педагогічних умов та позитивно вплинула на сформованість 

мотиваційного компонента толерантності майбутніх учителів початкових 

класів на засадах культурологічного підходу. 

Другу педагогічну умову– організація дослідницької діяльності зі 

студентами – майбутніми учителями початкових класів у сфері всіх 

компонентів формування толерантності (вивчення різних традицій, розуміння 

прав людей бути іншими, засвоєння культурних відмінностей, осмислення 

навколишньої дійсності й вироблення суджень, заснованих на моральних 



 160 

цінностях тощо) – реалізовано шляхом вирішення конкретних завдань: 

розробка авторських проєктів з проблем духовно-морального, патріотичного 

виховання учнів початкової школи, організація наукових досліджень у галузі 

формування толерантності молодших школярів у культурологічному 

освітньому середовищі; результативними методами і засобами, що сприяли 

розкритттю можливостей формування толерантності на засадах 

культурологічного підходу виявилася проєктна діяльність, участь у наукових 

конференціях, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. 

Упровадження другої педагогічної умови виявилося визначальним для 

формування когнітивного та рефлексивно-регулятивного компонентів 

толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу. 

Здійснення третьої педагогічної умови – розроблення та упровадження 

авторської навчальної програми дисципліни за вибором для студентів – 

майбутніх учителів початкових класів «Основи формування толерантності 

вчителя» – було спрямовано на сприяння формуванню, удосконаленню і 

поглибленню знань, умінь і навичок у галузі окремих питань культури інших 

народів, їхніх звичаїв, традицій; усвідомлення майбутніми учителями власних 

особистісних можливостей щодо формування толерантності на засадах 

культурологічного підходу. Реалізація цієї умови здійснювалася шляхом 

упровадження в навчальній дисципліні за вибором студентів розмаїття 

нетрадиційних форм проведення лекцій та практичних занять, а саме: прес-

конференція «Проблеми толерантності в сучасному світі»; семінар-подорож 

країнами світу; розробка інтегрованих уроків, де для проведення 

застосовуються знання, уміння і результати аналізу досліджуваного матеріалу 

методами інших наук (літературного читання, образотворчого мистецтва, 

музики тощо); розробка студентами театралізованих уроків із залученням 

театральних засобів, атрибутів і їхніх елементів, що вносить атмосферу свята, 

піднесений настрій, дозволяє проявити активність, сприяє виробленню почуття 

взаємодопомоги, комунікативних умінь; семінари-екскурсії, тематичні 
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кураторські години «Україна – єдина і толерантна країна», «Веселка культур», 

«Я – людина світу», які дозволили розкритися кожному студенту, висловити 

свою думку про інші культури, їхню інтеграцію в освітній простір. 

Упровадження в освітній процес третьої педагогічної умови активізувало 

формування діяльнісного компонента та суттєво вплинуло на ефективність 

реалізації рефлексивно-регулятивного компонента толерантності майбутніх 

учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу. 

Підсилює виховний аспект використання нетрадиційних форм 

проведення лекцій: прес-конференція «Проблеми толерантності в сучасному 

світі»; семінар-подорож країнами світу; розробка інтегрованих уроків, де для 

проведення застосовуються знання, уміння і результати аналізу досліджуваного 

матеріалу методами інших наук (літературного читання, образотворчого 

мистецтва, музики тощо); розробка студентами театралізованих уроків із 

залученням театральних засобів, атрибутів і їхніх елементів, що вносить 

атмосферу свята, піднесений настрій, дозволяють проявити активність, 

сприяють виробленню почуття взаємодопомоги, комунікативних умінь; 

семінари-екскурсії тощо.  

Наш експеримент охоплював і позааудиторну роботу. Тематичні 

кураторські години «Україна – єдина і толерантна країна», «Веселка культур», 

«Я – людина світу» тощо дозволили розкритися кожному студенту, висловити 

свою думку про інші культури, їхню інтеграцію в освітній простір.  

Оскільки в нашому дослідженні основним засобом формування 

толерантності є культурологічний підхід, отже, критерії та показники 

сформованості толерантності виявлено в процесі комунікативної і етико-

естетичної діяльності з вивчення духовних цінностей культури різних народів. 

Ми переконані, що розвиток пізнавальних інтересів майбутніх учителів 

початкових класів, розширення їхнього кругозору важливо здійснювати за 

допомогою формування в них інтересу до історії, традицій, культури.  

На формувальному етапі експерименту нами була поставлена задача 

впливати на емоційну сферу особистості та її почуття, прищеплювати їй 
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сформовані століттями морально-етичні норми. Подібний підхід сприяв і 

розвитку в студентів – майбутніх учителів початкових класів творчих начал. 

Відбір матеріалу здійснювався з урахуванням особливостей культур 

українського та європейських народів. 

Система управління процесом культурологічної освіти, що впливає на 

формування толерантності особистості зажадала введення в освітній процес 

нетрадиційних методів та інноваційних технологій: рольових ігор, тренінгів, 

дискусій, симпозіумів, пошукової самостійної діяльності, діалогів тощо. 

Використовувані нами технології були засновані на співробітництві, діалозі, 

діяльнісно-творчому характері, спрямовувались на підтримку та захист 

індивідуального розвитку особистості, надання їй вільного, захищеного 

простору для прийняття самостійних рішень, різноманітності способів, форм і 

прийомів творчої самовираженості особистості в її культурній ідентифікації.  

Розвиток кульутрологічної толерантної освіти здійснюється через 

інтеграцію культурологічного підходу в зміст традиційних предметів 

(наприклад, літературне читання, Я і Україна, іноземна мова), а також у 

позанавчальну й позааудиторну діяльність (через роботу гуртків, фольклорних 

колективів, музейної педагогіки тощо).  

Виявлені в процесі дослідження критерії сформованості толерантності, 

охоплюють сукупність показників, характерних для певного вікового періоду. 

Показники є компонентом критерію, як прояв толерантних якостей особистості, 

за якими можна судити про рівень особистісного розвитку і громадянської 

зрілості особистості, а також визначити спрямованість педагогічного впливу на 

процес формування визначених якостей. Формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу 

характеризується розвитком трьох сфер: мотиваційної, змістовної і 

процесуальної. Інтерес до проблем їхнього вивчення має два чинники. Перший 

– розуміння того, що вони є певними в розвитку процесів толерантності 

сучасного суспільства до культурологічного освітнього середовища. Це 

зовнішня причина. Другий чинник повʼязаний із розумінням того, що завдяки 
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інтелектуальним, емоційно-вольовим і рефлексивно-поведінковим здібностям, 

здійснюється діяльність у дусі толерантності, сприйняття, переживання явищ 

культурологічного середовища, оцінювання їх за допомогою судження і 

створення нових цінностей, узаємна діяльність субʼєктів за законами 

добротворчості.  

У роботі визначено критерії та показники сформованості толерантності 

майбутніх учителів початкової школи, представлені нижче (див. Табл. 4). 

Табл. 4. Критерії та показники сформованості толерантності 

майбутніх учителів початкових класів 

Структурні  

компоненти  

толерантності 

Критерії Показники Сформованість  

компонента  

толерантності 

Мотиваційний Емоційно-

чуттєве 

сприйняття 

особистістю 

способів 

формування 

толерантності 

- здатність до 

співпереживання людям, 

незалежно від їх 

національності; 

- здатність до розпізнавання 

за національною ознакою; 

- почуття спільності з 

представниками інших 

народів при збереженні 

своєї культурної 

ідентичності; 

- повага до всіх народів; 

- оціночні судження про 

проблеми, що відбуваються 

в світі, країні і про вчинки 

окремих людей, повʼязаних 

з національною сферою;  

- терпимість до 

інакомислення 

Розвинута 

національна 

самосвідомість 

(самоідентифікація 

за етнічною 

ознакою, дбайливе 

ставлення до 

національних 

цінностей), 

здатність 

переживати 

позитивні емоції з 

приводу досягнення 

поважної взаємодії з 

оточенням 
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Продовження таблиці 4 

Когнітивно-

праксеологічни

й 

Сукупність 

знань у сфері 

історії та 

культури 

своєї країни 

та інших 

народів 

Знання: історії та культури 

свого етносу; національної 

культури народів, з якими 

здійснюється процес 

спілкування; основних 

елементів і характеристик 

толерантності; прав людини 

і народів; норм і правил 

поведінки; міжетнічних 

конфліктів, причин їхніх 

виникнення; особливостей 

національних і 

міжнаціональних відносин у 

країні 

Знання про сутність 

толерантних 

відносин і 

орієнтація 

особистості на 

загальнолюдські 

цінності: добро, 

чесність, гуманізм, 

патріотизм; 

розуміння і 

прийняття іншої 

культури, дружнє 

ставлення до 

представників 

інших народів, 

бажання розвивати з 

ними відносини; 

інтерес до історії і 

культури свого та 

інших народів. 

Особистісний Пріоритети 

поведінкової 

сфери 

особистості в 

процесі 

формування 

толерантності 

- готовність до спілкування 

з представниками інших 

народів; 

вміння:  

- здійснювати успішну 

спільну діяльність; 

- здійснювати 

взаємодопомогу, підтримку 

між людьми різних 

Дотримання 

етичних і правових 

норм поведінки в 

міжнаціональному 

спілкуванні, 

інтеграція 

культурних 

традицій і звичаїв 
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національностей; 

- долати конфліктні ситуації 

в міжетнічному спілкуванні;  

- дотримуватися тактовності 

Спираючись на критерії та показники, ми визначили три рівні, що 

характеризують ступінь сформованості толерантності майбутніх учителів 

початкових класів: 

I рівень – високий – толерантна поведінка в результаті вивчення 

елементів культури різних народів наближається до норми;  

ІІ рівень – середній – наявність половини і більше критеріальних 

показників;  

ІІІ рівень – низький – наявність менше половини або відсутність 

критеріальних показників.  

До ознак високого рівня слід відносити: достатнє для студентів 

оволодіння знаннями основ культури різних народів, знання духовно-ціннісних 

особливостей, розуміння їх сутності; чітке уявлення про таке соціальне явище, 

як толерантність; сформованість позитивного ставлення до багатонаціональної 

культури; уміння вибудовувати конструктивний діалог культур і людей; збіг 

знань і реальної толерантної поведінки в повсякденних вчинках; мотиви 

поведінки, громадські та особистісно-значущі. Спостерігається творчий 

характер засвоєння дійсності.  

До ознак середнього рівня віднесені ті ж ознаки, але проявляються з 

недостатньою повнотою або відсутністю окремих із них через брак досвіду і 

обсягу знань при позитивних, суспільно спрямованих мотивах діяльності; 

участь у діяльності в дусі толерантності не самостійно, а з ініціативи інших 

людей; розбіжність у вчинках знань і реальної поведінки; нестійкі мотиви 

діяльності: або соціально-цінні, або престижно-особистісні. Рефлексія 

поведінки слабка.  

До ознак низького рівня віднесені: слабке володіння основними 

опорними знаннями культури народів і понять про толерантність взагалі; 
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байдуже і пасивне ставлення до своєї та інших культур народів; невміння 

керуватися наявними знаннями; мотиви поведінки мають індивідуалістичну 

спрямованість. Рефлексія поведінки не спостерігається.  

Вивчення освітнього середовища, що формує толерантність сучасних 

педагогічних ЗВО дозволило визначити низку сучасних вимог, при яких 

можливе формування толерантності учасників освітнього процесу:  

- створення установки на толерантність, що складається з готовності й 

здатності всіх учасників освітнього процесу до діалогу і співпраці;  

- реалізація програми підвищення психолого-педагогічної компетенції 

педагогічних кадрів в аспекті толерантності на засадах культурологічного 

підходу;  

- організація інформаційно-психологічної освіти студентів із метою 

підвищення культури толерантного спілкування;  

- формування готовності особистості до толерантної взаємодії з іншими 

людьми, незалежно від расової, етнічної, релігійної та соціальної 

приналежності;  

- забезпечення особистісно-орієнтованої взаємодії усіх учасників 

освіьнього процесу в аудиторній та позааудиторній діяльності, за якої 

виникають передумови для успішного розвитку толерантних якостей;  

- створення єдиного толерантного простору в організації освітнього 

процесу, спрямованого на реалізацію принципів педагогіки толерантності. 

Одним із завдань вирішення поставленої в дослідженні проблеми є 

розробка науково-методичного забезпечення процесу формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу. Важливо відзначити, що сьогодні наша держава 

прагне проводити збалансовану національну політику, спрямовану на 

забезпечення толерантності, міжкультурної та міжетнічної злагоди. Така 

спрямованість внутрішньої політики держави має велике значення для 

виховання памолоді, яка опанувала культурою, духовними традиціями, як свого 

народу, так і елементів загальнолюдської культури, духовності й толерантності. 
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Сприятливий розвиток цього процесу може слугувати й більш успішною 

інтеграцією представників різних народів у соціокультурне співтовариство. І 

ми вважаємо, що життєдіяльність країни в умовах оновлюваного світу і 

процесів глобалізації, усе більшого взаємопроникнення, взаємин і діалогу 

культур та ідей може бути активнішою, ніж молоде покоління буде носієм як 

національної, так і загальнолюдської культури і духовності. У звʼязку з цим 

завдання виховання толерантної особистості нині набуває все більшої 

актуальності.  

Однак сфера національних відносин, міжетнічна напруженість є 

онтологічною приналежністю соціальної системи. Зростання впливу культурної 

парадигми на розвиток демократичного суспільства створює додаткову 

напруженість у цьому.  

Культурологічна толерантна освіта є інститутом цілеспрямованої 

соціалізації особистості, що покликана забезпечити:  

- на когнітивному (пізнавальному) рівні – освоєння зразків і цінностей 

рідної та світової культури, культурно-історичного та соціального досвіду 

людства;  

- на ціннісному (аксіологічному) рівні – формування схильності до 

міжкультурної комунікації та обміну, толерантності стосовно інших народів, 

культур, соціальних груп; 

- на оцінному (конотативному) рівні – формування вміння чітко 

формулювати власне ставлення до подій і явищ, ясно висловлювати свій погляд 

і аргументувати висловлювані судження;  

- на діяльнісному (поведінковому) рівні – активна взаємодія з 

представниками різних культур при збереженні власної мовної та культурної 

компетенції;  

- на соціально-психологічному рівні – формування гармонійної 

української ідентичності на основі культурологічного підходу і національно-

територіальної самосвідомості. 

На важливості розвʼязання проблеми виховання гуманної особистості 
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наголошується в нормативно-правових документах: у Законі України «Про 

освіту» [125], Державномй стандарті початкової загальної освіти [101], 

Концепції «Нова українська школа» [153] йдеться, що школа повинна стати 

найважливішим чинником гуманізації суспільно-економічних відносин, 

формування нових життєвих установок особистості. Розроблена нами програма, 

що містить визначення специфіки змісту сучасного патріотизму, нові підходи, 

принципи формування толерантності, з обґрунтуванням необхідного комплексу 

якостей особистості в межах розвитку її патріотичної позиції з урахуванням 

реалій часу, містить і науково-методичне забезпечення, що реалізує такі освітні 

завдання:  

- сприяти глибокому і всебічному оволодінню учнями основ національної 

культури, що є передусім найважливішою умовою інтеграції в інші культури;  

- сприяти формуванню толерантності, а також уявлень про різноманіття 

національних культур, виховання толерантного ставлення до національно-

культурних відмінностей, що створює умови для самореалізації особистості в 

культурологічному освітньому середовищі;  

- усіляко залучати учнів до основ світової культури, розкривати 

обʼєктивні причини процесу глобалізації в сучасному світі, узаємозалежності й 

узаємодопомоги народів у розвʼязанні актуальних проблем розвитку цивілізації.  

На нашу думку, науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

реалізованої авторської ідеї має інноваційний характер, повинно однозначно й 

несуперечливо відбивати всі основні, системозначущі характеристики і якості 

процесу навчання, його елементи, а також засоби та методи їхньої практичної 

реалізації. Певна роль у системі формування толерантності належить 

позааудиторній роботі, яка дає змогу взаємодії вчителя й учня, викладача та 

студента, створює умови для взаєморозуміння культурних особливостей різних 

народів через спільну практичну діяльність, не обмеженої межами програми. 

При цьому учасники освітнього процесу отримують можливість проявляти 

свою індивідуальність. Виховуючи в дітей толерантність, ми, звичайно, 

розуміємо, що повинні бути прикладом у всьому: у поведінці, у вчинках, в 
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освіти. Тому кожен педагог повинен займатися самоосвітою. 

Виховання толерантної особистості – процес складний, здійснюється всієї 

соціальною дійсністю, що оточує дитину, суспільством, під впливом взаємин у 

сімʼї, сформованих поглядів і відносин її членів до інших людей і суспільству 

загалом, під впливом спілкування з однолітками та оточенням. На нашу думку, 

виховна робота, що проводиться в аудиторний та позааудиторний час, сприяє 

підвищенню ефективності формування толерантності в майбутніх учителів 

початкової школи. Для сучасного покоління необхідно знати, хто їхні предки, 

як вони жили, які були традиції, знати мову, звичаї. Дуже важливо залучити 

дітей в активне вивчення рідного краю, його культури, традицій свого та інших 

народів. 

Сучасне суспільство вимагає від демократичної держави рішення 

принципового завдання – цілісності політичної освіти при зростанні 

культурних відмінностей. Для нашого суспільства ця проблема має важливе 

прикладне значення в плані пошуку шляхів підтримки соціальної стабільності й 

толерантної злагоди.  

Сьогодні висуваються такі цілі державної політики:  

- формування нової культурно-цивілізаційної цілісності на основі синтезу 

культур, заснованої на діалозі національно-культурних систем;  

- необхідність перетворення толерантного суспільства в стійкий 

консолідувальний чинник.  

Як можна розпочати цю роботу з майбутніми учителями початкових 

класів? Наприклад, можна організувати позааудиторну діяльність «Школа 

толерантності для майбутніх учителів початкових класів», використовуючи 

запропоновану модель організації позааудиторної діяльності, яка показана на 

рис. 6. У моделі чітко зображено напрями розвитку особистості, а також 

рекомендовані ефективні форми діяльності.  
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Рис. 6. Модель організації позаурочної діяльності в межах програми 

«Школа толерантності для майбутніх учителів початкових класів».  

 

 

Розроблена програма позааудиторних заходів заснована на державному 

стандарті й не суперечить його основним напрямам: забезпечення права на 

повноцінну освіту, підвищення якості освіти, збереження єдності освітнього 

простору, гуманізації освіти. Ми переконані, що вивчення ментальності народу, 

що проживає по сусідству – це не тільки важливий і універсальний компонент 

розвитку і виховання особистості, а й спроба допомогти у відродженні та 

розвитку власної національної культури.  

Ми вважаємо, що інноваційні авторські програми модернізації 

культурологічної толерантної освіти повинні бути:  
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- охарактеризовані й з позицій позитивної спадкоємності, розкриті 

тенденції та механізми впливу модернізованого змісту на підготовку майбутніх 

учителів в умовах модернізації української освіти;  

- охарактеризовані й розкриті внутрішні чинники освіти у ЗВО, що 

впливають на процес модернізації змісту педагогічної підготовки 

- проєктування змісту педагогічної підготовки майбутніх учителів буде 

базуватися на теоретико-методологічних принципах справжнього дослідження; 

- установлені умови, що визначають модернізацію діяльності викладача 

педагогічних дисциплін культурологічної толерантної спрямованості;  

- у практику культурологічної освіти впроваджені принципи педагогічної 

аксіології та етнопедагогіки, бо вони адекватні досвіду розвитку системи 

екологічної освіти в багатонаціональному поліетнічному світі;  

- ураховані й застосовуються на практиці принципи міжкультурної 

освітньої політики освітніх організацій.  

Зміст програми представлено в додатку А. У програмі наявні заходи, що 

сприяють формуванню толерантності на засадах культурологічного підходу в 

освітньому середовищі такі, як прослуховування музики, перегляд кіно і 

телефільмів, відвідування виставок творів образотворчого мистецтва місцевих 

авторів, національних театрів дає змогу безпосередньо чуттєвого сприйняття 

тих чи тих видів національного мистецтва. Творчі гуртки, театральні та 

хореографічні обʼєднання учнів, студії, добре продумані шкільні вечори 

сприяють збагаченню художнього і життєвого досвіду, розвитку творчої 

активності учнів у тих чи тих видах свого національного мистецтва і мистецтва 

інших народів, які проживають поруч. Природно, що цілеспрямована робота по 

формуванню толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу дозволяє організувати виховання дітей у дусі 

толерантності та культури миру. Усі вище зазначені форми виховання 

толерантності вносять різноманітність в навчальну діяльність і роблять 

позитивний вплив на емоційне ставлення учнів до культури інших народів. 

Особливо ми відзначили, що найбільш сприятливою для формування 
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толерантності є позакласна спільна діяльність зі суспільно значущим змістом, 

коли розширюються її кордони й учні можуть проявити своє особистісне 

ставлення до широкого кола людей. Для цієї мети можуть бути використані всі 

види навчальної та позаурочної роботи, зміст яких сприяє формуванню 

моральних взаємовідносин між людьми. Але при цьому важливо, щоб була 

сформована установка учнів на спільну роботу, через те, що дуже важливе 

розуміння школярами її цілей і знаходження в цій роботі особистісного сенсу. 

Велике значення відіграє при цьому спільне планування, організація і 

підбивання підсумків діяльності, педагогічно доцільний розподіл ролей і 

функцій між учнями й педагогом у цьому процесі. Звичайно ж, величезну роль 

відіграють навчально-методичні комплекси, де зміст спрямований на 

формування в дітей свідомої приналежності історико-культурній спадщині 

України, до світових духовних цінностей і відповідає вимогам НУШ. Як 

бачите, цілі розвитку культурологічної толерантної освіти невіддільні від 

загальної стратегії модернізації української освіти, що спирається на принцип 

збалансованості соціальних, етнокультурних і національних інтересів громадян.  

Ми переконані, що політика формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів вирішує пріоритетні завдання національної ідеї 

України, досягнення яких забезпечується такими принципами освітньої 

політики України:  

- збереження цілісності і культурного й освітнього простору України;  

- залучення памолоді до традиційної духовної спадщини та професійної 

національної культури України; 

- гуманістичний, світський і полікультурний характер освіти;  

- відповідальність держави за отримання дітьми повноцінної освіти;  

- наукова основа змісту освіти та принципів виховання;  

- формування морально-етичних стереотипів і виховання трудових 

навичок, необхідних для активної професійної діяльності.  

Найважливіше завдання системи освіти – становлення громадянської 

ідентичності, толерантності учнів, у системі навчально-методичних комплексів 
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реалізується різними засобами. По-перше, відбір змісту навчального матеріалу 

здійснено з орієнтацією на формування базових національних цінностей. 

Різними прийомами навчально-методичного комплексів з усіх предметів і дітей 

виховується благородне ставлення до свого народу, його мови, духовних, 

природних і культурних цінностей, шанобливе ставлення до державних 

символів України.  

Робоча програма дисципліни за вибором побудована таким чином, що 

студенти починаючи з другого року навчання у закладі вищої освіти поступово 

отримують уявлення про країни і народи, різноманіття культур, про звʼязки, які 

обʼєднують усіх людей, про здобутки і проблеми людства. Усі ці знання й 

повʼязана з їх освоєнням діяльність емоційно забарвлені й спрямовані на 

утвердження у свідомості особистості цінностей співробітництва, 

взаєморозуміння, на формування толерантності як найважливішої особистісної 

якості. Слід підкреслити, що формування толерантної компетенції студентів, 

що базується на культурологічному підході – це не просто приведення 

відомостей про народ, його мову і культуру, а вироблення і розвиток здібностей 

і умінь в поводженні з цією культурою. Процес формування комунікативно-

культурологічної компетенції повинен бути інтегрований у цілісний навчально-

виховний процес як особистісно й діяльнісно орієнтований.  

Також ми переконані, що мова є способом існування і трансляції 

культури, реалізація якої відбувається через тексти. Тому вони можуть бути 

розглянуті як феномен мови і культури та слугувати способом для задоволення 

пізнавальних потреб учнів, а при оволодінні другою мовою бути одним зі 

способів уходження в незнайоме культурне середовище. Текст набуває статусу 

основної одиниці формування мовної особистості, оскільки в ньому 

перетинається і концентрується цілий комплекс завдань навчання – освітніх, 

комунікативних, і виховних. При цьому в умовах міжкультурної комунікації 

важливим є вироблення критеріїв добору текстового матеріалу, що відображає 

реалії культури й побутового укладу народу-носія мови, що вивчається. Саме 

через текст учні отримують змогу засвоїти нові знання й цінності, зіставити 
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духовну культуру свого народу й іншого народу, звірити їхны моральні та 

естетичні позиції.  

Одним зі способів залучення до нової культури можна вважати 

виокремлення та аналіз лінгвокультурного змісту навчальних текстів, їх 

герменевтичне прочитання, що гарантує розуміння тексту учнями – носіями 

іншої культури.  

Важливе значення, в умовах глобалізації й «стирання» державних 

кордонів, набуває володіння іноземними мовами, завдяки якому надзвичайно 

розширюються можливості спілкування та міжкультурної комунікації.  

Звернення до людських якостей особистості, що розвивається не означає 

недооцінки інших складників розвитку особистості: психічних процесів, 

творчих здібностей, системного залучення студентів в навчальну діяльність. У 

звʼязку з цим рішення сучасних завдань, висунутих життям (залучення 

студентів до соціально-значущої проєктної діяльності, освоєння компʼютерної 

грамотності, розвиток здоровʼязбережувальних навичок, навчання основам 

безпечної життєдіяльності тощо), гармонійно поєднується з рішенням базових 

завдань освіти).  

Навчальну програму дисципліни за вибором побудовано з урахуванням 

можливості ефективного застосування в практиці вчителя широкого спектра 

сучасних освітніх технологій, методів, форм навчання, прийомів та інших 

педагогічних ресурсів організації навчально-виховної роботи з учнями в 

процесі як урочної, так і позаурочної діяльності:  

- орієнтування всього навчального матеріалу, його структури і способів 

подання на максимальне залучення молодших школярів у навчальну діяльність;  

- значний виховний потенціал;  

- переважання проблемно-пошукового методу навчання, завдань і питань, 

що ініціюють дію з метою оволодіння універсальними навчальними діями;  

- проєктні, творчі завдання, практичні роботи, навчальні діалоги;  

- практична спрямованість змісту навчального матеріалу з опорою на 

соціальний досвід учня, звʼязок із реальною дійсністю й іншими шкільними 
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предметами на основі формування навчальних дій;  

- можливості для моделювання досліджуваних обʼєктів і явищ 

навколишнього світу;  

- можливості для диференційованої й особистісно-орієнтованої освіти 

школярів, реалізації педагогіки співробітництва;  

- можливості для роботи з сучасним інформаційно освітнім середовищем: 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх 

ресурсів, інтернет-ресурсів, різних мультимедійних додатків (DVD-відео, 

програмне забезпечення для інтерактивної дошки);  

- орієнтація на здоровʼязбереження молодших школярів; 

- можливості для різноманітності організаційних форм навчання: 

індивідуальної, парної, групової, колективної, фронтальної.  

За всім діапазоном можливостей програми за вибором провідна роль 

відводиться проблемно-пошуковому методу. Він передбачає різні можливості 

для створення проблемних ситуацій, висунення припущень, пошук і відбір 

необхідної інформації, формулювання доказів, висновків, зіставлення 

результатів з еталоном, що сприяє формуванню комунікативних навичок.  

Реалізація засобами навчальної програми проблемно-пошукового методу 

посилює мотивацію навчання, сприяє розвитку здатності особистості розуміти 

й приймати сенс поставленого завдання, планувати навчальну роботу, 

контролювати й оцінювати її результат, здійснювати рефлексію, формулювати 

нову навчальну задачу. Проблемно-пошуковий метод дозволяє вчителю 

вибудовувати гнучку методику навчання, добре адаптовану до специфіки 

навчального змісту і конкретної педагогічної ситуації, ураховувати 

індивідуальні особливості дітей, їхні інтереси і схильності.  

У звʼязку з цим навчальною програмою дисципліни за вибором закладені 

великі можливості для застосування великого арсеналу методів і прийомів 

евристичного, дослідницького характеру, цілеспрямованого розвитку 

самостійності учнів їх пізнавальної активності при формуванні пізнавальних 

навичок. При цьому демонструється змога існування різних поглядів на одне і 
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теж питання, виховується толерантність і повага до думки іншого, культура 

діалогу і полілогу, що добре узгоджується з завданнями формування 

особистісних навичок.  

Таким чином, зміст навчальної програми дисципліни за вибором і 

система її методичного забезпечення розроблені так, щоб допомогти вчителю 

організувати процес навчання, з одного боку під мету, спрямовану на 

отримання предметних результатів освоєння основної освітньої програми 

початкової загальної освіти, з іншого боку – як засіб формування універсальних 

навчальних дій і особистісних якостей (особистісних результатів) відповідно до 

вимог НУШ. Предметний зміст і методичне забезпечення спрямовано на 

досягнення особистісних, метапредметних і предметних результатів освоєння 

основної освітньої програми за допомогою формування в учнів універсальних 

навчальних дій.  

Отже, ми дійшли до таких висновків. Установлено, що в педагогічній 

науці увага акцентується на окремих аспектах формування толерантних якостей 

у молодого покоління. Вирішення цього завдання вимагає нових підходів до 

організації освітнього процесу, його спрямованості на розвʼязання проблем 

виховання і розвитку людини, яка не тільки володіє комплексом знань, умінь і 

навичок, а й здатного адаптуватися до культурологічного толерантного 

середовища, долучатися до гуманістичних ідей і традицій. Це надзвичайно 

важливо для виховання особистості, здатної проявити готовність до 

порозуміння та співпраці, терпимість до інакомислення, заснованих на 

моральних цінностях, що значною мірою активізує процес соціалізації 

особистості, сприяє продуктивній соціальній взаємодії.  

Нами розроблена й апробована модель формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу, 

що передбачає впровадження цілого комплексу принципово нових програм і 

методів на різних рівнях і в різних формах: у міжнародному контексті, з 

залученням вчителів та викладачів, школярів і студентів, в аудиторінй та 

позааудиторній діяльності. Модель вирішує завдання виховання студентів – 
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майбутніх учителів початкових класів у дусі толерантності насамперед через 

розкриття сенсу буття людини у світі – через розуміння характеру і способів її 

взаємодії з цим світом. У результаті модель розкриває суть толерантності як 

особистісно-значущої цінності. Адже педагогічна громадськість сьогодні 

розуміє, наскільки гостро в Україні затребувані особистості, здатні проявити 

готовність до порозуміння та співпраці, терпимість до інакомислення, 

осмислення унікальності єдності й різноманіття культур. Усе це не може 

залишатися без уваги педагогічної науки й обумовлює сплеск теоретико-

прикладних досліджень із проблем формування толерантності. 

Нами обґрунтовано необхідність сучасного, якісного та ефективного 

науково-методичного забезпечення процесу формування толерантності в 

майбутніх учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу, 

ефективне впровадження якого розвʼязує проблему відродження усталених 

суспільних цінностей, символів, норм сучасного суспільства. 

 

2.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

Наукові дослідження сучасності встановили, що толерантні відносини 

між людьми сприяють формуванню здібностей кожного з учасників сприймати 

іншого (позицію, думку, ідею тощо) як об’єктивно існуючу реальність, не 

гарячкуючи, не переживаючи почуття приниження, образи або переваги в 

процесі взаємодії. Саме толерантність як моральна якість особистості, є 

активною формою взаємодії, пов’язаної з пошуком того, що об’єднує, а не 

роз’єднує людей, оскільки толерантна позиція виражає ставлення до іншого 

суб’єкта, саме як до іншого, а не чужого.  

Дослідження толерантності частіше присвячені вивченню її проявів щодо 

певних об’єктів або ж у певних класах ситуацій, для чого розроблено ряд 

вербальних шкал. Безпосереднє вимірювання толерантності більшість 

дослідників поєднують з використанням методик, які дають змогу 

опосередковано оцінити її рівень. Це, насамперед, самооціночні, адаптивні 
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методики, тести тривожності, активності,  методики для визначення 

особливостей мислительних процесів тощо. Експериментальне вивчення 

толерантності за межами конкретної ситуації зазвичай зводиться до 

вимірювання установок людей по відношенню до соціальних об’єктів. Метою 

такого вимірювання є визначення особливостей політичної культури та 

прогнозування поведінки суб’єктів у тих чи інших ситуаціях.  

Аналіз досліджень з проблеми толерантності дозволив визначити ряд 

показників толерантного ставлення, серед яких насамперед: визнання і 

прийняття особистістю рівноправного існування різноманітних думок, 

переконань, звичаїв; здатність до самоконтролю у сфері емоцій; потреба у 

свободі власного вибору і повага до свободи вибору інших; здатність 

примиритися з поведінкою, переконаннями і цінностями інших через певне 

насильство над собою; сприйняття суспільного життя як позитивного цілого; 

глибинне розуміння необхідності іншого, розходжень і особливостей як 

моментів цілого, як необхідної умови розвитку; сприйняття невизначених 

ситуацій як бажаних; здатніст до пошук шляхів розв’язання проблеми навіть у 

випадку неповного уявлення про причини виникнення проблемної ситуації і 

можливі наслідки прийняття рішення; відкритість новому; відмова від боротьби 

з відхиленнями, визання їх права на існування; якість спілкування (не 

агресивний мовленнєвий дискурс); прагення до компромісу, осмислений 

скептицизм; відмова від претензій на володіння остаточною і незаперечною 

істиною та інше. 

На початку дослідницької роботи нами були використані методи збору 

первинної інформації. Їхня основна мета – отримання первинних даних про 

стан обʼєкта, перспективи його розвитку. До них належать спостереження, 

анкетування, тестування тощо. На цьому етапі вивчався матеріал, покликаний 

сформувати інтерес до минулого свого народу, інших народів, історії, культури, 

звичаїв, традицій тощо. 

Проведення тестування передбачало також актуалізацію відповідних 

знань викладачів. Передбачалося, що працюючи з тестом, кожен міг задуматися 
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про важливість і значущість володіння інформацією про національні 

особливості студентів, про культурні відмінності різних народів, міг осмислити 

проблему. У завданнях тесту були представлені конкретні приклади рішень 

педагогічних ситуацій, які сприятимуть створенню освітньо-виховного 

середовища для формування у студентів толерантності. З метою виявлення 

актуальних потреб викладачів в оволодінні знаннями, необхідними для роботи 

щодо цілеспрямованого формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів, нами було проведено письмове опитування групи 

викладачів. Аналіз відповідей на перше запитання анкети показав, що тільки 

28% викладачів розуміють, які саме зміни в поведінці і спілкуванні студентів, у 

прояві їх особистісних якостей передбачає процес формування толерантності; 

більшість респондентів відзначили лише окремі ознаки цього процесу. Так, 

серед основних ознак процесу формування толерантності на засадах 

культурологічного підходу були названі, головним чином, такіі: знання і 

розуміння інших культур, знання загальнолюдських цінностей, шанобливе 

ставлення до інших культур і їхніх представників. Набагато рідше серед ознак 

толерантності педагоги виділяли розвиток здатності до культурологічної 

взаємодії з представниками різних національностей (8%), виховання терпимості 

до національних відмінностей (12%), знання мови й культурних відмінностей 

(12%) (див. таблицю 5).  

Таблиця 5. Результати змін у поведінці й спілкуванні студентів і прояв їх 

особистих якостей, що припускають процес формування толерантності 

Лише 

окремі 

ознаки 

Розвиток здатності до 

культурологічної взаємодії з 

представниками різних 

національностей 

Знання мови і 

культурних 

відмінностей 

Виховання 

терпимості до 

національних 

відмінностей 

28% 8% 12% 12% 

 

При відповіді на друге питання анкети педагоги привели значний перелік 

умінь, у якому найбільш часто були названі вміння: ураховувати вікові 
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особливості учнів (100%), розуміти й приймати багатонаціональні й 

багатокультурні ідентичності своїх учнів (82%), створювати атмосферу 

шанобливого ставлення до культурних відмінностей (78%), уникати 

категоричності у своїх міркуваннях (74%), вивчати культуру національних 

груп, представниками яких є учні (56%), вивчати рівень толерантності своїх 

учнів (48%), стежити за зміною психологічного клімату в групі (58%), володіти 

знаннями про загальнолюдські цінності (46%), аналізувати свої власні 

упередження, стереотипи й прагнути позбутися їх (40%). Отже, викладачі 

мають уявлення про вміння, якими вони повинні володіти для ефективного 

формування міжетнічної толерантності, проте 52% опитаних не вважають за 

необхідне виховання толерантності в самих себе (див. Таблицю 6). 

Таблиця 6. Аналіз діяльності викладача з формування толерантності 

майбутніх учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу 

1 ураховувати вікові особливості учнів 100% 

2 розуміти і приймати багатонаціональні і багатокультурні 

ідентичності своїх учнів 

82% 

3 створювати атмосферу шанобливого ставлення до культурних 

відмінностей 

78% 

4 уникати категоричності у своїх міркуваннях 74% 

5 вивчати культуру національних груп, представниками яких є учні 56% 

6 вивчати рівень толерантності своїх учнів 48% 

7 стежити за зміною психологічного клімату в групі 58% 

8 володіти знаннями про загальнолюдські цінності 46% 

9 аналізувати свої власні упередження, стереотипи і прагнути 

позбутися від них 

40% 

10 не вважають за необхідне виховання толерантності в самих себе 52% 

 

Третє запитання анкети було спрямоване на виявлення форм і методів 

роботи, які використовуються викладачами для формування толерантності в 

майбутніх учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу. 
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Було встановлено, що найчастіше проводяться бесіди зі студентами, читання й 

аналіз художніх творів, кураторські години, присвячені знайомству з 

культурами інших народів, тобто, з огляду на діяльність студентів, традиційні, 

дещо пасивні методи та форми роботи. Активні методи й форми роботи, які б 

передбачали безпосереднє залучення студентів до продуктивної 

культурологічної діяльності тим самим сприяли б розвитку на цій основі 

навичок міжкультурної взаємодії та толерантності, викладачами мало 

використовуються. На питання про те, чи відображають викладачі у своїх 

планах навчально-виховної роботи завдання, повʼязані з формуванням у 

студентів толерантності, чи планують у своїй діяльності заходи з цієї проблеми, 

більша частина викладачів дала відповідь, що «час від часу». Педагоги не 

бачать місця цілеспрямованої роботи цього виду діяльності в організованому 

ними освітньому процесі, не розуміють ролі формування толерантності в 

майбутніх викладачів початкових класів. З метою підвищення інтересу до цієї 

проблеми був анонсований майстер-клас «Веселка культур». Ефективність 

цього заходу полягає в тому, що він був направлений на спільний культурний 

розвиток викладачів і майбутніх учителів початкових класів для виховання в 

них здорового морального начала, любові й поваги до оточення, на 

усвідомлення студентами того, що через проблему приходять до практичного, 

реального результату. 

На другому етапі була розроблена й реалізована програма дослідно-

експериментальної роботи з формування толерантності в майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу. Для підготовки 

майбутніх учителів до організації культуро-орієнтованої діяльності та 

вирішення завдань формування толерантності ми розробили програму «Основи 

формування толерантності вчителя». Мета вивчення майбутніми учителями цієї 

програми – підвищення рівня їх теоретичних знань та оволодіння практичними 

вміннями в царині формування толерантності учнів початкових класів. 

Програма позаурочної діяльності розрахована на 34 години аудиторної роботи 

й передбачає: а) вивчення потреб майбутніх учителів в інформації про 
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формування толерантності молодших школярів на засадах культурологічного 

підходу; б) систематизацію наявних і придбання нових знань у сфері 

формування толерантності в школярів; в) узагальнення знань майбутніх 

учителів про інші культури; г) пізнання майбутніми учителями самих себе і 

своїх учнів як представників культури; д) навчання найбільш продуктивних 

способів узаємодії з молодшими школярами в формуванні толерантності на 

засадах культурологічного підходу. 

На першому занятті розкривається сутність поняття «толерантність», 

зʼясовується загальне і відмінне між поняттями «толерантність» і «терпимість», 

а також розглядаються різні підходи до розуміння толерантності в сучасному 

світі і науці.  

Друга тема присвячена обговоренню світової культури, суперечності 

сучасного світу. На основі аналізу визначення «культури» майбутні вчителі 

розглядають такі поняття, як «матеріальна і духовна культура», «національна 

культура», «культурні цінності», «загальнолюдські цінності». Аналізуючи певні 

аспекти, студенти самостійно роблять висновок про значущість діалогу культур 

як основного складника у формуванні толерантності молодших школярів на 

засадах культурологічного підходу.  

Вивчення третьої теми програми організовано у формі лекції-

конференції, на якій майбутні вчителі виступають із повідомленнями за темами 

«Освіта – особливий соціальний інститут», «Соціальне різноманіття і завдання 

соціалізації на сучасному етапі розвитку суспільства». Організовано круглий 

стіл. Під час дискусії проаналізовано сучасні підходи в освіті (особистісно-

орієнтований, системно-діяльнісний, культурологічний, комунікаційно-

діалогічний), при цьому особливу увагу приділено оцінці їхнього потенціалу у 

формуванні толерантності учнів.  

Наступні заняття присвячені аналізу змісту поняття «культурологічний 

підхід як основа формування толерантності», обговорення особливостей 

формування культурологічної толерантності на сучасному етапі розвитку 

суспільства, осмислення цілей і завдань цього процесу, характеристиці його 
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етапів.  

Далі розглядаються теми, присвячені виявленню найбільш поширених у 

сучасному суспільстві проявів нетерпимості, вивчення стереотипів і їхньої ролі 

у взаємодії людей. Така робота на заняттях допомагає студентам – майбутнім 

учителям початкових класів сформулювати висновок, що стереотип є 

перешкодою на шляху ефективної міжкультурної комунікації. Ефективною 

умовою усунення стереотипів є формування толерантності на засадах 

культурологічного підходу та виховання культури міжнаціонального 

спілкування. На заняттях вивчаються теми, що розкривають роль і можливості 

предметів гуманітарного циклу у формуванні толерантності молодших 

школярів. Детально студенти аналізують уроки літературного читання і 

доходять висновку, що основний потенціал цієї навчальної дисципліни 

закладений в змістовному матеріалі. Це тексти художньої літератури, усної 

народної творчості, а також ілюстрації та малюнки, що доповнюють, образно 

розкривають текст. Завдання майбутнього вчителя полягає в спеціальній 

організації діяльності молодших школярів із запропонованими в навчально-

методичних посібниках матеріалами, основними методами і прийомами якого є 

аналіз, порівняння та зіставлення.  

У програмі наявні теми, присвячені вивченню різних форм і методів 

позаурочної роботи, спрямованої на формування толерантності в молодших 

школярів на засадах культурологічного підходу. Загалом майбутні вчителі 

доходять висновку, що основне завдання педагога в цьому напрямі є 

організація культурологічної діяльності дітей, в основі якої –  активність самих 

учнів. На заняттях майбутні вчителі обговорюють питання діагностики, 

визначають її роль і значення в освітньому процесі. Проводиться аналіз 

окремих засобів і методів педагогічної діагностики, корекційних діагностичних 

методик; у самодіагностиці апробовуються емпіричні методи дослідження: 

анкети, тести, запитальники, спостереження, твори, педагогічний консиліум. 

Останнє заняття проводиться у формі конференції-дискусії, де студенти – 

майбутні учителі початкових класів обмінюються думками про спецкурс і 
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визначають теми своїх підсумкових творчо-дослідних робіт, що показують 

результативність вивчення спецкурсу. У роботах здобувачі розкривають 

сутність формування толерантності як чинника подолання етнічних 

стереотипів, розглядають самоповагу і повагу до представників інших культур 

як показник сформованості толерантності, пропонують форми і методи урочної 

та позаурочної діяльності з формування толерантності. Підсумкова робота 

слухачів нашого спецкурсу дозволяє зробити висновок, що студенти – майбутні 

вчителі початкових класів усвідомили актуальність проблеми формування 

толерантності в школярів, стали досить добре орієнтуватися в теоретичних 

аспектах цього напряму виховної роботи. Вони показали, що набули навичок у 

використанні основних методів, форм і засобів вирішення відповідних 

педагогічних завдань. На підсумковому занятті відбувається традиційний обмін 

думками про спецкурс та презентація дидактичних ідей, спрямованих на 

вирішення завдань щодо формування толерантності молодших школярів.  

Потім була запропонована анкета, орієнтована на виявлення ступеня 

підготовленості педагогів до вирішення аналізованої нами проблеми. Ця анкета 

була загалом орієнтована на отримання порівняльних даних, але дещо 

перероблена відповідно до завдань цього етапу дослідно-експериментальної 

роботи. Результати першого та другого опитувань майбутніх учителів у 

порівнянні представлені в таблиці 7. Ця таблиця свідчить, що в переважної 

більшості майбутніх учителів підвищився інтерес до проблеми толерантних 

взаємин і ступінь підготовленості до розвʼязання зазначеної проблеми. Після 

закінчення занять програми більшість майбутніх учителів була готова 

використовувати такі форми і методи роботи як порівняльно-зіставний аналіз 

художніх творів, народних звичаїв і традицій, творчі завдання, народні ігри, 

тематичні тижні, КВК, тренінги. При цьому студенти виділили значно більше 

форм і методів роботи з цього напряму, ніж це було зазначено в ході першого 

опитування; зросла і кількість студентів – майбутніх учителів початкових 

класів, які були готові до реалізації цих форм. Для більшості респондентів нами 

була правильно витлумачена сутність процесу формування толерантності, цей 
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показник зріс загалом на 58%. Також відбулися значні зміни в усвідомленні 

майбутніми учителями ступеня значущості умінь, які необхідні для організації 

процесу формування толерантності. Значно зросла кількість майбутніх 

учителів, які одним з основних умінь стали вважати аналіз своїх власних 

упереджень і стереотипів та позбавлення від них (збільшення на 57%). У 

переважної більшості студентів зросла ступінь значущості таких умінь при 

організації процесу формування толерантності як створення атмосфери поваги 

культурних відмінностей (на 36%), вивчення рівня толерантності своїх учнів 

(на 43%), значення знань загальнолюдських цінностей (на 39%), уникнення 

категоричності у своїх міркуваннях (на 31%) (див. таблицю 7).  

Таблиця 7. Результати першого та другого опитувань студентів – 

майбутніх учителів початкових класів. 

значення знань 

загальнолюдських 

цінностей 

вивчення 

рівня 

толерантності 

своїх учнів 

створення 

атмосфери 

поваги 

культурних 

відмінностей 

аналіз своїх 

власних 

упереджень 

і 

стереотипів 

та 

позбавлення 

від них 

уникнення 

категоричності 

у своїх 

міркуваннях 

39% 43% 36% 57% 31% 

 

За підсумками програми знову була проведена діагностика рівня 

міжетнічної толерантності. Результати показують позитивну динаміку: низький 

рівень – 2%; середній рівень – 7%, високий рівень – 91%, інтолерантності – 0%. 

Порівнявши результати дослідження, ми можемо констатувати 

ефективність заходів щодо формування толерантності май бутніх учителів в 

освітньому середовищі на засадах культурологічного підходу. 

Формувальний експеримент проводився поетапно. Як показали 

результати дослідної роботи, перший етап експерименту має виняткову 
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важливість для формування позитивної мотивації до виховання доброзичливого 

ставлення до представників іншої культури, подолання індиферентного і 

негативного ставлення частини студентів до зазначеної вище проблеми, 

формування культурологічної толерантної позиції особистості майбутнього 

учителя початкових класів. 

На цьому етапі активно застосовувалися такі методи:  

- системно-діяльнісний метод;  

- методи впливу на емоційну сферу; 

- методи впливу на вольову сферу;  

- методи впливу на інтелектуальну сферу;  

- методи формування досвіду поведінки. 

Другий етап процесу формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів має пізнавальний характер, у процесі якого вони, вивчаючи 

матеріал, здійснюють: 

- його систематизацію, освоюють теоретичні положення формування 

толерантності, знайомляться з понятійним апаратом цієї проблеми;  

- усвідомлюють мету, завдання і зміст програми «Основи формування 

толерантності вчителя». 

На пізнавальному етапі вирішуються такі завдання:  

- усвідомлення необхідності вивчення культури своєї країни, її значення 

для мирного співіснування;  

- розвиток критичного мислення;  

- розгляд варіантів використання отриманих знань у практиці 

міжнаціонального спілкування.  

Цей етап представлений у вигляді корекційного блоку, який ставив собі 

за мету пошуки форм і методів, спрямованих на зниження негативних емоцій, 

шляхів виходу з конфліктних ситуацій, розвиток комунікативної толерантності, 

емпатичних здібностей, поліпшення емоційного стану, тобто тих особистісних 

якостей, які впливають на формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу. 
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На цьому етапі за допомогою різноманітних форм (інтегрованих занять, 

семінарів, групового аналізу та обговорення творчого матеріалу, виконання 

індивідуальних завдань, екскурсій, концертів тощо) створюються умови для 

творчої роботи, для переходу від репродуктивної діяльності студентів до 

продуктивної. Студенти – майбутні учителі початкових класів знайомляться з 

поняттями «толерантність», «культурологічний підхід», «міжкультурна 

комунікація», «емпатія», їх структурними компонентами і формами. На цьому 

ж етапі була виявлена динаміка сформованості якостей толерантності 

особистості майбутного вчителя початкових класів. Важливою на цьому етапі є 

робота щодо подальшого розвитку умінь критичного мислення. Організація 

занять на основі проблемного навчання і виховання з урахуванням 

індивідуальних особливостей кожного, формує у студентів такі якості, як 

критичність, здатність аналізувати й оцінювати дії, здатність 

самоідентифікуватися в культурі, самостійно приймати рішення тощо. 

На третьому етапі проводився якісний і кількісний аналіз результатів 

дослідно-експериментальної роботи, обробка даних, здійснювалося літературне 

оформлення тексту дисертації. Цей етап представлений як діяльнісно-творчий і 

включає:  

- розвиток у майбутніх учителів початкових класів толерантності як 

важливого складника загальної культури особистості;  

- формування стійкого інтересу до міжкультурної комунікації, 

конструктивного діалогу культур;  

- стимулювання інтересу до самостійного оволодіння знаннями у сфері 

чужих культур, звичаїв, традицій, відвідування національних культурних 

центрів.  

Відповідно до цього завданнями етапу стали:  

- поглиблення теоретичних знань у сфері окремих питань культури інших 

народів, їхніх звичаїв, традицій;  

- мотивація до самостійного оволодіння інформацією у сфері 

толерантності, її значення для стабільності відносин у культурологічному 
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освітньому середовищі.  

До методів, що використовувалися на цьому етапі, належать: аналіз і 

синтез культурологічного матеріалу, пояснення, абстрагування, поради, 

підтримка, саморефлексія. Педагогічною наукою накопичено великий арсенал 

засобів вивчення особистості. Серед них є такі, що можуть використовуватися 

як вивчення особистості з метою виявлення в неї толерантних якостей і 

відповідної поведінки. У цьому плані можна перерахувати такі методи: 

педагогічне спостереження, створення ситуацій морального вибору, аналіз 

творчих робіт, ранжування і соціометричний метод, моральний самоаналіз.  

У плані дослідження видається доречним нагадати, що в процесі добору 

педагогічних технологій викладачем, варто враховувати такі положення:  

- індивідуальні особливості майбутніх учителів початкових класів;  

- спрямованість програми на виявлення рівня сформованості 

толерантності;  

- педагогічну спрямованість дослідницьких методик, охоплюють не 

тільки діагностичну, але й виховує функцію.  

Діагностика рівня сформованості толерантності майбутніх учителів 

початкових класів здійснювалася на основі аналізу сформованості його 

основних критеріїів: мотиваційного, особистісного і когнітивного. Узагальнені 

дані результатів дослідження свідчать про зростання рівня навчальних 

досягнень студентів – майбутніх учителів початкових класів, показники яких 

наведено в таблицях, що відображають динаміку в контрольних і 

експериментальних групах (див. Таблиці 8-9). 
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Таблиця 8. Рівні сформованості толерантності в майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу в контрольній групі. 

Критерії Показники Високий Середній Низький 

Особистісний Емоційно-чуттєве сприйняття 

студентом способів формування 

толерантності 

10,2 49,2 40,6 

Мотиваційний Сукупність знань у галузі історії та 

культури  свого народу та інших 

народів 

10,3 45,9 43,8 

Когнітивний Пріоритети поведінкової сфери 

особистості в процесі формування 

толерантності на засадах 

культурологічного підходу 

15,9 54,6 30,4 

 

Таблиця 9. Рівні сформованості толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу в експериментальній 

групі. 

Критерії Показники Високий Середній Низький 

Особистісний Емоційно-чуттєве сприйняття 

студентом способів 

формування толерантності 

23,5 32,8 43,7 

Мотиваційний Сукупність знань у галузі 

історії та культури  свого 

народу та інших народів 

20,9 33,5 45,6 

Когнітивний Пріоритети поведінкової сфери 

особистості в процесі 

формування толерантності на 

засадах культурологічного 

підходу 

19,8 32,5 47,7 
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Результати цілеспрямованої роботи в експериментальних групах значно 

відрізняються від результатів у контрольних. Оскільки, за винятком 

експериментального втручання, усі інші умови навчання і виховання були 

приблизно однаковими для експериментальних і контрольних груп, то можна 

припускати, що відмінності як знання, уміння, навички, мотивації, поведінкові 

установки студентів цих груп не визначаються випадковими чинниками. Це 

дозволяє нам зробити висновок: використання запропонованих педагогічних 

умов робить позитивний вплив на процес формування толерантності в 

експериментальних групах, що підтверджує ефективність їх застосування.  

Загалом дані про порівняльну динаміку змін рівнів сформованості 

толерантності майбутніх учителів початкових класів за результатами 

констатувального, формувального та контрольного етапів дослідно-

експериментальної роботи представлені в таблиці 10 і графічному зображенні 

(див. таблицю 10 і рисунок 7). 

Таблиця 10. Рівні сформованості толерантності в майбутніх учителів 

початкових класів в експериментальній групі 

Кількість 

правильного 

вибору 

Рівень Бали Вираженість 

ознаки до 

вивчення 

спецкурсу 

Вираженість ознаки 

після вивчення 

спецкурсу 

10 і більше Високий 5 2,5 23,2 

8-9 вище середнього 4 21,3 32,9 

6-7 Середній 3 43,7 27,1 

4-5 ниже середнього 2 27,9 16,3 

3 і менше Низький 1 4,7 0,6 
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Рис. 7. Діаграма «Динаміка розвитку рівня толерантності в 

експериментальній групі 
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У більшості студентів процес ознайомлення з культурою різних народів 

супроводжувався позитивними емоційними хвилюваннями. Зіставляючи рівні 

мотивації студентів на початку експерименту 6,2% – за  першим зрізом, 20,5% 

за другим зрізом і 29,9% у кінці експерименту, можна говорити, що інтерес 

студентів до роботи з формування толерантності й бажання продовжувати 

діяльність із вивчення культури різних народів значно зросли (див. таблицю 

11). 

Таблиця 11. Рівні мотивації майбутніх учителів початкових класів 

Компоненти Рівні Експериментальні групи 

Констатувальний етап Формувальний етап 

 

Мотиваційний 

високий 6,2 20,5 

середній 34,7 45,2 

низький 59,1 34,3 

 

Змістовий 

високий 7,2 16,7 

середній 24,3 29,1 

низький 68,5 54,2 

 

Процесуальний 

високий 5,8 18,6 

середній 37,3 32,7 

низький 56,9 48,7 
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До кінця формувального етапу дослідної роботи в експериментальних 

групах зросла активність у самостійному оволодінні знаннями історії та 

культури різних народів. Значно зріс інтерес до заходів і видів предметно-

практичної та естетичної діяльності пізнавального характеру 28,9% і 25,4% 

порівняно з контрольними групами – 13,2% і 12,4% відповідно.  

Для підтвердження отриманих результатів із сформованості 

мотиваційного компонента в межах цього експерименту студентам було 

запропоновано відповісти на запитання тестів, що відбивають емоційний стан 

людини.  

Аналіз отриманих відповідей показав, що байдужість студентів знизилась 

від 15% до 7% і, відповідно, покращилася якість сприйняття педагогічного 

впливу й підвищилася можливість для реалізації виховних завдань щодо 

формування толерантності; значно знизився показник конфліктності від 25,3% 

до 15%, що відбилося на продуктивності колективної діяльності й 

міжособистісному спілкуванні; спостерігається значне підвищення показника 

комунікативної толерантності – з 19,4% до 30%, що відбилося на підвищенні 

культури спілкування в структурі «студент-студент», «викладач-студент» і 

оздоровленні морально-психологічного клімату групи, як наслідок, підвищення 

успішності більшості учасників експерименту, знизився показник агресивності 

від 22,4% до 12,5%, а емпатичні здібності учнів підвищилися з 17 , 9% до 

35,5%.  

Характеристикою позитивного розвитку став і факт придбання дієвих 

знань – вони виступали як мотив участі студентів у національних святах, 

спонукаючи приєднання до певної культури, тобто дотримуватися норм тієї чи 

тієї культури, діяти за правилами міжнаціонального спілкування і культури 

світу.  

Позитивні зміни поведінкової сфери складають основу для формування 

адекватної емоційно-поведінкової реакції на експериментально-педагогічні й 

конкретні життєві ситуації, що вимагають прояву толерантності від 

особистості. 29,1% студентів – майбутніх учителів початкових класів показали 
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позитивну динаміку високого рівня процесуального компонента, що 

відбивається в позитивних змінах поведінкової сфери особистості в процесі 

формування толерантності.  

Результати впровадження педагогічних умов свідчать про значні 

зрушення в рівнях сформованості всіх компонентів толерантності майбутніх 

учителів початкових класів (табл. 12). Узагальнені дані результатів 

дослідження свідчать про зростання рівня навчальних досягнень студентів – 

майбутніх учителів початкових класів, показники яких наведено в таблиці, що 

відображає динаміку в контрольних і експериментальних групах.  

Таблиця 12.  

Результати експериментальної роботи (приріст у %) 

Критерії та показники рівнів сформованості 

толерантності в майбутніх учителів початкових 

класів на засадах культурологічного підходу 

Групи 

ЕГ  

(160 осіб) 

КГ 

(150 осіб) 

Мотиваційний 

1) ставлення до майбутньої професії, що 

сформоване на принципах толерантності та 

культурологічному підході, сукупності знань у галузі 

історії та культури свого та інших народів: 

• високий 

• середній 

• низький  

 

 

 

 

+17,1 

+16,2 

-33,3 

 

 

 

 

+9,3 

+7,4 

-16,7 

Когнітивно-праксеологічний 

1) дієвість знань, особливості прояву емпатії, 

терпимості, культурного та міжособистісного 

спілкування: 

• високий 

• середній 

• низький 

 

 

+16,4 

+17,4 

-33,8 

 

 

+7,4 

+9,8 

-17,2 

Особистісний  

1) толерантний та культурний потенціал 

особистості, емоційно-чуттєве сприйняття студентом 

способів формування толерантності, рефлексивні вміння: 

• високий 

• середній 

• низький 

 

 

 

+5,1 

+10,6 

-15,7 

 

 

 

+3,5 

+4,2 

-7,7 

Як свідчать отримані результати, кількість студентів за першим 

показником особистісного критерію (толерантний та культурний потенціал 
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особистості, емоційно-чуттєве сприйняття студентом способів формування 

толерантності, рефлексивні вміння) зросла за високим рівнем в ЕГ на 5,1 %, у 

КГ – на 3,5%. Так само кількість студентів, які майже не виявляли власний 

потенціал та рефлексивні вміння, зменшилась, а саме: в ЕГ – на 15,7 %, у КГ – 

на 7,7%.  

Що стосується мотиваційного критерію та його показників, то відбулися 

зміни, які привели до росту за високим рівнем показника ставлення до 

майбутньої професії, що сформоване на принципах толерантності та 

культурологічному підході, сукупності знань у галузі історії та культури свого 

та інших народів: в ЕГ – на 17,1%, у КГ – на 9,3 %. У результаті кількість 

студентів, які відчували переважно нейтральне ставлення до майбутньої 

професії, зменшилася в ЕГ на 33,3 %, а в КГ – на 16,7 %.  

На підставі вищенаведених даних можна розрахувати, що кількість 

студентів, які мають високий рівень дієвості знань, особливості прояву емпатії, 

терпимості, культурного та міжособистісного спілкування, збільшилася в ЕГ на 

16,4 %, а в КГ – на 7,4 %. Так само кількість майбутніх учителів, які мали 

низький рівень забезпечення цього показника, значно зменшилася, зокрема: в 

ЕГ – на 33,8 %, у КГ – лише на 17,2 %.  

Як засвідчує аналіз отриманих даних за всіма використаними критеріями 

й показниками в майбутніх учителів ЕГ та КГ на контрольному етапі було 

зафіксовано значні позитивні зміни щодо рівнів сформованості толерантності в 

майбутніх учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу 

порівняно з констатувальним етапом та з результатами, отриманими в 

контрольній групі. Шляхом використання методів математичної статистики 

було обчислено вірогідність результатів проведеного педагогічного 

експерименту, який обраховувався за допомогою застосування критерію χ2 

(критерій Пірсона). 

Було сформульовано нульову та альтернативну гіпотези для перевірки 

виявлених змін у рівнях сформованості толерантності в майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу в експериментальній 
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та контрольній групах. Аналіз отриманих даних дав змогу констатувати, що при 

довірчій імовірності, де α = 0,95, Т = 24,9 > Тк = 4,320 для ЕГ. 

Отже, відповідно до статистичних підрахунків зміни, які відбулися в 

рівнях сформованості толерантності в майбутніх учителів початкових класів на 

засадах культурологічного підходу є статистично значущими, тобто 

вірогідними. Це надає підстави зробити висновок про правильність 

сформульованої гіпотези проведеного дослідження. А для КГ, Т = 4,11 < Тк = 

4,32 отриманий результат надає підстави стверджувати, що суттєвих змін у 

процесі проведення педагогічного експерименту в контрольній (КГ) групі не 

відбулося. Отримані результати педагогічного експерименту засвідчили 

існування взаємозв’язку між визначеними педагогічними умовами та 

позитивною динамікою рівнів сформованості толерантності в майбутніх 

учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу в ЕГ.  

Отже, можемо сказати, що сучасне освітнє середовище закладу вищої 

освіти цінним і значущим визнає культурну самобутність кожного, у ньому 

відкривається доступ до всіх цивілізацій світу, охоплюючи власну, у ньому 

відбувається зняття зовнішніх обмежень доступності до інших освітніх систем. 

Тут формується якась соціокультурна і життєва установка, кожен відчуває 

комфортність буття, самодостатність, прагнення до самовдосконалення. Однак 

специфіка розвитку суспільства створює систему перешкод для реалізації цих 

цілей.  

Усе викладене вище дозволило зробити такі висновки. Встановлено, що 

майбутні учителі початкових класів готові використовувати досвід роботи 

провідних педагогів, використовувати в роботі концепції, теорії та інноваційні 

технології, спрямовані на формування толерантності молодших школярів, 

підтримку культурної самобутності та розвитку уявлень в учнів про культурні 

відмінності. Використовувані нами технології були засновані на 

співробітництві, діалозі, діяльнісно-творчий характер, спрямованість на 

підтримку і захист індивідуального розвитку дитини, надання йому вільного, 

захищеного простору для прийняття самостійних рішень, різноманітності 
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способів, форм і прийомів творчого самовираження особистості кожного в його 

культурній ідентифікації.  

Особливо ефективними інноваційними концепціями і технологіями 

кульутрологічної освіти майбутні педагоги вважають:  

- модульні технології, що дозволяють індивідуально підійти до кожного 

учня відповідно до його здібностей;  

- концепції проблемного та проєктного навчання, що розвивають в 

учасників освітнього процесу здатності до різних видів культурологічної 

діяльності, що формують духовно-моральні та толерантні цінності.  

Такі технології передбачають формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до міжкультурної взаємодії і духовно-морального розвитку 

за допомогою вивчення навчальних елементів.  

Розроблено навчальну програму дисципліни за вибором для майбутніх 

учителів початкових класів у сфері формування толерантності, що містить 

модулі, присвячені таким обовʼязковим аспектам виховання молодших 

школярів:  

- збагачення кругозору молодших школярів інформацією про культуру, 

історію, цінності свого та інших народів;  

- залучення дітей різних національностей у спільну пізнавальну і 

практичну діяльність, створюючи спеціально спроєктовані ситуації, на додаток 

і збагачення змісту уроків в початковій школі навчальним матеріалом, 

методами і прийомами, що розкривають взаємодію різних культур і дозволяють 

через їхнє порівняння і зіставлення сформувати знання молодших школярів про 

цілісність і різноманіття світу і забезпечити позитивне ставлення до 

національних і загальнолюдських цінностей;  

- організація активної і соціально значущою полікультурної діяльності 

майбутніх учителів початкових класів у позанавчальний час, що дозволяє 

обʼєднати зусилля соціуму у формуванні досвіду міжкультурної комунікації. 

Показана ефективність авторської діагностики виявлення рівнів 

сформованості толерантності майбутніх учителів початкових класів, яка 
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здійснювалася на основі аналізу його основних компонентів: мотиваційного, 

змістовного і процесуального. Діагностика дозволяє отримати узагальнені дані 

результатів дослідження. За результатами експерименту, на кінець дослідної 

роботи, спостерігається значне зростання рівня знань майбутніх учителів 

початкових класів з формування толерантності засобами культурологічного 

підходу, показники яких наведено в графіках, що відбивають динаміку в 

контрольних і експериментальних групах. Результати дослідження показали 

зацікавленість майбутніх педагогів у питаннях реалізації форм, методів і 

засобів формування толерантних якостей особистості на засадах 

культурологічного підходу.  

Виявлено позитивну тенденцію майбутніх учителів початкових класів 

щодо культури свого та інших народів, готовність до засвоєння 

загальнолюдських цінностей як основи для формування толерантності. До 

кінця дослідно-експериментальної роботи студенти більш вільно і з розумінням 

оперували історичними, культурними, соціальними, етнічними та іншими 

поняттями, необхідними для успішного засвоєння явищ толерантного 

культурологічного середовища і формування толерантних якостей особистості. 

 

Висновки до розділу 2. 

 

1. Експериментальним шляхом доведено ефективність педагогічних умов, 

що сприяють формуванню толерантності майбутніх учителів початкових класів 

на засадах кульурологічного підходу, а їхня практична реалізація в освітньому 

процесі педагогічних закладів вищої освіти підтверджує висунуту гіпотезу й 

дозволяє говорити про значну динаміку та глибинні оволодіння студентами 

експериментальних груп знаннями про культуру інших народів. Показана 

успішна сформованість у майбутніх учителів початкових класів терпимості до 

індивідуальних відмінностей інших людей, до культур, релігій, етнічних 

відмінностей, готовність до діалогу культур, культурної взаємодії з 

представниками інших народів, узаєморозуміння, узаємодопомога, прийняття 
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загальнолюдських цінностей.  

2. Реалізація авторської навчальної програми дисципліни за вибором 

дозволила виявити потреби майбутніх учителів початкових класів в осмисленні 

проблеми формування толерантності молодших школярів у культурологічному 

освітньому середовищі; збагатити досвід діяльності майбутніх учителів у 

формуванні толерантності молодших школярів. Інтеграція філософських, 

психолого-педагогічних і предметних знань, на якій була побудована програма, 

дозволила усвідомити й прийняти майбутньому вчителю смисли рівнозначності 

культурних цінностей, мети й завдання формування толерантності учнів.  

3. Формувальний етап дослідно-експериментальної роботи передбачав 

систематизацію завдань, при виконанні яких майбутні учителі вибирали 

рішення в спеціально створюваних педагогічних ситуаціях, що відбивають їх 

реальну діяльність. Студентам було запропоновано ситуації, де потрібно 

зʼясувати їхню причину, чи не повʼязані вони з інтолерантністю до деяких 

учнів. Рішення подібних ситуацій майбутні вчителі початкових класів 

презентували у вигляді розробок із використанням форм і методів роботи з 

формування толерантності. Виконання таких завдань дозволило майбутнім 

учителям використовувати теоретичні знання у творчому вирішенні складних 

педагогічних, повʼязаних з формування толерантності молодших школярів.  

Отже, можемо сказати, що сучасне освітнє середовище, яке направлене на 

формування толерантності засобами культурологічного підходу цінним і 

значущим визнає культурну самобутність кожного, у ньому відкривається 

доступ до всіх цивілізацій світу, зокрема власної, у ньому відбувається зняття 

зовнішніх обмежень доступності до інших освітніх систем. Тут формується 

якась соціокультурна і життєва установка, кожен відчуває комфортність буття, 

самодостатність, прагнення до самовдосконалення. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження підтвердило основні положення висунутої гіпотези 

й дало підстави для формулювання таких висновків відповідно до поставлених 

завдань: 

1. На підставі опрацювання наукових джерел уточнено й науково 

обґрунтовано сутність та структура понять «толерантність майбутнього вчителя 

початкових класів» та «формування толерантності як професійної якості на 

засадах культурологічного підходу». Суть поняття «толерантність 

майбутнього вчителя початкових класів» визначено як складне особистісне 

утворення, що охоплює виконання і дотримання певних норм, правил і законів 

сучасного багатогранного світу стосовно інших та забезпечує внутрішню 

мотивацію майбутнього учителя до практичної взаємодії з іншими учасниками 

освітнього процесу. Структуру поняття толерантності як професійної якості 

на засадах культурологічного підходу, представлено як сукупність компонентів: 

мотиваційно-ціннісного (мотиваційні установки щодо толерантного і 

позитивного ставлення стосовно інших), який характеризується усвідомленням 

гідності й унікальності людської особистості як носія певної культури, 

необхідності культурної ідентифікації та можливості її відхилення; 

самовизначенням полікультурних цінностей (альтруїзм, гуманність, емпатія, 

толерантність тощо); свідомим вибором професії й проявом інтересу до неї; 

пізнавальною активністю у вивченні культурних відмінностей різних народів, 

прагненням до участі в міжкультурній взаємодії; умінням моральної 

саморегуляції; когнітивного (система набутих знань у структурі 

культурологічного підходу як підґрунтя формування толерантності), який 

представлений як знання і прийняття світоглядних ідей гуманістичної 

педагогіки, завдань, наукових понять і полікультурної освіти, 

культурологічних, аксіологічних, акмеологічних та особистісно-орієнтованих 

підходів до освіти, їхніх технологій і методик; наявність культурологічних, 

етноісторичних, етнопсихологічних знань у поєднанні з професійно-

педагогічними. Він містить зміст освіти, який визначається як сукупність 
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систематизованих знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, а також певний 

рівень розвитку культури толерантного спілкування, яка повинна бути 

досягнута в результаті навчально-виховної роботи; діяльнісного (здатність 

майбутніми учителями початкових класів застосовувати засвоєні прийоми і 

методи формування толерантності в учнів), який передбачає отримання 

комплексу умінь і навичок, які необхідні вчителю для виховання культури 

спілкування молодших школярів та рефлексивно-регулятивного (навички 

самоконтролю і самоаналізу, прогнозування результатів своєї діяльності щодо 

формування толерантності на засадах культурологічного підходу), який 

спрямований на оцінку ефективності способів організації освітнього процесу 

щодо толерантного спілкування в початковій школі. Визначено, що взаємодія 

саме цих компонентів певною мірою охоплює властивості особистості, знання й 

уміння, необхідні для формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу. Доведено, що 

«формування толерантності як професійної якості на засадах 

культурологічного підходу» – це системний процес, що передбачає націлення на 

засвоєння відповідних знань, умінь і навичок, які є основою для розвою 

терпимості, внутрішньої і зовнішньої культури, гідності, поваги до себе й 

інших. Культурологічний підхід у цьому процесі є основою для усвідомлених 

дій для визнання свободи вибору інших. 

2. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні 

сформованості толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу. Показником мотиваційного критерію є сукупність 

знань у галузі історії та культури свого народу та інших народів. Показником 

когнітивно-праксеологічного критерію є пріоритети поведінкової сфери 

особистості в процесі формування толерантності на засадах культурологічного 

підходу. Показником особистісного критерію є емоційно-чуттєве сприйняття 

студентом способів формування толерантності. Відповідно до виділених 

критеріїв, визначено рівні сформованості толерантності (високий, середній, 

низький). 
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3. У процесі дослідження теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови формування толерантності майбутніх учителів 

початкових класів на засадах культурологічного підходу: створення 

розвивального освітнього середовища як підґрунтя для формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів; організація дослідницької 

діяльності зі студентами – майбутніми учителями початкових класів у сфері 

всіх компонентів формування толерантності (вивчення різних традицій, 

розуміння прав людей бути іншими, засвоєння культурних відмінностей, 

осмислення навколишньої дійсності й вироблення суджень, заснованих на 

моральних цінностях тощо); розробка та упровадження авторської навчальної 

програми дисципліни за вибором для студентів – майбутніх учителів 

початкових класів «Основи формування толерантності вчителя». 

4. Розроблено та експериментально перевірено модель формування 

толерантності майбутніх учителів початкових класів. Ефективність 

упровадження педагогічних умов формування толерантності майбутніх 

учителів початкових класів на засадах культурологічного підходу підтверджено 

позитивними результатами контрольного етапу проведеного педагогічного 

експерименту. Аналіз експериментальних даних виявив суттєву позитивну 

динаміку сформованості толерантності майбутніх учителів початкових класів 

на засадах культурологічного підходу в ЕГ у порівнянні з КГ.  

Ймовірність здобутих даних підтверджено статистично (за χ2– критерієм 

Пірсона), де при α = 0,95, Т = 24,9 > Тк = 4,32 для ЕГ, а для КГ – Т = 4,11 < Тк = 

4,32. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Одержані теоретичні й практичні результати становлять основу для подальшого 

її вивчення в річищі розробки навчально-методичного супроводу процесу 

підвищення кваліфікації вчителів до формування та розвитку толерантності 

майбутніх учителів початкових класів; здійснення ґрунтовного аналізу 

зарубіжного досвіду формування в майбутніх учителів початкових класів 

готовності до розвитку толерантності.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Мова викладання 
  

Кількість кредитів – 1 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 

 (шифр і назва) 

Вид дисципліни: 

вибіркова 
Спеціальність 013 Початкова 

освіта 

Модулів – 1 
 

Освітня програма 

Початкова освіта 

 (шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 
2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 34 

3-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

здобувача – 1 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

 год. - 

Практичні, семінарські 

 год - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

 год - 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю:  

залік - 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – / 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи формування 

толерантності вчителя» є процес оволодіння здобувачами методикою роботи, 

щодо формування толерантності на засадах культурологічного підходу. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи формування 

толерантності вчителя» є формування, становлення й удосконалення 

методичної компетентності здобувачів у сфері формування толерантності на 

засадах культурологічного підходу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи формування 

толерантності вчителя» є: 

- розкрити майбутнім учителям мету і завдання курсу, його зміст, основи і 

теоретичні засади; 

- схарактеризувати науково обґрунтовані принципи, методи і прийоми 

розкиття сутності певних методичних понять, систем формування 

толерантності в молодших школярів; 

- ознайомити здобувачів із прийомами формування толерантності у 

молодших школярів; 

- забезпечити опанування студентами прийомами роботи з 

культурологічним підходом щодо формування толерантності в молодших 

школярів. 

. 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні: 

знати: 

- особливості розвитку поняття «толерантності» в філософії та педагогіці; 

- основні принципи, методи, форми та прийоми роботи з 

культурологічним підходом щодо формування толерантності в молодших 

школярів. 

уміти: 

- розрізняти поняття «толерантність», «інтолерантність», «терпимість», 

«культурологічний підхід»; 

- добирати художню літературу на тему толерантності в початковій 

школі; 

- вміти проаналізувати рівень толерантності в учнів початкових класів; 

- розробляти уроки, виховні заходи з теми спецкурсу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої 

програми формуються програмні компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати складні комплексні завдання та практичні 

проблеми в галузі початкової загальної освіти на основі застосування 

сучасних психолого-педагогічних концепцій, технологій та методик 

виховання, навчання, розвитку дітей молодшого шкільного віку, зокрема в 

ситуаціях невизначеності. 

ЗК 1. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, 

інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, 

технологіями навчання, розвитку й виховання учнів; чинним нормативним 
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забезпеченням початкової, позакласної та позашкільної освіти тощо. 

ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми, зокрема, у 

процесі професійно-педагогічної діяльності педагога. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення, працювати автономно. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 

рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною 

та писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння 

чужих і продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних 

цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній узаємодії з іншими 

мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого 

спілкування в ситуаціях запобігання та врегулювання конфліктів. 

ЗК 5. Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати 

громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 

суспільства. Здатність орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-

політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології захисту 

власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів; 

використовувати способи діяльності й моделі  поведінки, що відповідають 

чинному законодавству України.  

ЗК 6. Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил культури 

поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та  

національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів 

педагогічної етики. 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною структурою 

та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; 

здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння соціального 

контексту художніх творів. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо; спроможність ідентифікувати себе з цінностями професійного 

середовища; наявність професійної позиції вчителя. 

ЗК 8. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, 

здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми 

батьками; володіння алгоритмами конструктивного розв’язання педагогічних 

конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової 

та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, 

наполегливим щодо поставлених завдань і взятих на себе зобов’язань. 

ЗК 9. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та 

діяльності в нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, 

розвиток і виховання молодших школярів, спілкування з їхніми батьками, 

комунікації з адміністрацією закладу освіти й колегами. 

ЗК 10. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку особистості. Здатність 

оцінювати результати педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності 

навчання, розвитку й виховання дітей; здатність до педагогічної рефлексії. 

ЗК 11. Здатність ефективно розв’язувати завдання щодо збереження і 

зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) як 

власного, так і оточення. Здатність застосовувати знання, уміння, цінності і 
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досвід практичної діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу 

життя, готовність до здоров’я збережувальної діяльності в освітньому закладі 

та створення психолого-педагогічних умов для формування здорового 

способу життя дітей. 

ЗК 12. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і 

комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних завдань у 

професійній діяльності педагога й у повсякденному житті. 

ФК 1. Здатність до застосування знань і умінь із циклу предметів загальної 

та професійної підготовки, що є теоретичними засадами побудови змісту 

освітніх галузей, визначених Держстандартом. 

ФК 2. Здатність реалізовувати завдання, принципи та шляхи національного 

виховання підростаючого покоління у закладах загальної середньої освіти; 

застосовувати знання про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні 

чинники у процесі розвитку, навчання та виховання молодших школярів. 

ФК 3. Здатність організовувати освітній процес у Новій українській школі 

як цілісну систему формування особистості дитини молодшого шкільного 

віку у взаємозв’язку всіх його компонентів (мети і завдань, чинників впливу, 

закономірностей і принципів, методів, прийомів, засобів, форм навчання і 

виховання, діагностики й корекції результатів). 

ФК 4. Здатність застосовувати комунікативні знання, уміння, навички, 

настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки. 

ФК 5. Здатність планувати й організовувати освітній процес: розробляти 

календарно-тематичне планування динаміки розгортання змісту освітніх 

галузей, плани-конспекти уроків та інших форм організації освітнього 

процесу, план виховної роботи, здійснювати його рефлексію та коригування. 

ФК 6 Здатність до виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та 

родині, організації співпраці з батьками та заінтересованими особами в різних 

формах взаємодії. 

ФК 7 Здатність до створення здоров’язбережувального освітнього 

середовища, безпечних, психологічно комфортних і толерантних умов 

освітнього процесу. 

ФК 11 Здатність упроваджувати інноваційні підходи і технології до 

вивчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової 

освіти.  

 

3. Передумови вивчення дисципліни 

Передумови вивчення дисципліни: знання, отримані на таких навчальних 

дисциплінах, як: «Україна: історія і сучасні реалії», «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)», «Сучасна українська мова», «Загальні основи 

педагогіки», «Теорія та методика виховання», «Дидактика», «Методика 

навчання мистецьких дисциплін», «Психологія», «Соціологія», «Філософія».  

 

4. Результати навчання за дисципліною 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають 

досягнути таких програмових результатів навчання:  
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ПРН 1. Володіти законодавчою базою щодо завдань, цілей, принципів, 

засад функціонування початкової освіти в Україні. 

ПРН 3. Знати сучасні концепції, завдання, зміст, методи, організаційні 

форми і засоби початкової освіти; особливості та інструментарій психолого-

педагогічного супроводу освітнього процесу; методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. 

ПРН 4. Уміти аналізувати і застосовувати сучасні підходи до навчання, 

розвитку, виховання й соціалізації молодших школярів, що визначені 

Державним стандартом початкової освіти, Концепцією «Нова українська 

школа». 

ПРН 6. Уміти планувати роботу вчителя, розробляти календарне 

планування динаміки розгортання змісту освітніх галузей, план виховної 

роботи, планувати професійний саморозвиток учителя, використовувати в 

освітньому процесі теоретичні засади освітніх галузей, визначених Державним 

стандартом початкової освіти. 

ПРН 7. Уміти організовувати освітній процес як цілісну систему 

формування особистості дитини молодшого шкільного віку у взаємозв’язку 

всіх його компонентів (мети і завдань, чинників впливу, закономірностей і 

принципів, методів, прийомів, засобів, форм навчання і виховання, діагностики 

й корекції результатів). 

ПРН 8. Знати методики навчання освітніх галузей, визначених Державним 

стандартом початкової освіти. й корекції результатів). 

ПРН 9. Знати й уміти застосовувати засоби контролю, перевірки й 

оцінювання, накопичення статистичних даних та їхнього аналізу, здійснювати 

контроль і перевірку навчальних досягнень учнів. 

ПРН 15. Здійснювати конструктивну професійну комунікацію на основі 

володіння нормами сучасної української мови та дотримання культури усного і 

писемного мовлення; використовувати іноземну мову у сфері професійної 

комунікації. 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Формування толерантності на засадах культурологічного 

підходу 

Тема 1.1. Толерантність в історії філософії та педагогіки. 

1. Сутність понять «толерантність», «толерантна людина». 

2. Еволюція феномену толерантності у європейській культурній традиції. 

3. Позначення ідеї толерантності на розвитку філософсько-етичної думки 

України. 

4. Розвиток феномену толерантності у 90х роках ХХ – на початку ХХІ 

століття. 

Тема 1.2. Особливості виховання толерантності в молодших 

школярів. 

1. Сучасні проблеми толерантного виховання молодших школярів. 

2. Формування міжособистісної толерантності учнів початкових класів. 

3. Форми та методи виховання толерантності у початковій школі. 

4. Принципи толерантного виховання молодших школярів. 
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Тема 1.3. Шляхи формування толерантності в учнів молодшого 

шкільного віку. 

1. Шляхи формування толерантності в учнів молодшого шкільного віку 

2. Формування толерантності молодших школярів на різних предметах. 

3. Виховання толерантного світосприйняття молодших школярів в Україні 

та інших країнах. 

Тема 1.4. Формування толерантності за допомогою 

культурологічного підходу в початковій школі 

1. Культурологічний підхід як засіб толерантного виховання. 

2. Формування міжкультурної компетентності учнів за допомогою 

афоризмів. 

3. Прийоми роботи з художніми творами як засобами формування 

толерантності за допомогою культурологічного підходу. 

4. Позааудиторна та позаурочна робота, яка спрямована на толерантне 

виховання учнів за допомогою культурологічного підходу. 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 1 кредит ЄКТС 36 годин 

Назви модулів і тем 
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Модуль 1 

Формування толерантності на засадах культурологічного підходу 

Тема1.1. 10 8 4 4 - 2       

Тема 1.2. 6 4 2 2 - 2       

Тема 1.3. 6 4 2 2 - 2       

Тема 1.4. 14 12 4 8 - 2       

Разом за модулем 1 36 28 12 16 - 8       

 

7. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Години Кількість 

балів 

1. Толерантність в історії філософії та педагогіки. 

Толерантне виховання у працях Дж. Локка. 

Толерантне виховання у працях Г. Сковороди. 

Гуманістичні толерантні ідеї у творах українських 

письменників ХІХ –ХХ століття. Сучасне розуміння 

4  
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толерантності в навчально-виховній діяльності. 

2. Особливості виховання толерантності в молодших 

школярів. Сутність поняття «толерантність». Сутність 

поняття «толерантна людина». 

2  

3. 

 

 

Шляхи толерантного виховання молодших школярів. 

Форми та методи толерантного виховання молодших 

школярів. 

2 

 

 

 

 

 

4. 

 

Формування толерантності за допомогою 

культурологічного підходу в початковій школі. 

Культурологічний підхід як засіб толерантного 

виховання. Використання жанрового розмаїття творів 

під час відбору художньої літератури з виховання 

толерантності. Прийоми та методи роботи з 

афоризмами при вихованні толерантності. Прийоми та 

методи роботи з оповіданнями толерантної та 

моральної тематики. Твори, в яких використовується 

культурологічий підхід при формування 

толерантності, у вітчизняній та зарубіжній літературі. 

Добір художньої літератури з толерантного виховання 

з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей молодших школярів. 

8 

 

 

 

 Разом 16  

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Опис завдання Час для 

викона- 

ння  

(год.) 

Критерії  

оцінювання 

1. Виявити рівень власної толерантності за 

допомогою анкет. 

Провести анкетування серед учнів початкових 

класів. Оформити висновки. 

2 — повнота 

розкриття 

питання; 

— цілісність, 

системність, 

логічна 

послідовність, 

уміння 

формулювати 

висновки. 
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2. Підготувати реферативне повідомлення на тему 

«Толерантне виховання у навчальній та 

позааудиторній роботі за допомогою 

культурологічного підходу». 
 

2 використання 

авторитетних 

наукових 

джерел з теми 

реферату; 

 —виконання 

та 

оформлення 

роботи із 

дотриманням 

вимог 

академічної 

доброчесності; 

—акуратність 

і грамотне 

оформлення 

письмової 

роботи. 

3. 

 

Прочитати та проаналізувати твори В. 

Сухомлинського «Розділена радість», «Як Сергійко 

навчився жаліти». 

Прочитати та проаналізувати твори О. Буценя 

«Горобчик», «Хто дужче любить». 

Розробити фрагмент уроку з використанням будь-

якого з цих творів. 
 

2 —акуратність 

і грамотне 

оформлення 

письмової 

роботи 

4. 

 

Прочитати та проаналізувати казку Г.К. Андерсена 

«Гидке каченя». Розробити фрагмент уроку. 

Прочитати та проаналізувати деякі казки Д. 

Біссета, в яких використовуються країнознавчі 

елементи. Розробити фрагмент уроку з 

використанням цих творів. 

 

2 

 

—акуратність 

і грамотне 

оформлення 

письмової 

роботи 

 Разом 8 Максимальна 

кількість балів 

– 
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9 Контроль навчальних досягнень  

9.1. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

 

 

 

 

 

Вид діяльності здобувача 
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Відвідування лекцій 2 6 12 

Робота на практичному занятті 4 8 32 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

4 4 16 

Виконання підсумкової роботи 40 1 40 

Разом  100 

Максимальна кількість балів  100 

 

9.2. Форми проведення підсумкового контролю та критерії 

оцінювання 

Залік 

Форма проведення:  комбінована. 

Тривалість проведення: 2 години. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за 

кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

 

9.3. Орієнтовний перелік питань для семестрового 

контролю 

1. Сутність понять «толерантність», «толерантна людина». 

2. Еволюція феномену толерантності у європейській культурній традиції. 

3. Позначення ідеї толерантності на розвитку філософсько-етичної думки 

України. 

4. Розвиток феномену толерантності у 90х роках ХХ – на початку ХХІ 

століття. 

5. Розвиток ідеї толерантності у працях Джона Локка. 

6. Розвиток ідеї толерантності у працях Григорія Сковороди. 

7. Сучасні проблеми толерантного виховання молодших школярів. 

8. Формування міжособистісної толерантності учнів початкових класів. 

9. Форми та методи виховання толерантності у початковій школі. 

10. Принципи толерантного виховання молодших школярів. 

11. Шляхи формування толерантності в учнів молодшого шкільного віку. 

12. Культурологічний підхід як засіб толерантного виховання. 
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13. Формування міжкультурної компетентності учнів за допомогою 

афоризмів. 

14. Прийоми роботи з художніми творами як засобами формування 

толерантності за допомогою культурологічного підходу. 

15. Позааудиторна та позаурочна робота, яка спрямована на толерантне 

виховання учнів за допомогою культурологічного аспекту. 

 

9.4. Шкала відповідності оцінок 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Значення оцінки 

90 – 100 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

74-89 
Добре – загалом добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

60-73 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

35-59 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

Навчально-методичні комплекси дисциплін: 

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення 

дисципліни, тексти контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, 

ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів 

методичних указівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін. 

 
11. Рекомендовані джерела 

Базова 

1. Грива О. А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності 

у дітей і молоді в умовах полікультурного середовища. Київ: ПАРАПАН, 2005. 

228с. 

2. Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник. Київ: 

Книга, 2005. 528 с.  
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3.  Кривицька О. В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі 

України: монографія / О. В. Крнивицька. Київ. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 

України, 2015. 328 с. 

4. Матієнко  О. С. Толерантність: введення в проблему. Вінниця: ВДАУ, 

2006. 40 с. 

5. Теоретичні засади культурологічного підходу у підготовці педагога до 

виховної діяльності. Монографія // С. В. Машкіна, Т. П. Усатенко, Л. О. Хомич, 

Т. О. Шахрай. ІПООД НАПН України, 2016. 168 с. 

Допоміжна 

6. Авер’янова Н. М. Українознавчі основи виховання особистості. Рідна 

школа. 2000. №10. С. 15-16 

7.  Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического 
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