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АНОТАЦІЯ 

Лисенко Н. Г. Підготовка майбутніх учителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. C. Сковороди, Міністерство освіти і науки 

України, Харків, 2020. 

У дисертації здійснено цілісний історико-педагогічний аналіз теорії та 

практики підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів 

колежів Франції в другій половині ХХ століття – на початку ХХІ століття.  

Проведений аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

дослідників засвідчив, що на сьогодні немає ґрунтовних робіт, які охопили б 

у цілому проблему підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності 

в учнів колежів Франції окресленого періоду, що й зумовило науковий пошук  

у цьому напрямі. 

Відповідно до рішення Національної експертної комісії України з питань 

захисту суспільної моралі від 18 червня 2013 року «Щодо підвищення рівня 

толерантності та запобігання поширенню ксенофобських настроїв»  

толерантність визначають як у вузькому, так і в широкому сенсі. Зокрема, 

у вузькому значенні під толерантністю розуміють повагу, сприйняття 

різноманіття культур навколишнього світу, форму самовираження та 

самовиявлення людської особистості, активну життєву позицію, котра 

передбачає захист прав кожної людини. У широкому ж значенні слова – це 

терпимість, що виявляється в поведінці, способі життя, характері, судженнях 

тощо. 

З’ясовано, що толерантність не є суто педагогічним поняттям. Зазначене 

поняття тісно пов’язане з такими науками, як філософія, психологія, 

політологія, фармація, медицина, етика, культурологія, суспільствознавство 

тощо. Синонімом до терміна «толерантність» є поняття «терпимість».  



 

 
Установлено, що у Франції поняття «толерантність» увів до наукового 

обігу в XIX ст. Е. Літтре (E. Littré), який під зазначеним поняттям розумів 

здатність індивіда терпляче ставитися до думок інших людей навіть у тому 

випадку, коли ці думки не збігаються із власними думками. 

Сучасний підхід до поняття «толерантність» визначається тими змінами, 

які відбулися в державі за останні десятиліття. До таких змін насамперед 

можна віднести: інтенсивний розвиток комунікаційних технологій; 

переселення значної кількості людей до західних країн; глобалізаційні 

процеси, що відбуваються у сфері економіки та фінансів; створення 

багатонаціональної політичної  ідентичності. 

Відомий французький педагог сучасності Ж. Ватерло (G. Waterlot) 

поділяє толерантність на первинну (полягає в тому, щоб терпіти те або не 

заважати тому, чого не повинно бути за законом) та сучасну (згода з тим, що 

інші люди думають або діють згідно з принципами, які розходяться з власним 

баченням). 

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що питання підготовки вчителів 

до виховання толерантності учнів бере свій початок ще із часів античності 

(Цицерон). В епоху Середньовіччя толерантність перетворилася на політичну 

концепцію. У добу Просвітництва толерантність стає однією із центральних 

тем політичної філософії. 

Проведене дослідження свідчить, що становленню питань підготовки 

вчителів до виховання толерантності учнів у європейській педагогічній думці 

сприяли: педагогічні погляди Дж. Локка; визначення поняття «толерантність» 

(ХVІ ст.); підготовка та видання Катериною Медічі першого указу про 

толерантність (1561 р.); прийняття Нантського едикту (1598 р.), підписання 

Декрету про толерантність (1787 р.); поява статті X Декларації прав людини; 

погляди педагогів-гуманістів епохи Відродження (ХІV–ХVІ ст.) та 

французького філософа П. Бейля (ХVІІ ст.); використання терміна 

«толерантність» французькими дослідниками: Ш. Монтеск’є, Вольтером, 

Д. Дідро (ХVІІІ ст.); погляди англійського філософа й економіста 



 

 
Дж. С. Мілля (ХІХ ст.) та французького соціолога кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Е. Дюркгейма; зародження нового напряму в педагогічній науці – педагогіки 

толерантності; педагогічна система французького педагога-новатора С. Френе 

(ХХ ст.); створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки 

і культури (ЮНЕСКО) (1945 р.); розроблення «Плану Ланжевена-Валлона» 

(1947 р.); імміграційна політика післявоєнної Франції; створення у Франції 

Регіональних педагогічних центрів (1952 р.); прийняття ООН Декларації прав 

дитини (1959 р.); уведення поняття «толерантність» до низки законодавчих 

актів та деякі інші. 

Ураховуючи зміни суспільно-політичної та соціально-економічної 

ситуації в країні, нормативно-правової документації (закони про освіту, 

постанови, циркуляри Міністерства освіти, документи міжнародних 

європейських організацій), що привели до перегляду мети, завдань, змісту, 

принципів, напрямів, форм та методів підготовки вчителів до виховання 

толерантності учнів колежів Франції, ми визначили та науково обґрунтували 

два етапи зазначеної підготовки: 1-й етап – етап порушення питань щодо 

підготовки вчителя до виховання толерантності в учнів колежів Франції 

(1968–1989  рр.); 2-й етап – етап визначення змісту підготовки вчителя до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції (1990–2015 рр.). 

З’ясовано, що на першому етапі була сформована концепція 

багатокультурності та «міжкультурності», поняття «толерантність» починає 

з’являтись у документах, які регулюють національну освіту , проведено 

колоквіум у м. Ам’єн, прийнято Рекомендації щодо підготовки вчителів до 

виховання міжкультурного розуміння. 

Необхідно наголосити на тому, що на досліджуваному етапі (1968–

1989 рр.) у Франції ще не існувало спеціалізованого навчального закладу 

педагогічного профілю для здобуття професійної освіти викладачами колежів. 

Щоб мати право працювати викладачем колежу, потрібно було мати диплом 

про університетську освіту, скласти конкурсні іспити на заміщення вакантної 

посади викладача середньої школи та отримати сертифікат CAPES (фр. 
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про спеціальну професійну підготовку працівників середньої освіти) і після 

цього пройти професійну педагогічну підготовку в Регіональному 

педагогічному центрі тривалістю в один рік. Проте, незважаючи на це, 

науковці вже сформулювали мету та окремі завдання підготовки вчителя до 

виховання толерантності в учнів.  

Проведене дослідження свідчить, що на окресленому етапі вже було 

визначено особисті якості вчителя (відповідний рівень підготовки, велику 

відповідальність, заборону застосовувати готові «рецепти», сумлінність 

і почуття такту, ініціативність та послідовність), потрібні йому для успішної 

реалізації питань виховання толерантності в учнів колежів Франції. 

Досліджуваний етап характеризувався й використанням таких 

педагогічно цінних форм та методів підготовки вчителів до виховання 

толерантності учнів, як: спеціальний час для роздумів, мобілізувальні 

колективні дії, створення невеликих «практичних груп», метод рефлексії, 

участь у колективних заходах, змаганнях тощо. 

У дисертації з’ясовано передумови, що детермінували розвиток другого 

етапу (1990–2015 рр.) – етапу визначення змісту підготовки вчителя до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції: створення нових державних 

закладів вищої освіти – Університетських інститутів підготовки вчителів 

(УІПВ) (1990 р.), поступове входження педагогічної освіти Франції в систему 

класичної університетської освіти та ін. 

Наукове обґрунтування питань підготовки вчителів до виховання 

толерантності учнів на другому етапі було пов’язане з працями соціологів, 

філософів, економістів, педагогів. Зазначені фахівці висловлювали думки про 

тісний зв’язок понять «толерантність», «багатокультурність» і «релігійність», 

обстоювали гуманістичну природу поняття «толерантність», загальнолюдські 

цінності та ідеали, наполягали на необхідності зробити світськість 

обов’язковим компонентом підготовки майбутніх учителів, розробили методи 

«філософування» вчителів разом із учнями тощо. 



 

 
На досліджуваному етапі (1990–2015 рр.) науковці також виокремили 

напрями підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності учнів: 

громадянське виховання, міжкультурне навчання, релігієзнавство,  

світськість, навчання філософії. 

З’ясовано, що на другому етапі, на відміну від попереднього, було 

змінено мету підготовки вчителів до виховання толерантності учнів, дещо 

розширено її завдання, а також чітко визначено зміст зазначеної підготовки. 

        Проведене дослідження свідчить про те, що на етапі, який вивчається, 

змінилися форми та методи підготовки вчителів до виховання толерантності 

учнів. До цих форм та методів належали: обговорення (внутрішні або 

зовнішні), практичні семінари, тренінги для групи студентів, мікронавчання, 

доповіді, захист наукових робіт за результатами педагогічного стажування, 

вивчення складних кейсів, розв’язання суперечливих професійних питань, 

методи проєктів та «портфоліо», наукові семінари, презентації наукових робіт, 

«навчання через суспільно корисну працю» тощо. 

Отже, наукова новизна й теоретичне значення здобутих результатів 

полягають у тому, що вперше:  

• було здійснено цілісний історико-педагогічний аналіз питань 

підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів колежів 

Франції в конкретний історичний період; 

• науково обґрунтовано етапи підготовки майбутніх учителів до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції в 1968–2015 рр.: І етап 

(1968–1989 рр.) – етап постановки питання щодо підготовки вчителя до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції; ІІ етап (1990–2015 рр.) – 

етап визначення змісту підготовки вчителя до виховання толерантності в учнів 

колежів Франції; 

• визначено внесок французьких науковців досліджуваного періоду 

(Ж. Боберо (J. Baubérot), Ж. Жорж (J. George), Ж. Левін (J. Lévine), Г. Лере 

(G. L`heureux), Ф. Одіж’є (F. Audigier), Ф. Ож’є (P. Augier)) у розроблення 

мети, завдань, змісту (загальна педагогічна та практична підготовка), форм, 



 

 
методів, напрямів (моральне, громадянське виховання, міжкультурна освіта, 

полікультурність), шляхів діяльності та умов підготовки вчителя до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції, в обґрунтування демократичних 

цінностей країни, визначення особистісних якостей учителя, потрібних йому 

для успішної реалізації зазначених питань; 

• окреслено перспективи творчого впровадження педагогічно 

цінних ідей і досвіду Франції в ЗЗСО та систему вищої педагогічної освіти 

України (використання геральдичного методу, методу «оповіді з професійного 

життя», методу «філософських ательє»; біографічного, автобіографічного та 

«археологічного» підходів; організація дослідницької роботи за 

автобіографічним методом та деякі інші). 

Подальшого розвитку набули положення щодо витоків, змісту, форм та 

методів підготовки вчителів до виховання толерантності в учнів колежів 

Франції. 

До наукового обігу введено невідомі та маловідомі матеріали, 

документи, факти й теоретичні положення, пов’язані з підготовкою вчителів 

до виховання толерантності в учнів колежів Франції в досліджуваних 

хронологічних межах. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання основних положень дисертації для вдосконалення змісту 

підготовки сучасного вчителя, підвищення ефективності організації 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, подальших наукових 

розвідок у галузі компаративістики.  

Отримані в процесі наукового пошуку теоретичні положення, 

фактичний матеріал апробовано автором під час проведення практичних 

занять із французької мови в Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна. 

Одержані в ході дослідження результати та висновки впроваджено 

в освітній процес Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (довідка № 0301-180 від 26.10.2020 р.), Дрогобицького 



 

 
державного педагогічного університету імені Івана Франка (довідка № 01-

34/151 від 07.07.2020 р.), Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/450 від 02.07.2020 р.). 

Матеріали дослідження можуть бути використані під час  підготовки 

курсів лекцій із педагогіки вищої школи та пор івняльної педагогіки, 

спецкурсів із зарубіжної педагогіки, у ході розроблення методичних 

рекомендацій та навчальних посібників, для підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти, а також учителями шкіл 

у процесі організації виховної роботи. 

Ключові слова: підготовка, толерантність, майбутній учитель, 

виховання, учень, колеж, Франція. 
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ABSTRACT 

Lysenko N.H. Future Teachers’ Preparation for Fostering Tolerance 

among French College Students. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 

011 "Educational, Pedagogical Sciences" – H. S. Skovoroda Kharkiv National 

Pedagogical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 

2020. 

The thesis provides the integral historical and pedagogical analysis of the 

theory and practice of training of future teachers for education for tolerance in 

college students in France in the second half of the 20th century – the beginning of 

the 21st century. 

The analysis of scientific works of domestic and foreign researchers showed 

that today there are no solid studies that would cover the problem of training future 

teachers for education for tolerance in students of French colleges of the given 

period, which resulted in the scientific research in this area. 

In accordance with the decision of the National Expert Commission of 

Ukraine for the Protection of Public Morality of June 18, 2013 "On increasing the 

level of tolerance and preventing the spread of xenophobic attitudes" tolerance is 

defined in both narrow and broad meanings. In particular, in the narrow meaning, 

tolerance is understood as respect, perception of the diversity of cultures of the 

surrounding world, a form of self-expression of a human being, an active life 

position, which ensures the protection of human rights. In the broad meaning of the 

word – it is tolerance, which is manifested in behaviour, lifestyle, character, 

judgments and so on. 



 

 
It has been found that tolerance is not a purely pedagogical concept. This 

concept is closely related to such sciences as philosophy, psychology, political 

science, pharmacy, medicine, ethics, cultural studies, social sciences, etc. 

Synonymous with the term "tolerance" is the concept of "indulgence". 

It is established that in France the concept of "tolerance" was introduced into 

scientific circulation in the 19th century by Emile Littré, who understood this notion 

as the ability of an individual to be patient with other people’s thoughts, even when 

these thoughts do not coincide with their own thoughts. 

The modern approach to the concept of "tolerance" is determined by the 

changes that have taken place in the country in recent decades. Such changes 

include, first of all: intensive development of communication technologies; 

migration of a significant number of people to Western countries; globalization 

processes taking place in the field of economy and finance; creation of 

a multinational political identity. 

The well-known French educator of modernity G. Waterlot divides tolerance 

into: initial (which means to tolerate or not interfere with what by law should not be) 

and modern (agreeing with the fact that other people think or act according to the 

principles that differ from their own vision). 

In the process of scientific research, it was found that the issue of training 

teachers for education for tolerance in students dates back to antiquity (Cicero). In 

the Middle Ages, tolerance became a political concept. During the Enlightenment, 

tolerance became one of the central themes of political philosophy. 

The research testifies that the development of questions of teachers’ training 

for education for tolerance in pupils in the European pedagogical thought was 

contributed by: pedagogical views of J. Locke; definition of the concept of 

"tolerance" (16th century); preparation and issuance by Catherine de Medici (1561) 

of the first decree on tolerance; the issuance of the Edict of Nantes (1598), the Decree 

on Tolerance (1787), the emergence of Article X of the Declaration of Human 

Rights; views of educators-humanists of the Renaissance (14th – 16th centuries); 

views of the French philosopher P. Bale (17th century); use of the term "tolerance" 



 

 
by French researchers – S. Montesquieu, Voltaire, D. Diderot (18th century); views 

of the English philosopher and economist J. S. Mill (19th century) and the French 

sociologist Emile Durkheim in the late 19th – early 20th centuries; the emergence 

of a new direction in pedagogical science – the pedagogy of tolerance; pedagogical 

system of the French teacher-innovator C. Frenet (20th century); creation of the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

(1945); The Langevin-Wallon Plan (1947); the immigration policy of post-war 

France; establishment of the Regional Pedagogical Centers in France (1952); 

adoption of the UN Declaration of the Rights of the Child (1959); introduction of 

the concept of "tolerance" to a number of legislative acts and some others.  

Given the changes in the socio-political, socio-economic situation in the 

country, legal documents (laws on education, regulations, circulars of the Ministry 

of Education, documents issued by international European organizations), which led 

to a revision of the purpose, objectives, content, principles, directions, forms and 

methods of teachers’ training for education for tolerance in students of French 

colleges, we have identified and scientifically proved two stages of this training: the 

1st stage – the stage of raising issues about the training of teachers for the education 

for tolerance in students of French colleges (1968–1989); the 2nd stage – the stage 

of determining the content of teachers’ training for the education for tolerance in 

college students in France (1990–2015). 

It has been found that at the first stage the concept of multiculturalism and 

"interculturalism" was formed, the concept of "tolerance" began to appear in the 

documents regulating national education, a colloquium was held in Amiens, 

Recommendations on teacher training for education of intercultural understanding 

were adopted. 

It should be emphasized that at the researched stage (1968–1989) in France 

there was no specialized educational institution of pedagogical profile for college 

teachers to get a professional degree. To be eligible to work as a college teacher, it 

was necessary to have a university degree, pass competitive exams to fill the vacant 

position of high school teacher and obtain a CAPES certificate (French: Certificat 



 

 
d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré – Certificate of 

Special Professional training of secondary education teacher) and then undergo 

professional pedagogical training at the Regional Pedagogical Center for one year. 

But, nevertheless, scientists already formulated the purpose and specific tasks of 

teacher training education for tolerance in students. 

The study demonstrates that at the outlined stage the personal qualities of 

a teacher (appropriate level of training, big responsibility, prohibition to use ready-

made "recipes", diligence and tact, initiative and consistency), which he needs for 

successful implementation of education for tolerance in college students in France.  

The researched stage was characterized by the use of such pedagogically 

valuable forms and methods of training teachers for education for tolerance in 

students such as: special time for reflection, mobilizing collective actions, creation 

of small "practical groups", method of reflection, participation in collective events, 

competitions and more. 

The dissertation clarifies the conditions that determined the development of 

the second stage – (1990–2015) – the stage of determining the content of teacher 

training for education for tolerance in French colleges – the creation of new public 

higher education institutions – University Teacher Training Institutes (UTTI) 

(1990), the gradual infusion of pedagogical education of France in the system of 

classical university education, etc. 

The scientific substantiation of the issues of preparing teachers to foster 

students’ tolerance in the second stage was connected with the works of sociologists, 

philosophers, economists, and teachers. These experts expressed opinions on the 

close connection between the concepts of "tolerance", "multiculturalism", 

"religiosity", defended the humanistic nature of the concept of "tolerance", universal 

values and ideals; insisted on the need to make secularism a mandatory component 

of the training of future teachers, developed methods of "philosophizing" of teachers 

together with students, and so on. 

At the researched stage (1990–2015), scientists also identified ways to prepare 

future teachers for education for tolerance in students – civic education, intercultural 



 

 
education, religious studies, secularism, teaching philosophy. 

It was found out that at the researched stage, in contrast to the previous one, 

the purpose of training teachers for education for tolerance in students was changed, 

its tasks were somewhat expanded; the content of this training was clearly defined.  

The research shows that at the stage under study, the forms and methods of 

preparing teachers for education for tolerance in students have changed. These forms 

and methods included: discussions (internal or external), practical seminars, training 

for a group of students, micro-learning, reports, term papers, defense of scientific 

papers based on the results of pedagogical internships, study of complex cases, 

solving controversial professional issues, project method, "portfolio" method, 

scientific seminars, presentations of scientific works, "learning through community 

work", etc.  

The scientific novelty and theoretical significance of the obtained results 

are that for the first time: 

• a comprehensive historical and pedagogical analysis of the training of 

future teachers for education for tolerance in students of French colleges in 

a particular historical period has been carried out; 

• the stages of training of future teachers for education for tolerance in 

students of French colleges in 1968–2015 have been scientifically substantiated: 

Stage I (1968–1989) – the stage of raising the issue of teachers’ training for 

education for tolerance in French college students; Stage II (1990–2015) – the stage 

of determining the content of teachers’ training for education for tolerance in 

students of French colleges; 

• the contribution of French scientists of the period under study 

(J. Baubérot, J. George, J. Lévine, G. Lheureux, F. Audigier,  P. Augier) in the 

development of purpose, objectives, content (general pedagogical and practical 

training), forms, methods, directions (moral, civic education, intercultural education, 

multiculturalism), ways of activity and conditions of teacher training for education 

for tolerance in college students in France, justification of the country’s democratic 

values, definition of personal qualities of the teacher required for the successful 



 

 
realization of the specified issues have been determined.  

• the perspectives of creative use of pedagogically valuable ideas and 

experience of France in establishments of general secondary education and the 

system of higher pedagogical education of Ukraine (use of the heraldic method, the 

method of "stories from professional life", the method of "philosophical studios"; 

biographical, autobiographical and "archaeological" approaches; organiza tion of 

research work by autobiographical method and some others) have been outlined.  

Provisions on the origins, content, forms and methods of training teachers for 

education of tolerance in students of French colleges have been further developed. 

Unknown and little-known materials, documents, facts and theoretical 

provisions related to the training of teachers for the education for tolerance in 

students of French colleges within the studied chronological limits have been 

introduced into scientific circulation. 

The practical significance of the obtained results is the possibility of using 

the main provisions of the thesis to improve the content of a modern teacher’s 

training, to increase the efficiency of the organization of educational process in 

establishments of general secondary education, further scientific research in the field 

of comparative studies. 

The theoretical provisions obtained in the process of scientific research, the 

factual material were tested by the author during practical lessons in French at 

V. N. Karazin Kharkiv National University. 

The results and conclusions obtained during the research were implemented 

in the educational process of V. N. Karazin Kharkiv National University (reference 

№0301-180 from 26.10.2020), Ivan Franko Drohobych State Pedagogical 

University (reference №01-34 / 151 from 07.07.2020), M. P. Drahomanov National 

Pedagogical University (reference №07-10 / 450 from 02.07.2020). 

Research materials can be used in the preparation of lectures on higher school 

pedagogy and comparative pedagogy, special courses on foreign pedagogy, in the 

development of guidelines and textbooks, to improve the teachers’ skills in 

postgraduate education as well as school teachers in the organization of educational 



 

 
work. 

Key words: training, tolerance, future teacher, education, student, college, France. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку українського 

суспільства одним із пріоритетних завдань у галузі освіти є виховання  

в молодого покоління поваги до культурного різноманіття світу, активної 

життєвої позиції, спрямованої на захист прав кожної людини та ставлення до 

виявів нетерпимості як до неприпустимих. Про це свідчать закони України 

«Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), Національна доктрина 

розвитку освіти в Україні (2002 р.), Державна програма «Вчитель» (2002 р.), 

Концепція розвитку педагогічної освіти (2018 р.). Реалізація зазначеного 

завдання потребує підготовки вчителя нового покоління, здатного самостійно 

ухвалювати рішення в складних умовах сьогодення. Особливо це стосується 

роботи з підлітками, яким притаманні невизначеність ідеалів, імпульсивність, 

слабка воля, схильність потрапляти під вплив інших. 

Дієву допомогу щодо з’ясування змісту, форм та методів підготовки 

вчителів до виховання толерантності в учнів закладів загальної середньої 

освіти може надати вивчення та творче використання педагогічно цінних ідей 

та досвіду Франції – країни, що серед свого населення має представників 

різноманітних етносів, культур, релігійних переконань, де активно 

проводиться реформування вищої педагогічної освіти на зазначених засадах.  

Різні аспекти проблеми толерантності, зокрема осмислення сутності 

феномену «толерантність», досліджено в наукових працях вітчизняних (І. Бех, 

О. Волошина, О. Грива, О. Довгополова, О. Докукіна, К. Журба, В. Кремень, 

А. Молчанова, О. Полякова, Н. Якса та ін.) та зарубіжних науковців 

(Ж. Ватерло (G. Waterlot), Ж. Ґійо (G. Guillot), К. Детрі (C. Détrie), Д. Коллен 

(D. Collin), К. Лоріоль (C. Lauriol), Г. В. Олпорт (G. W. Allport), П. Рікер 

(P. Ricœur), П. Тьєррі (P. Thierry) та ін.). Різноманітні аспекти виховання 

толерантності в школярів вивчали Л. Бернадська, О. Вербицький, 

Ю. Лисицина, О. Муляр, В. Нечерда та ін. Питання виховання гуманістичних 

цінностей, особливості формування професійної свідомості вчителя, 
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демократичні підходи до організації освітнього процесу знайшли висвітлення 

в дослідженнях Г. Балла, А. Духновича, В. Кан-Каліка, Я. Коменського, 

А. Макаренка, В. Семиченка, В. Сухомлинського, Є. Шиянова та ін.  

У контексті наукового пошуку цінними є напрацювання вітчизняних 

учених щодо реформування та розвитку педагогічної освіти в Україні 

(С. Гончаренко, І. Зязюн, Н. Ничкало, Л. Хомич та ін.) і підготовки вчителів до 

виховання міжнаціональної толерантності як в Україні (І. Залєсова), так 

і зарубіжних країнах (О. Орловська). Згідно з предметом дослідження 

особливо важливе значення мають наукові розвідки з виховання моральних 

цінностей в учнів французьких шкіл (А. Валлон (H. Wallon), Г. Лере 

(G. L`heureux), Ф. Одіж’є, (F. Audigier), Ф. Ож’є (P. Augier), О. Матієнко) та 

розвитку системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (М. Альте 

(M. Altet), Ж.-Ф. Кондетт (J.-F. Condette), П. Ланжевен (P. Langevin), А. Прост 

(A. Prost), В. Лащихіна, Т. Харченко). 

Актуальність обраної проблеми посилюється наявністю суперечностей 

між об’єктивною потребою суспільства в підвищенні рівня підготовки 

вчителів до виховання толерантності в школярів та її реальним станом; 

накопиченим цінним досвідом підготовки вчителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції та відсутністю його неупередженого 

узагальнення з метою творчого використання в системі закладів загальної 

середньої та вищої педагогічної освіти України; численними науковими 

розробками як вітчизняних, так і французьких дослідників із питань виховання 

толерантності в учнів та їхньою недостатньою реалізацією в сучасному 

освітньому процесі. 

Отже, суспільна значущість та актуальність проблеми, її недостатнє 

розроблення, потреба подолання зазначених суперечностей зумовили вибір 

теми дослідження «Підготовка майбутніх учителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є складником комплексної програми науково-дослідної роботи 
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кафедр педагогіки («Підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

в середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» (РК № 1 – 

200199U004104)) та історії педагогіки і порівняльної педагогіки («Підготовка 

викладацьких кадрів для середньої та вищої школи в науково-педагогічній 

спадщині вітчизняних і зарубіжних педагогів, діячів освіти і культури ХІХ – 

початку ХХІ століття» (державний реєстраційний номер  0111U006445)) 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  

Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 10 від 16 грудня 2016 р.). 

Мета дослідження – на основі вивчення науково-педагогічних джерел 

і зарубіжної літератури здійснити цілісний аналіз теоретичних ідей та 

узагальнити практику підготовки майбутніх вчителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції в 1968–2015 рр. для вдосконалення 

змісту зазначеної підготовки в Україні. 

Завдання дослідження: 

1. Схарактеризувати ступінь дослідженості проблеми, яка вивчається. 

З’ясувати термінологічне поле дослідження. 

2. Проаналізувати витоки ідей підготовки вчителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції в європейській педагогічній думці. 

3. Науково обґрунтувати етапи підготовки майбутніх учителів до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції в 1968–2015 рр. Узагальнити 

зміст, форми та методи зазначеної підготовки в досліджуваний період. 

4. Окреслити перспективи творчого використання досвіду підготовки 

майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів колежів Франції 

в закладах загальної середньої та вищої педагогічної освіти України. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

учителів у Франції (1968–2015 рр.). 
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Предмет дослідження – теорія та практика підготовки майбутніх 

учителів до виховання толерантності в учнів колежів Франції досліджуваного 

періоду. 

Досягнення поставлених мети та завдань дослідження зумовило 

застосування таких методів, як-от:  

– загальнонаукові: науковий аналіз, синтез, порівняння та узагальнення 

філософських, психологічних, педагогічних, культурологічних знань для 

визначення наукового апарату дослідження, виявлення суті провідних понять, 

систематизації поглядів зарубіжних і вітчизняних науковців на проблему 

підготовки  майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів колежів 

Франції, узагальнення досвіду з проблеми дослідження; 

– інтерпретаторсько-аналітичний, що сприяв вивченню та здійсненню 

аналізу наукової, навчально-методичної літератури, офіційних нормативно-

правових документів із метою з’ясувати стан підготовки майбутніх учителів 

до виховання толерантності в учнів колежів Франції; 

– історико-структурний, історико-генезисний, історико-діахронний 

і критеріально-комплексний, що дали змогу розкрити витоки ідей підготовки 

вчителів до виховання толерантності в учнів колежів Франції в європейській 

педагогічній думці, сприяли обґрунтуванню етапів розвитку зазначеної 

підготовки в 1968–2015 рр. відповідно до встановлених критеріїв; 

– прогностичний метод для визначення перспектив творчого 

використання педагогічно цінних ідей і досвіду підготовки майбутніх вчителів 

до виховання толерантності в учнів колежів Франції в закладах загальної 

середньої та вищої педагогічної освіти України. 

Джерельна база дослідження: 

– наукові розробки вітчизняних (О. Грива, І. Залєсова, О. Матієнко, 

А. Молчанова, О. Орловська, Т. Харченко та ін.) і зарубіжних (А. Валлон 

(H. Wallon), Ж.-Ф. Кондетт (J.-F. Condette), Г. Лере (G. Lheureux), Ф. Ож’є 

(P. Augier), Г. В. Олпорт (G. W. Allport), А. де Перетті (A. de Peretti), А. Прост 

(A. Prost) та ін.) учених стосовно проблематики дослідження; 
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– офіційні документи та нормативні акти (освітній кодекс Франції, закони, 

декрети, циркуляри, листи Міністерства освіти Франції), статистичні дані 

Національного інституту статистики та економічних досліджень Франції, 

документи ООН, ЮНЕСКО, Європейської комісії, інших міжнародних 

організацій; 

– публікації теоретичного та прикладного характеру в періодичних 

французьких («Carrefours de l’éducation» («Освітні дискусії»), «Les Cahiers 

pédagogiques» («Педагогічні зошити»), «Revue française de pédagogie» 

(«Французький педагогічний журнал»), «Spirale – Revue de recherches en 

éducation » («Спіраль – журнал досліджень у галузі освіти»)) та українських 

виданнях («Вища освіта України», «Педагогіка толерантності», «Психологія 

особистості»), присвячені проблемам підготовки вчителів до виховання 

толерантності; 

– навчальні плани та програми професійної підготовки вчителів 

у закладах вищої освіти Франції (Вища школа з підготовки педагогічних 

кадрів м. Париж, Університетські інститути підготовки вчителів м. Нансі, 

м. Авіньон, м. Лілль), навчально-методичні матеріали (підручники 

з громадянського виховання, посібники з виховання толерантності); 

– наукові фонди Національної наукової бібліотеки імені 

В. І. Вернадського, Харківської наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, 

Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, наукової бібліотеки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, медіатеки Альянс Франсез 

м. Харкова; 

– інтернет-ресурси (матеріали, розміщені на сайтах освітніх центрів 

мережі «Canopé», сайт Міністерства освіти Франції); 

– матеріали конференцій та семінарів, організованих Посольством 

Франції в Україні; 

– матеріали стажування автора в Університеті Тулуз ле Мірай (Université 

Toulouse le Mirail) (м. Тулуза, Франція). 
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Хронологічні межі дослідження – друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття. Нижня межа (1968 р.) пояснюється зміною моральних та ціннісних 

орієнтирів у французькому суспільстві, реформуванням системи педагогічної 

освіти у зв’язку з прийняттям 1968 року Закону про орієнтацію вищої освіти, 

у якому толерантність була проголошена одним із принципів діяльності 

викладачів. Верхня хронологічна межа (2015 р.) характеризується прийняттям 

міністрами освіти країн Європейського Союзу спільної Декларації про 

виховання громадянськості та загальних цінностей: свободи, толерантності 

й відсутності дискримінації (17.03.2015 р.), чітким визначенням змісту, форм 

та методів підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів 

колежів Франції. 

Наукова новизна й теоретичне значення здобутих результатів 

полягають у тому, що вперше:  

• було здійснено цілісний історико-педагогічний аналіз теорії та 

практики підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів 

колежів Франції в конкретний історичний період; 

• науково обґрунтовано етапи підготовки майбутніх учителів до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції в 1968–2015 рр.: І етап 

(1968–1989 рр.) – етап порушення питання щодо підготовки вчителя до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції; ІІ етап (1990–2015 рр.) – 

етап визначення змісту підготовки вчителя до виховання толерантності в учнів 

колежів Франції; 

• визначено внесок науковців Франції досліджуваного періоду 

(Ж. Боберо (J. Baubérot), Ж. Жорж (J. George), Ж. Левін (J. Lévine), Г. Лере 

(G. L`heureux), Ф. Одіж’є (F. Audigier), Ф. Ож’є (P. Augier)) у розроблення 

мети, завдань, змісту (загальна педагогічна та практична підготовка), форм, 

методів, напрямів (моральне, громадянське виховання, міжкультурна освіта, 

полікультурність), шляхів діяльності та особливостей підготовки вчителя до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції, обґрунтування 

демократичних цінностей країни, визначення особистісних якостей учителя, 



10 

 
потрібних йому для успішної реалізації зазначених питань; 

• окреслено перспективи творчого впровадження педагогічно 

цінних ідей і досвіду Франції в ЗЗСО та систему вищої педагогічної освіти 

України (використання геральдичного методу, методу «оповіді з професійного 

життя», методу «філософських ательє»; біографічного, автобіографічного та 

«археологічного» підходів; організація дослідницької роботи за 

автобіографічним методом та деякі інші). 

Подальшого розвитку набули положення щодо витоків, змісту, форм та 

методів підготовки вчителів до виховання толерантності в учнів колежів 

Франції. 

До наукового обігу введено невідомі та маловідомі матеріали, 

документи, факти й теоретичні положення, пов’язані з підготовкою вчителів 

до виховання толерантності в учнів колежів Франції в досліджуваних 

хронологічних межах. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання основних положень дисертації для вдосконалення змісту 

підготовки сучасного вчителя, підвищення ефективності організації 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, подальших наукових 

розвідок у галузі компаративістики.  

Отримані в процесі наукового пошуку теоретичні положення, 

фактичний матеріал апробовано автором під час проведення практичних 

занять із французької мови в Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна. 

Одержані в ході дослідження результати та висновки впроваджено 

в освітній процес Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (довідка № 0301-180 від 26.10.2020 р.), Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (довідка № 01-

34/151 від 07.07.2020 р.), Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/450 від 02.07.2020 р.). 

Матеріали дослідження можуть бути використані під час підготовки 
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курсів лекцій із педагогіки вищої школи та порівняльної педагогіки, 

спецкурсів із зарубіжної педагогіки, у ході розроблення методичних 

рекомендацій та навчальних посібників, для підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти, а також учителями 

закладів загальної середньої освіти в процесі організації виховної р оботи. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась у ході їхнього 

обговорення на науково-практичних конференціях різних рівнів: 

міжнародних – «Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, 

psychology and social sciences» (Кельце, 2016), «Society. Integration. Education» 

(Резекне, 2018), «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах 

сучасності та майбутнього» (Чернігів, 2019), «Модернізація освітнього 

середовища: проблеми та перспективи» (Умань, 2020); всеукраїнських – 

«Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського» (Харків, 2018, 2019) 

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 

(Переяслав, 2020). 

Основні положення й висновки дисертації було обговорено на 

засіданнях кафедр історії педагогіки і порівняльної педагогіки та педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(2016–2020 рр.).  

Публікації. Основні результати дослідження відображено 

в 11  публікаціях (2 – у співавторстві), з них – 7 статей у провідних наукових 

фахових, міжнародних періодичних і наукометричних виданнях (у тому числі 

3 статті – у зарубіжних виданнях), 4 публікації апробаційного характеру.  

Особистий внесок автора в працях, написаних у співавторстві, полягає 

в теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної 

проблеми та в науковому обробленні отриманих результатів. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 245 сторінок, із них 

основного тексту – 172 сторінки. Список використаної літератури охоплює 
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232 найменування, серед яких 145 джерел – іноземною мовою. Дисертація 

містить 8 додатків на 27 сторінках.  
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РОЗДІЛ І. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК АКТУАЛЬНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 
ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Аналіз ступеня наукового розроблення проблеми 
 

 
Сьогодні в умовах швидкої трансформації системи освіти, її адаптації до 

сучасних вимог суспільства проблема підготовки вчителів до професійної 

діяльності стає надзвичайно важливою. 

Особливого значення набуває проблема якісної підготовки випускників 

закладів вищої педагогічної освіти у зв’язку з їхньою майбутньою 

багатофункціональною діяльністю, участю в розвитку  освіти, науки, 

виробництва, духовного життя суспільства. Подальшого вдосконалення 

потребує не тільки формування професійних якостей майбутніх учителів, 

а й виховання їх у дусі поєднання національних та загальнолюдських 

цінностей, активної громадянської позиції, плюралізму та демократії [55, 

с. 180]. 

Останнім часом в Україні було підготовлено низку дисертаційних 

досліджень, присвячених проблемам виховання толерантності, а також 

питанням підготовки педагогічних кадрів до виховання толерантності, у тому 

числі в зарубіжних країнах. Зокрема, у дисертації І. Залєсової на тему 

«Підготовка майбутніх учителів до формування міжнаціональної 

толерантності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів» [74, с. 9–10] було 

теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови підготовки 

майбутніх педагогів до формування міжнаціональної толерантності в учнів 

закладів загальної середньої освіти, розроблено професійну модель підготовки 

майбутніх педагогів до  виховання міжнаціональної толерантності, а також 

окреслено етапи зазначеної підготовки. Крім того, виявлено критерії, 

показники та рівні готовності майбутніх учителів до формування 

міжнаціональної толерантності в учнів і запропоновано методику підготовки 
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майбутніх педагогів до формування міжнаціональної толерантності в учнів 

закладів загальної середньої освіти.  

У науковій розвідці О. Матієнко «Виховання толерантності 

у старшокласників середніх загальноосвітніх ліцеїв Франції» конкретизовано 

й уточнено суть поняття «толерантність», виявлено особливості виховання 

толерантності в ліцеїстів Франції та проаналізовано педагогічні засади 

зазначеного напряму виховання; визначено можливості застосування 

французького педагогічного досвіду у вітчизняній системі освіти. Подальший 

розвиток отримала методика виховання учнів на принципах миру, 

взаєморозуміння й толерантності в умовах України [89, с. 5]. 

Особливість дисертаційного дослідження О. Орловської на тему 

«Підготовка майбутнього вчителя до виховання толерантності в учнів старшої 

школи США» полягає в тому, що авторка вперше здійснила комплексний 

аналіз проблеми підготовки майбутнього вчителя до виховання толерантності 

в учнів старшої школи США, виявила соціально-педагогічні чинники, які 

впливають на виховання толерантності в учнів старшої школи в умовах 

полікультурного розвитку американського суспільства, схарактеризувала 

сучасні вимоги до професійної підготовки вчителя старшої школи та його 

особистісних характеристик,  описала типи освітніх програм,  етапи, зміст, 

форми, інтерактивні технології  підготовки майбутнього вчителя до виховання 

толерантності в учнів старшої школи США, обґрунтувала можливості 

творчого використання у вітчизняній освітній практиці прогресивних ідей та 

досвіду США з підготовки майбутнього вчителя до виховання толерантності в 

учнів старшої школи, визначила сутнісні характеристики толерантності та її 

специфіку як професійної якості особистості вчителя старшої школи [98, с. 5–

6]. 

У дисертаційному дослідженні Ю. Тодорцевої «Формування 

толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки» [112] 

визначено суть і специфіку толерантності як професійно значущої якості 

особистості вчителя сучасної національної школи, виявлено позитивні та 
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негативні ознаки виявлення толерантності в учителів, розроблено методику 

проведення занять зі спецкурсів «Педагогіка толерантності: сутність, історія й 

перспективи розвитку», «Педагогіка і психологія толерантності в роботі 

з сім’ями» та практикуму «Навчаємось педагогіки толерантності».  

З обов’язку педагогів виховувати толерантність в учнів випливає 

потреба відповідної підготовки вчителів.  

Виховання толерантності допомагає краще готувати майбутніх фахівців 

до життя та праці в сучасному поліетнічному, полікультурному, 

багатоконфесійному соціумі.  

В Україні, як і на міжнародному рівні, триває дискусія щодо надання 

людині належних знань, умінь та компетентностей, котрі б забезпечували її 

гармонійне існування в сучасному світі, ефективну взаємодію з технологічним 

суспільством, яке швидко розвивається. Гуманізація та демократизація 

системи освіти спрямовані на соціалізацію особистості як найвищу суспільну 

цінність. Фахівці з педагогічних наук уважають толерантність невід’ємною 

складовою соціальної компетентності школярів, яка дозволяє людині існувати 

у світі, ефективно виконуючи свої соціальні ролі, і взагалі здійснювати своє 

життєве призначення [61, с. 14].  

Це означає, що одночасно з умінням обстоювати власну думку, 

протистояти небажаному впливу соціальна компетентність передбачає 

толерантність, уміння пристосуватися, ефективно діяти в соціальних умовах, 

що постійно змінюються, жити відповідно до соціальних норм і прав інших 

людей [66, с. 143]. 

Доцільно також наголосити на тому, що в сучасній науковій літературі 

існує велика кількість підходів до виховання толерантності. Зокрема, 

Ю. Лисицина виділяє основні з  них: 

- особистісно-орієнтований підхід, який пропонує А. Погодіна. Цей підхід 

передбачає визнання права кожної особи на свободу, самовизначення, 

індивідуальність та самовираження, а також визнання та виконання своїх 

обов’язків перед собою та іншими. При цьому взаємодія спирається на 
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мотивацію, цінності, досвід, «я-концепцію» партнера. Такий підхід 

репрезентовано в працях Г. Адорно, Е. Аронсона, А. Асмолова, І. Беха, 

О. Сухомлинської, Л. Шайгерової та ін.; 

- діяльнісний підхід, у якому провідними компонентами виступають 

активність, свідомість та самостійність, і який орієнтується не на вербальний 

вплив, а на діяльність самої дитини. Важливим компонентом цього підходу 

є забезпечення суб’єктивної свободи вибору діяльності, а саме виховання 

здійснюється через спеціально організовану діяльність і спілкування дітей; 

- фасилітативний підхід, котрий пропонує Л. Братченко, передбачає, що 

толерантність у своїй особистісній основі не може бути результатом лише 

зовнішніх  впливів, вона не стільки формується, скільки розвивається, тому 

створення відповідних умов для її розвитку допомагає в становленні 

толерантності; 

- культурологічний підхід дозволяє бачити проблему виховання толерантності 

найширше. На думку Н. Круглової, саме культура має найбільші ресурси для 

виховання толерантності. Мистецтво як особливий засіб комунікації 

в суспільстві дає змогу через переживання долучитися до чужого досвіду, 

тобто до досвіду іншої людини, культури або соціальної групи. Філософія 

сприяє розвитку критичного мислення, дозволяє виявити передумови власних 

міркувань та міркувань опонента, оволодіти мистецтвом ведення суперечки та 

вмінням досягти згоди методом переконання [86, с.126].  

Освіта є засобом розширення кругозору та залучає людину до світу 

культури, який є принципово плюралістичним, складним та суперечливим. 

Особливе місце в реалізації зазначеного підходу належить міжкультурній 

освіті, яка є необхідною умовою не тільки для розвитку толерантного та 

поважного ставлення до інших культур і їхніх представників, але й для 

виховання шанобливого ставлення до власної культури, почуття гордості за 

свою країну та її народ [74, с. 67]. 

Ю. Лисицина доходить слушного висновку, що питання виховання 

толерантності є багатоаспектним, тому неможливо розв’язати цю проблему, 
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як і багато інших, у межах лише одного підходу. Тільки комплексне 

застосування різноманітних сучасних підходів, серед яких є також 

технологічний, ціннісно-орієнтований, синергетичний, процесуальний та 

інші, дозволяє найбільш ефективно виховувати в школярів почуття 

толерантності [86, с. 126]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури [56; 61; 74; 99] з питань 

підготовки учителів до виховання толерантності дозволяє виокремити 

різноманітні підходи до зазначеної проблеми: особистісно-орієнтований, 

діяльнісний, культурологічний, ціннісний, компетентнісний, 

міждисциплінарний, проблемно-пошуковий, гуманістичний.  

Результатом підготовки майбутнього вчителя до формування 

толерантності учнів є компетентність фахівця. Це поняття можна розглядати 

як задану вимогу, норму освітньої підготовки [74, с.67]. Компетентнісний 

підхід визнається сучасною наукою як такий, що найбільше відповідає 

сучасним складним соціально-економічним і культурним умовам [13].  

Європейські вчені-педагоги, зокрема Дж. Кулаган (J. Coolahan), 

трактують компетентність як «загальну здатність, яка ґрунтується на знаннях, 

досвіді, цінностях, настановах особистості, здобутих у процесі навчальної 

діяльності» [20, с. 26]. Французький педагог П. Перрену (P. Perrenoud) вважає, 

що компетентність є «здатністю особистості ефективно діяти в певних 

ситуаціях, яка заснована перш за все на знаннях, але не зводиться тільки до 

них» [35, с. 7]. 

Натомість професійно-педагогічна компетентність, на думку І. Зязюна, 

означає «готовність і здібність людини професійно виконувати педагогічні 

функції згідно з прийнятими у суспільстві на цей час нормативами 

і стандартами» [75, с. 14]. Тому можна зробити висновок про те, що набуття 

майбутнім педагогом компетентності з виховання толерантності знаменує 

собою перехід від якісних знань до якісної діяльності [88, с. 100]. 
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Водночас важливим аспектом цієї компетентності є її зв’язок із 

визначеним історичним періодом та практичною діяльністю, у межах якої вона 

й має оцінюватися [75, с. 14]. 

Ціннісний (аксіологічний) підхід спрямовує зміст, форми та методи 

підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності у бік ціннісних 

орієнтацій особистості. Загальнолюдські цінності відіграють беззаперечно 

провідну роль у формуванні людської особистості. Людина, яка живе 

в соціумі, має стосунки з різними людьми, оточена великою кількістю 

природних явищ, є учасником різних подій. Усе це має для неї більше чи 

менше значення, а справжньою цінністю для людини є те, чим вона дорожить, 

що служить задоволенню її потреб [110, с. 30].  

Науковці визначили цілу низку базових людських цінностей, а саме: 

людина, добро, життя, здоров’я, краса, культура. У педагогічному процесі, як 

зазначає Л. Гаврілова, цінності можна розподілити на фундаментальні 

загальнолюдські (життя, людина, добро, природа та ін.), національні 

(національна ідея, мова, свята, традиції), громадянські (свобода, демократія, 

повага до культурних і національних традицій інших народів), сімейні та 

особистісні цінності [58, с. 13]. 

Виховання особистості, на думку французьких науковців Н. Тутійо -

Гійон (N. Tutiaux-Guillon), Ф. Ож’є (Р. Augier), передбачає прийняття 

водночас особистісних та колективних цінностей. Останні мають тісний 

зв’язок із навчанням, іноді цей зв’язок явний: залежно від цілей та предметів, 

які викладають, іноді – прихований: через поведінку та засвоєння «прихованих 

цілей навчання» [42, с. 116].  

Дослідники підкреслюють, що навчити майбутніх педагогів формування 

ціннісного ставлення до загальнолюдських цінностей означає показати 

певний, взаємопов’язаний узгоджений набір цих цінностей, національних 

і «місцевих», що створюють таку систему, у якій може активно діяти та 

розвиватися людина [2, с. 48]. 
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Толерантність як повага та невороже ставлення до інших культур 

зумовлює важливість залучення культурологічного підходу до підготовки 

майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів. Культурологічний 

підхід в освіті реалізується через її зв’язок із культурою і, як вважає 

В. Гриньова, розглядає людину крізь призму поняття культури «як вільну, 

активну індивідуальність, здатну до «самодетермінації в обрії особистості» 

внаслідок спілкування з іншими культурами» [63, с. 9–10].  

Завдяки цьому підходу забезпечується інтеграція засвоєних знань через 

розкриття їх зв’язку із соціокультурними явищами та процесами, оволодіння 

способами й прийомами культурологічного пізнання, завдяки чому 

соціокультурні знання можуть застосовуватися в життєвих ситуаціях [63, 

с. 12]. Внутрішня єдність понять «освіта» та «культура», усвідомлення 

культуротворчої функції освіти, як слушно зазначає Л. Гаврілова [58, с. 13], 

зумовлюють орієнтацію підготовки майбутнього вчителя на розвиток його 

особистої культури, набуття знань про культуру своєї країни, розуміння інших 

культур і вміння «транслювати» їх учням.  

Особистісно-орієнтований підхід у підготовці вчителів до виховання 

толерантності оперує поняттям особистості як унікального явища, що поєднує 

психічні властивості, риси характеру, здібності, і спрямований на формування 

принципово важливих якостей учителя-професіонала, котрі сприяють його 

становленню як особистості [58, с. 11]. Такий підхід базується на 

індивідуально-творчому розвитку особистості учителя, створенні відповідних 

умов для її самореалізації, передбачає формування особистісного ставлення до 

здобутих знань, що допомагає майбутньому вчителеві трансформувати власні 

особистісні надбання в подальшу особистісно-орієнтовану навчальну 

діяльність [99, с. 119]. 

Діяльнісний підхід передбачає реалізацію особистості вчителя в ході 

діяльності, він є основою для підготовки майбутніх учителів до практичної 

діяльності з виховання толерантності. Ефективність такого підходу зумовлена 

інтеріоризацією здобутих знань (коли вони стають частиною особистості 
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майбутнього педагога) та їх екстеріоризацією (коли вчитель ділиться тими 

знаннями, які в нього є, у процесі навчальної, виховної, організаційної 

діяльності). Залучення студентів – майбутніх учителів до комунікативної, 

дослідницької, організаторської, рефлексивної діяльності є необхідною 

умовою їхньої підготовки до виховання толерантності в учнів [74, с.  66].  

Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх учителів до 

виховання толерантності дозволяє поєднати методи, інструментарій, 

результати досліджень, категорії, поняття, притаманні різним галузям. 

Міждисциплінарність як взаємопроникнення та взаємозбагачення підходів 

і методів різних наук (філософії, історії, антропології, теології, педагогіки, 

психології, соціології тощо) породжує здатність побачити, розпізнати, 

сприйняти те, що є недоступним у межах окремо взятої науки [79, с. 25].  

Орієнтація підготовки майбутніх учителів на міжпредметні зв’язки, 

а також залучення питань виховання толерантності до підготовки вчителів  із 

різних дисциплін роблять її більш ефективною та всеохопною, адже будь-який 

предмет, що містить гуманістичний досвід, може бути використаний для 

виховання толерантності в школярів. 

Застосування проблемно-пошукового підходу в підготовці вчителя до 

виховання толерантності допомагає майбутнім педагогам навчитися 

розв’язувати нестандартні науково-навчальні завдання та сформувати в них 

здатність самостійно формулювати проблему, знаходити шляхи її розв’язання, 

збирати та аналізувати інформацію, робити висновки [99, с. 118]. Такий підхід 

забезпечує можливість творчої участі в процесі засвоєння нових знань та 

високий ступінь мотивації [100, с. 76]. Застосування наукового методу для 

розв’язання реальних проблем із виховання толерантності в учнів значно 

підвищує ефективність підготовки майбутніх учителів.  

Толерантність розглядають у контексті гуманістичної спрямованості 

особистості. Поряд із такими моральними імперативами, як доброзичливість, 

справедливість, повага, емпатійність, оптимізм, комунікативність, 

толерантність належить до структури гуманістичного ідеалу. Гуманістичний 
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підхід передбачає формування в майбутніх учителів ціннісних орієнтацій та 

інтересів людини з метою розвитку духовно багатої особистості, яка вміє 

протистояти виявам авторитаризму та жорстокості [99, с. 118–119]. 

О. Грива, розглядаючи проблему виховання толерантної особистості 

в полікультурному середовищі, схильна вважати її окремою соціальною 

технологією. На думку авторки, толерантна особистість має бути носієм 

конкретних характеристик, орієнтованих на конструктивну взаємодію 

з іншими членами суспільства. Формування толерантної особистості 

відбувається за такими напрямами: 

1) формування самосвідомості – через зміст освіти, виховання; 

2) виховання почуттів – за допомогою механізмів співпереживання, 

співвідношення, співчуття; 

3) формування поведінкових моделей [62, с. 70]. 

Пропонуючи власну теоретичну модель системи формування 

толерантної особистості в суспільстві, О. Грива виділяє соціальні інститути, 

які здійснюють виховання толерантної особистості, а саме:  

- сім’я; 

- школа й інші навчальні та позашкільні заклади; 

- середовище однолітків, соціальні служби для молоді; 

- громадськість; 

- релігійні організації; 

- засоби масової інформації; 

- державні органи (місцеві та центральні); 

- міжнародні організації й фонди [62, с. 71].  

Серед чинників, що впливають на формування толерантної особистості, 

науковці називають такі: 

- особистісний (стать, вік, етнічна та конфесійна належність, рівень здоров’я, 

психологічні особливості); 

- соціальні умови (родина, дитячий садок, школа, мала референтна група, 

середовище однолітків, ЗМІ, інтернет); 
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- соціальні обставини (кризові умови, особливості регіону, стан економіки 

країни, умови глобалізації) [62, с. 69]. 

Суттєве значення для проведення дослідження мають психолого-

педагогічні умови, за яких стає можливим виховання толерантності. На думку 

окремих учених, таке виховання важливо розглядати в індивідуально-

психологічній площині. Зокрема, О. Музика вважає, що існує очевидний 

зв’язок між толерантністю в міжособистісних стосунках і задоволенням такої 

базової потреби людини, як потреба у визнанні. Тому можна стверджувати, що 

в контексті розвитку толерантності визнання є нагальною потребою [95, с. 44]. 

 Можливість різних людей здобути визнання в різноманітних сферах 

є основою формування вже не конкурентного, а толерантного ставлення один 

до одного. Тому можемо припустити, що толерантною може бути тільки та 

особистість, яку цінують, визнають. І навпаки, комплекс неповноцінності 

відкриває шлях до інтолерантності, тому що людина, котра відчуває брак 

якостей, досягнень, за які вона б заслуговувала визнання, має лише один спосіб 

для підтримки самоповаги – приниження інших людей. 

Проте таке ставлення не відповідає нормальному цивілізованому 

способу людського існування, який полягає не в приниженні один одного, 

а в особистісному зростанні. З огляду на це, виховання толерантності можливе 

лише за таких психолого-педагогічних умов, які внеможливлюють 

взаємоприниження та інтолерантність [95, с. 44]. 

Окрім зазначених вище, науковці також виокремлюють такі психолого-

педагогічні умови ефективності підготовки майбутніх учителів до толерантної 

взаємодії: високий рівень компетентності викладачів ЗВО в досліджуваній 

сфері; стимулювання студентів до міжкультурної взаємодії; створення 

можливостей для самореалізації студентів у різноманітних комунікаціях; 

залучення досвіду ціннісно-змістового аналізу проблем комунікації; 

забезпечення комунікативної спрямованості у викладанні навчальних 

дисциплін; дотримання гуманістичних відносин у системі «викладач-

студент»; поєднання теоретичної та практичної підготовки до формування 
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зазначеної якості в студентів; створення сприятливої психологічної атмосфери 

[71, с.5; 56, с. 129]. 

Науковці Б. Ван Дріель (В. Van Driel), М. Дармоді (М. Darmody), Дж. 

Керзіл (J. Kerzil), які були запрошені Європейською комісією для створення 

рекомендацій щодо виховання толерантності в дітей та молоді країн 

Європейського Союзу, розглядають виховання толерантності як цілісну 

систему, що складається з декількох рівнів: держава та її політика, система 

освіти, громадські організації, громада, родина. Так, на рівні держав вони 

рекомендують: 

- уникати сегрегації та сприяти різноманітності учнів у школах;  

- забезпечити двомовну або багатомовну освіту, надавати 

можливість дітям іммігрантів вивчати рідну мову, а також 

здійснювати підготовку учителів до двомовного навчання та 

навчання рідної мови;  

- сприяти різноманітності вчителів та збільшенню кількості 

педагогів із національних та етнічних меншин, іммігрантського 

середовища; 

- забезпечити належну підготовку вчителів до толерантності: 

сприяти набуттю ними міжкультурних компетентностей, 

необхідних для роботи з учнями, які належать до етнічних, 

релігійних, мовних, сексуальних меншин, із соціально 

неблагополучного середовища, учнями з особливими потребами; 

- створювати умови для більш тісного співробітництва шкіл та 

громадських організацій, які мають досвід виховання 

толерантності, залучати громади до діяльності шкіл; 

- надавати суспільству точну інформацію щодо іміграційних потоків, 

кількості мігрантів та меншин для зменшення в учнів хибних 

почуттів тривоги та загрози; 

- збільшити кількість досліджень та збирання емпіричних даних 

щодо ефективності тих чи інших заходів із боротьби 
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з інтолерантністю в школах Європи для аналізу того, як саме та за 

яких умов ці заходи можуть бути ефективними, за прикладом США, 

Австралії й Великої Британії; 

- заохочувати й нагороджувати шкільні заклади та проєкти, які 

успішно впроваджують діяльність із просування толерантності 

й розвитку міжкультурної компетентності в учнів [43].  

З огляду на це, навчальним закладам було рекомендовано: 

- організовувати релігійне виховання, ураховуючи права людини, 

щоб ознайомлювати учнів із релігіями, віруваннями, системами 

цінностей; 

- приділяти особливу увагу соціоемоційному розвитку дітей, 

розвитку почуття емпатії, для чого використовувати різноманітні 

види діяльності, такі як наставництво (тьюторат) над іншими 

учнями, допомога іншим, навчання та застосування навичок 

розв’язання конфліктів; 

- залучати інтерактивні методи партисипативного навчання, а саме: 

проєктну педагогіку, кооперативне навчання, навчання послугою, 

навчання «рівний-рівному» (peer-to-peer), які виявляються 

ефективними під час виховання толерантності, поваги та 

громадянської самосвідомості в учнів; 

- застосовувати новітні технології для виявлення та попередження 

випадків цькування, розпалу ворожнечі в мережі інтернет, 

соціальних медіа; 

- сприяти контакту між групами, створювати умови для 

міжкультурного спілкування. Учителі шкіл та майбутні вчителі 

мають усвідомлювати, які саме умови сприяють позитивним 

контактам між учнями різного походження, і навчитися створювати 

такі умови; 

- розвивати партнерські відносини з родинами учнів та місцевими 

громадами за допомогою позашкільної діяльності із залученням 
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самих учнів, їхніх батьків, а також громадських, молодіжних 

організацій; 

- співпрацювати з громадськими організаціями, які мають успішний 

досвід щодо виховання толерантності та навчання педагогів питань, 

пов’язаних із толерантністю. Такі організації можна залучати до 

заходів із виховання толерантності в учнів, підготовки вчителів та 

інших працівників освіти до виховання толерантності, розробляння 

матеріалів та ресурсів, проведення кампаній у межах шкіл 

(наприклад, кампанії з боротьби із цькуванням у школі), організації 

позашкільної діяльності, екскурсій, літніх таборів [43]. 

Таким чином, стає очевидною важлива роль, що належить саме 

підготовці майбутніх учителів до виховання толерантності в країнах Європи. 

Така підготовка, на думку фахівців, має враховувати різноманітні 

компоненти, у тому числі підготовку до двомовного або багатомовного 

навчання, набуття міжкультурної компетентності, навчання основ релігій, 

створення необхідних умов для міжкультурного спілкування, взаємодії з 

родинами учнів, співпраці з громадськими організаціями, новітніх 

інформаційних технологій, методів інтерактивної партисипативної 

педагогіки.  

Аналіз науково-педагогічної літератури [61; 70] показав, що в 

сучасному полікультурному світі виховання толерантності є досить 

непростим і комплексним завданням, що потребує значних зусиль у різних 

сферах діяльності людського суспільства, таких як: економіка, освіта, наука 

та культура, соціум. Зважаючи на провідну роль саме системи освіти у 

вихованні толерантності, необхідною умовою для здійснення такої 

діяльності є відповідна підготовка фахівців, які допомагали б молодим 

поколінням у процесі їх культурної самоідентифікації та самореалізації [61, 

с. 143]. 

Серед актуальних освітніх тенденцій важливим є питання стратегії 

освіти в сучасному глобалізованому, полікультурному світі, яка має 
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охоплювати насамперед створення необхідних умов для ефективних 

міжнаціональних, міжкультурних, міжконфесійних відносин, а також 

формування толерантної особистості (учня, студента, фахівця) і відповідну 

підготовку педагогів, психологів, соціальних працівників та ін. [61, с. 146].  

Ключовим питанням стратегії освіти, спрямованої  на виховання 

толерантності, на нашу думку, є те, яким саме має бути педагог, здатний 

виховувати толерантність у сучасному багатокультурному світі. 

Проаналізувавши наукову літературу з означеної проблеми [62; 74; 101], ми 

визначили основні вимоги до такого фахівця, які складаються з відповідних 

знань, умінь та якостей (таблиця 1.1.1). 

Таблиця 1.1.1 

Основні вимоги до педагога, необхідні для виховання 

толерантності 

Знання Уміння Якості 

• історія та 

культура 

народів світу; 

• основи релігії; 

• тенденції 

розвитку 

сучасного 

суспільства 

(глобалізація, 

міграція, 

економічні, 

політичні 

умови); 

• вікові, гендерні 

особливості 

учнів, студентів 

• спілкуватися та 

взаємодіяти з 

людьми; 

• сприяти 

адаптації 

особистості або 

групи, що є 

представниками 

інших культур 

 

• толерантність 

(загальна та 

педагогічна); 

• здатність до 

емпатії; 

• соціальна 

гнучкість; 

• мобільність 

поведінки; 

• здатність до 

рефлексії; 

• гуманістична 

спрямованість; 

• активність; 

• тактовність; 

• емоційна 

саморегуляція 

(емоційний 

інтелект) 
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Варто також звернути увагу на те, що в статтях науковці розглядають 

різноманітні моделі підготовки майбутніх учителів до виховання 

толерантності в учнів. Так, у моделі соціальної взаємодії, котру пропонує 

О. Дубасенюк, виділено такі етапи толерантної взаємодії, які мають засвоїти 

майбутні педагогічні працівники, а саме: 

- спонукання цікавитися культурами інших народів; 

- конкретизація сприйняття своєрідності елементів інших культур; 

- засвоєння та прийняття загальнолюдських цінностей, норм, правил 

людського співжиття, а також законодавчої бази щодо міжетнічної 

толерантної взаємодії; 

- формування здатності налагоджувати контакти з іншим етнічним 

середовищем; 

- розвиток умінь та навичок толерантної взаємодії в умовах поліетнічного 

середовища [70, с. 27]. 

Велике значення, як наголошують фахівці, має науково-методичне 

забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів до толерантної 

взаємодії, а саме: комунікативно спрямоване активне навчання, особистісно 

орієнтоване навчання, урахування особистісного комунікативного досвіду 

студента, організація самостійної пізнавальної діяльності, розробляння 

навчальних програм і посібників, методичних інструктивних матеріалів [71].  

Українська дослідниця І. Залєсова готовність майбутнього педагога до 

формування толерантності учнів ЗЗСО визначає як його інтегративну 

характеристику, що передбачає наявність професійної спрямованості на 

означений напрям виховання, здатність до організації діяльності, наявність 

особистісних рис, необхідних для побудови толерантних взаємин [74, с. 48].  

О. Волошина та О. Дудник  виокремили критерії готовності до 

виховання толерантності (пізнавальний, мотиваційний, практично-

діяльнісний) та визначили рівні сформованості зазначеної готовності (низький 

(пасивний); середній (активноситуативний); високий (активний)) [56, с. 129]. 
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 Ми підтримуємо думку науковців (Б. Ван Дріель, B. М. Дармоді, 

Дж. Керзіл, О. Гриви) про те, що, як і виховання толерантності, підготовка 

майбутніх педагогів до виховання зазначеної якості в учнів – це комплексне 

завдання системи формування особистості вчителя, здатного до професійної 

діяльності в сучасному полікультурному середовищі. Провідна роль у цій 

системі належить соціально-педагогічній підготовці фахівця в закладі вищої 

освіти. 

Таким чином, аналіз згаданих вище нормативних актів та науково-

педагогічних праць переконав нас у тому, що питання необхідності виховання 

толерантності в молодого покоління вивчало багато науковців. Проте 

водночас питання змісту, форм та методів підготовки майбутніх учителів до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції не стало предметом 

окремого історико-педагогічного дослідження. 

Отже, об’єктивна потреба сучасного суспільства в активізації 

й модернізації змісту підготовки майбутніх учителів до виховання 

толерантності в школярів, а також малодослідженість теоретичних питань та 

освітнього досвіду із зазначеної проблеми й зумовили науковий пошук 

у цьому напрямі. 

 

 

1.2. Термінологічне поле дослідження 

 

 

Тлумачення поняття «толерантність», як уже було зазначено, можна 

знайти в окремих нормативно-правових актах України. Наприклад, 

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі 

у своєму рішенні № 32 від 18.06.2013 р. «Щодо підвищення рівня 

толерантності та запобігання поширенню ксенофобських настроїв» визначає 

толерантність у вузькому розумінні як повагу, сприйняття та розуміння 

багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та 
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самовиявлення людської особистості, а також як активну життєву позицію, що 

передбачає захист прав кожної людини та ставлення до виявів нетерпимості як 

до неприпустимих. У ширкому ж розумінні – це терпимість, яка виявляється 

в поведінці, способі життя, характері, висловленнях. Стосовно поваги до прав 

людини виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до 

соціальної несправедливості, відмови від своїх або прийняття чужих 

переконань [96].  

Толерантність не є суто педагогічною категорією. Поняття 

«толерантність» належить до фундаментальних категорій гуманітарних наук, 

і перші уявлення про толерантність (як сприйняття, прийняття та розуміння 

інших вірувань та релігій) виникають ще за часів античності [111, с. 63]. 

У багатьох культурах та цивілізаціях поняття «толерантність» є певним чином 

синонімічним до слова «терпимість»: лат. tolerаntia – терпіння, англ. tolerance, 

toleration, нім. Toleranz, франц. tolérance тощо. У процесі історичного 

й культурного розвитку та становлення філософської думки категорії 

«терпимість» і «толерантність» зазнавали змін. Це легко пояснити тим, що  

змінювалося саме суспільство, у ньому домінували різні ідеї та уявлення. 

Сьогодні термін «толерантність» активно використовується в політиці, 

психології, філософії, етиці, педагогіці, культурології, суспільствознавстві, 

фармакології тощо [85, с. 103]. 

Так, у фармакології під цим поняттям розуміють здатність переносити 

великі дози отрут або ліків без шкоди для організму. У медицині існує термін 

«імунологічна толерантність», що означає специфічний стан організму, за 

якого втрачається здатність виробляти антитіла у відповідь на введення 

певного антигену [54, с. 1459]. 

У «Філософському енциклопедичному словнику» наявне трактування 

толерантності як доброзичливого або принаймні стриманого ставлення до 

індивідуальних чи групових відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, 

цивілізаційних). Світоглядною основою толерантності є цінування 
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різноманітності – природної, індивідуальної, суспільної, культурної [116, 

с. 642]. 

Толерантність із точки зору філософії також є різновидом відносин між 

суб’єктами взаємодії, які мають різні погляди, уявлення, позиції тощо. Така 

взаємодія виявляється в доброзичливості, повазі, терпимості чи принаймні 

стриманому ставленні один до одного. На думку українського дослідника 

О. Бучми, залежно від інтенсивності вияву цієї взаємодії можна розрізнити 

толерантність деклараційну (терпіння виявляється «на словах»), реляційну 

(терпимими є відносини між суб’єктами) та акційну (дії суб’єктів 

характеризуються терпимістю). Толерантність класифікують також залежно 

від сфери діяльності суб’єкта. Вона може бути політичною, культурною, 

ідеологічною, національною, релігійною тощо [115, с. 393–394]. 

Сучасний постмодерністський соціум, на думку філософів, 

є суспільством «роз’єднаних» та «відокремлених» особистостей. Ця 

несумісність у людських стосунках є потенційним джерелом конфліктів як 

способу існування суспільства. Тому постає питання про пошук порозуміння 

між людьми, визначення такого способу дій чи поведінки, який би втримував 

сторони від явного чи прихованого насильства [76, с. 162]. 

Сучасна людина й світ нині як ніколи потребують «стриманості» 

в ставленні до Іншого, до відмінностей і «неоднаковостей», які існують 

у житті взагалі. Толерантність – це свобода, котра випливає зі стриманості 

[104, с. 326]. Виховання такої чесноти стає нагальною потребою сьогодення. 

З погляду сучасної філософії, ідеться не про ліквідацію насильства чи 

конфлікту як таких, а про якісну зміну спрямованості свідомих зусиль: 

індивідуальних, колективних, соціально організованих. За словами 

Г. Ковадло, «ці зусилля мають бути спрямовані на те, щоб вирватися із 

“зачарованого” кола незлагоди, ненависті, нетерпимості тощо. Щоб попереднє 

зло не стало абсолютною перепоною для майбутнього співробітництва» [76, 

с. 162–163].  
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Дослідниця слушно вважає, що формування терпимості сьогодні 

полягає не в умінні «знаходити чи виборювати вигідні конвенції власне для 

себе, не в аспекті виховання жалю, милості, добросердя, чуйності до Іншого, 

а в аспекті формування волі, здатності до самообмеження й автономії», тому 

що «активна толерантність прагне спиратися саме на щось схоже на ту 

“внутрішню свободу” людини, яка припускає певне обмеження. Бо свобода – 

це не вседозволеність, вольність і свавілля – це, передусім, відповідальність» 

[76, с. 163].  

Видатний український філософ-гуманіст М. Попович говорив про 

толерантність як про один із виявів любові, без  якої неможливе об’єднання 

нації [46, с. 135]. Неодноразово повторюючи, що толерантність завжди була 

національною рисою українського народу, М. Попович підкреслює: 

«Потрібно вчитися самим і вчити дітей поважати національні культури “мої” 

і “не мої”, не розділяючи при цьому людей на “своїх” і “чужих”. Це 

і є толерантність» [113]. 

О. Березяк, розглядаючи аналізоване поняття з позицій комунікативної 

філософії, називає толерантність важливим елементом культури спілкування, 

необхідною умовою суспільного об’єднання людей різних вірувань, 

культурних традицій, політичних переконань. Дослідник правомірно вважає, 

що толерантність має величезне значення як духовна основа для 

міжособистісного спілкування. У сучасних умовах толерантність треба 

розглядати як універсальну етичну вимогу, яка орієнтує нас на діалог з Іншим 

з метою пошуку компромісу в розв’язанні тих складностей, з якими 

зіштовхнулася цивілізація сьогодні [48, с.72]. Виходячи із цього, практичне 

втілення толерантності в сучасному суспільстві є інструментом для  

розв’язання конфліктів.  

Відомий український філософ П. Саух схильний розглядати 

толерантність як найважливіший принцип інтеграції культурно-історичного 

досвіду в єдину систему загальнолюдських цінностей. Фахівець зауважує, що 

технічний імператив XX століття – усе можливе має бути здійснене – породив 



32 

 
прагнення до тотального володарювання над природою, а також повного 

контролю над людиною. Тому на задній план відходить те, що не пов’язане 

з принципом панування: вдячність, дружба, співчуття, любов [114, с. 6].  

«Людина втрачає здатність бачити себе очима іншої, – наголошує 

філософ, – що сьогодні згубно позначається на можливостях комунікації як 

між окремими людьми, так і між цілими народами» [114, с. 6]. Протистояти 

насильницьким методам практичної дії може тільки ідея ненасильства, яка 

випливає з визнання свободи кожної людини. Учений доходить висновку, що 

толерантність «не є просто смисловим продовженням індивідуальної свободи, 

а є ефективним принципом організації соціального життя» [114, с. 7].  

Розглядаючи прикладний аспект комунікативної толерантності, 

вітчизняний лінгвофілософ Ф. Бацевич уважає, що міжособистісна 

толерантність може виявлятися на різних рівнях: «власне» міжособистісному, 

груповому (у межах сім’ї, трудового колективу, студентської групи тощо), 

міжгруповому (між установами, організаціями, партіями) та міждержавному 

[47, с. 240]. 

Отже, сучасна філософія бачить у толерантності насамперед ставлення, 

а також принцип взаємодії та різновид відносин між суб’єктами. 

Толерантність нерозривно пов’язана з поняттям свободи та потребує певних 

зусиль як від індивідуума, так і від суспільства в цілому. 

В оксфордському політологічному словнику толерантність визначено як 

готовність не втручатися в погляди, настрої та дії, незважаючи на брак 

симпатії або неприязнь до них. Проте «втручання» є на сьогодні  недостатньо 

визначеним терміном, тому межі толерантності неминуче розмиті. 

У політичному контексті історично найважливішим питанням була 

толерантність до розмаїття релігій. Британський політолог Е. Рив уважає, що 

надто тривожним є питання про межі толерантності. У свою чергу виникає 

проблема демократичної теорії: якою мірою демократична держава має 

дозволяти діяльність антидемократичних політичних організацій? [77, с. 692]. 
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Дослідники в галузі політичних наук схильні відносити толерантність до 

сфери політичної культури. Толерантна політична культура означає поважне 

ставлення до будь-яких політичних виявів, які не суперечать чинному 

законодавству. Тому толерантність уважають наслідком розв’язання багатьох 

соціальних суперечностей на всезагальній соціальній основі та розвитку 

демократії в державі [107, с. 201]. 

Дж. Роланд (G. Roland), професор економіки та політології 

Каліфорнійського університету Берклі, підкреслюючи роль науки як нової 

ідеології сучасного світу, говорить, що цінності науки передбачають, що люди 

мають бути відкритими для всіх ідей. Така відкритість допоможе швидше 

позбутися тих ідей, які є неправильними. Учений уважає, що «ми маємо бути 

толерантними і дозволяти висловлювати ідеї, які, на нашу думку, є апріорі 

неправильними. Навіть потрібно боротися за те, щоб люди могли 

висловлювати ці ідеї» [105]. 

У культурології толерантність теж має прямий зв’язок із демократією. 

У культурологічному словнику толерантність визначено, по-перше, як 

моральну якість, що характеризує терпиме, поблажливе ставлення до 

інтересів, переконань, думок, ідей, почуттів, поведінки інших людей, а по-

друге, як один із основних демократичних принципів, нерозривно пов’язаний 

із концепціями свободи, рівності та права. На думку культуролога Л. Пітусь, 

толерантність є вагомою ознакою як загальної, так і політичної культури та 

виражається в прагненні досягти взаємного розуміння й узгодження 

різнорідних інтересів і поглядів без застосування тиску, переважно методами 

роз’яснення та переконання [80, с. 412]. 

Найбільш важливим для проведення нашого дослідження є визначення 

терміна «толерантність» у психології. Зокрема, американський психолог 

Г. В. Олпорт (G. W. Allport) (1897–1967), творець психології особистості як 

окремої предметної галузі психологічної науки, зробив, на нашу думку, 

найбільш вагомий внесок у вивчення природи толерантності. За 
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Г. В. Олпортом, толерантність – це доброзичливість до всіх без винятку людей 

[97, с. 155].  

Учений розрізняє так звану конформну толерантність і толерантність, 

зумовлену характером. Толерантність як риса характеру означає «поважне 

ставлення її носія до людей як таких» [97, с. 156]. Інші ж люди виходять із 

групових правил суспільства, де толерантність сприймається як норма, і є за 

своєю сутністю конформістами. Фахівець також виділяє два види 

толерантності за її виявами: войовнича та пасивна толерантність [97, с. 157]. 

У психологічному словнику подане трактування толерантності як 

відсутності або ослаблення реагування на будь-який несприятливий чинник 

у результаті зниження чутливості до його впливу. Зовні толерантність 

виявляється в стриманості, самовладанні, здатності довго терпіти 

несприятливі впливи без зниження адаптивних можливостей [118, с. 545]. 

Розвиваючи культурно-психологічну концепцію освіти, американський 

психолог і педагог Дж. Брунер (J. Bruner) указує на те, що толерантність 

є одним із базових принципів суспільства. Соціальне життя являє собою 

складний сплав колективних і суто індивідуальних уявлень про світ, і жодне 

суспільство не є з погляду культури повністю гомогенним. Освіта, яка 

покликана виховувати молодь у традиціях панівної культури, бере на себе 

роль вихователя, носія певної моделі світу. Та, замикаючись у вузьких  межах 

традиційних поглядів і уявлень, вона, на думку Дж. Брунера, утрачає здатність 

активно адаптуватися до змін, які є нормою сучасного життя, тобто 

толерантність як здатність до змін є необхідним принципом сучасної освіти 

[52, с. 27]. 

Це також здатність людини переборювати труднощі. Фахівці в галузі 

психології стверджують, що толерантним людям притаманний знижений 

рівень чутливості до несприятливих умов унаслідок підвищення рівня 

емоційного реагування на загрозливі ситуації. Потрапляючи в проблемні 

ситуації, така категорія людей виявляє витримку, не розгублюється й протягом 

тривалого періоду може витримувати негативні впливи. Толерантно 
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налаштовані люди мають здатність адаптуватися до несприятливих умов без 

зниження ефективності виконуваної діяльності [102, с. 363]. Толерантність 

також виявляється у витривалості щодо несприятливих емоційних чинників, 

у психічній стійкості за наявності фрустраторів і стресорів [108, с. 412]. 

Педагогічно цінною є думка сучасних психологів (Г. Гарднера, 

М. Шпак), які вважають толерантність однією зі складових міжособистісного 

компонента емоційного інтелекту людини, котрий є сукупністю когнітивних 

здібностей до ідентифікації, розуміння та керування емоціями. У сучасному 

житті емоційний інтелект визнано чинником забезпечення успішного 

особистісного та професійного зростання особистості [119, с. 284].  

Якщо емоційний інтелект справді можна розвивати, то у сферу освіти 

необхідно впроваджувати психолого-педагогічні технології цілеспрямованого 

формування емоційної компетентності як учнів, так і їхніх учителів та батьків. 

У той час коли сучасна школа має за мету переважно розвиток академічних 

здібностей учнів, інтелектуальної сфери особистості (формування знань, умінь 

і навичок), емоційному розвитку школярів не приділяють належної уваги, 

хоча, як відомо, одним із елементів змісту освіти є формування емоційно -

ціннісного ставлення людини до себе, до інших людей, до навколишньої 

дійсності. 

Психологи вивчають різні ракурси толерантності: як рису особистості, 

настанову, поведінкову реакцію, ставлення до інших, характеристику 

міжособистісних стосунків, ставлення до поглядів, цінностей, інтересів, 

потреб (своїх та інших людей) [60, с. 293].  

У психології також розрізняють активну толерантність, коли особа 

свідомо, за власною ініціативою з розумінням ставиться до норм, цінностей, 

поглядів інших, хоч і не поділяє їх, а інколи має й прямо протилежні, і пасивну 

толерантність, що може бути вимушеною, породженою страхом помсти, 

критики іншими, побоюванням бути відкинутим, утратити прихильність 

людей довкола (як наслідок конформізму або просто байдужості) [60, с. 293 ]. 
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З огляду на це, виховання толерантності в учнів є необхідним чинником 

формування емоційної компетентності, від якої залежить реалізація людини як 

особистості та професіонала. 

Говорячи про соціальний аспект толерантності, М. Мацковський 

виокремлює такі її сфери:  

- гендерна, яка виявляється в неупередженому ставленні до іншої статі; 

- вікова, котра полягає у вияві неупередженості до «недоліків» 

особистості, пов’язаних з її віковими особливостями; 

- освітня – передбачає терпимість до висловлювань та поведінки людей 

із вищим або нижчим рівнем освіти; 

- міжнаціональна – виявляється в здатності не переносити негативні 

риси окремого представника певної національності на людей довкола;  

- расова – полягає у відсутності виявів упередженого ставлення до 

представників інших рас; 

- релігійна – передбачає поважне ставлення до догматичних положень 

інших конфесій, до релігійності як вірян, так і атеїстів, представників різних 

конфесій; 

- географічна – виявляється в неупередженому ставленні жителів 

великих, столичних міст до населення маленьких містечок і сільської 

місцевості та навпаки; 

- міжкласова – передбачає терпимість до людей з іншим рівнем 

матеріальних благ, наприклад багатих до бідних і навпаки; 

- фізіологічна – характеризує ставлення до хворих, людей з обмеженими 

можливостями; 

- політична – виявляється в ставленні до діяльності партій, політичних 

об’єднань, поглядів їхніх членів; 

- сексуальноорієнтаційна – неупередженість до осіб, які мають 

нетрадиційну сексуальну орієнтацію; 

- маргінальна – характеризує ставлення до людей з наркотичною або 

алкогольною залежністю, ув’язнених, жебраків [101, с. 43–45].  
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Найбільш вичерпне визначення цього терміна можна знайти 

в Декларації принципів толерантності, яку було затверджено на конференції 

ЮНЕСКО (1995 р.). У зазначеній Декларації толерантність визначають як 

повагу, сприйняття та розуміння наявного різноманіття культур у сучасному 

світі, форм самовираження й самовиявлення особистості (стаття 1.1), активну 

позицію, котра існує завдяки визнанню універсальних прав і свобод людини 

(стаття 1.2), те, що кожен індивід може дотримуватися власних переконань та 

визнає це право за іншими. Усе це говорить про те, що кожна людина 

відрізняється від іншої зовнішнім виглядом, походженням, мовою, 

поведінкою й має право жити у світі та зберігати власну неповторність. Це 

також підкреслює, що погляди одних людей не можуть розповсюджуватися на 

інших (стаття 1.4) [68].  

У статті 4 цієї ж Декларації наголошено на важливості саме виховання 

для створення опору виявам нетерпимості, тому виховання на засадах 

толерантності слід розглядати як першочергове завдання, необхідно приділяти 

велику увагу питанням удосконалення фахової підготовки педагогічних 

працівників для виховання чуйних та відповідальних громадян, які відкриті до 

сприйняття інших культур, здатні цінувати свободу, поважати гідність 

й індивідуальність кожної людини, уміють не створювати конфліктні ситуації 

або розв’язувати їх мирним шляхом [68]. 

В «Українському педагогічному словнику» поняття «толерантність» 

розглядається як терпимість до думок і вірувань інших людей [59, с. 332].  

Зокрема, у загальнопедагогічному визначенні українські науковці 

розуміють толерантність як готовність сприймати інших такими, як вони є, та 

спілкуватися з ними на основі згоди та порозуміння. І. Бех звертається до 

проблеми виховання толерантності в контексті особистісно орієнтованого 

виховання, розглядає толерантність як суспільно значущу цінність [49, с. 33]. 

Учені, які здійснюють дослідження в галузі освіти (С. Бричок, 

Б. Вульфов, О. Грива, А. Молчанова, Н. Якса), тлумачать толерантність як: 

1) принцип культури педагогічного спілкування, що сприяє налагодженню 
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взаємин між суб’єктами освітнього процесу; 2) ціннісну складову професійної 

діяльності викладача; 3) необхідну фахову якість викладача; 4) здатність 

викладача чути, розуміти та поважати думку інших людей і невороже до неї 

ставитись; 5) настанову на прийняття іншої людини, емпатійне розуміння, 

відкрите й довірливе спілкування [51; 57; 62; 91; 120]. 

У педагогічному процесі толерантність розглядають як комплексну 

особистісну якість, що підлягає цілеспрямованому вихованню в освітньому 

процесі. Зазначена якість поєднує в собі такі складові: високий рівень знань, 

умінь і навичок шанобливого ставлення до Іншого в ході міжособистісної 

взаємодії; володіння моральними принципами та прийомами спілкування; 

здатність до цілісного сприйняття Іншого; емоційно-вольову готовність до 

комплексного діалогу з Іншим; здатність до компромісу тощо [51, с. 44; 57; 

120, с. 72; 91, с. 6].  

Ми поділяємо думку науковців, що толерантність є невід’ємною 

складовою педагогічної культури, професійною якістю викладача та 

необхідною умовою ефективності його праці. Тільки справді толерантний 

педагог, який уміє слухати, з повагою ставитися до учнів, їхніх думок 

і переконань, здатний виховувати їх у дусі толерантності [83, с. 79].  

З поняттям «толерантність» тісно пов’язане поняття «виховання 

толерантності», котре визначив Б. Вульфов, який розглядає його як 

«цілеспрямовану організацію позитивного (усунення негативного) досвіду 

толерантності, тобто формування простору як прямої, так і опосередкованої 

взаємодії з людьми довкола, які можуть відрізнятися поглядами або 

поведінкою, тобто – співіснування різного», що, у свою чергу, зумовлює 

«готовність педагога до цієї “відмінності”, якою б вона не була» [57].  

Г. В. Олпорт зауважив, що толерантна людина – це та, яка однаково 

доброзичливо налаштована до всіх без винятку людей [97, с. 155]. Серед ознак 

толерантної особистості науковець називає такі: 
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- висока ментальна гнучкість. Толерантна особистість не сприймає 

дихотомічну логіку, не поділяє навколишню дійсність на «правильну» 

і «неправильну». Для такої людини існують «відтінки сірого»; 

- здатність до емпатії. Учений доходить висновку, що «толерантні люди 

краще розуміють інших людей, ніж інтолерантні»; 

- самосвідомість. Люди, які усвідомлюють себе та є самокритичними, не 

схильні переносити свою провину та відповідальність на інших. «Вони 

знають свої можливості та обмеження, а «їхній рівень самосвідомості не 

дозволяє їм проєктувати свої обмеження на інших»; 

- духовність. Як і емпатію, і самосвідомість, духовність «важко піддати 

лабораторному, а тим більш клінічному дослідженню». Утім, виявляється, що 

упереджені люди, на відміну від толерантних, «замінюють вияви духовності 

екстерналізацією конфліктів і виявляються поглиненими реальністю замість 

того, щоб вбирати її»; 

- почуття гумору. Психолог пов’язує цю людську якість із рівнем 

самосвідомості та висловлює припущення, що почуття гумору відображає 

міру упередженості. «Той, хто вміє сміятися над собою, навряд чи схильний 

відчувати перевагу над іншими», – зазначає фахівець [97, с. 156–159]. 

Результатом виховання толерантності є формування толерантної 

особистості. Толерантна особистість, уважає О. Грива, є носієм конкретних 

характеристик, орієнтованих на конструктивну взаємодію з іншими членами 

суспільства [62, с. 70]. 

Ми погоджуємося з думкою С. Лавуа (S. Lavoie) та Ф. Жютра (F. Jutras) 

про те, що метою виховання толерантності є насамперед прищеплення 

спільних цінностей, які виходять за межі особистих культурних уподобань, 

пов’язаних зі специфічними переконаннями, задля сприяння соціальній 

інклюзії (соціальному включенню) [21].  

А. Молчанова визначає такі цілі, яких має досягнути виховання 

толерантності: розвиток емпатичних здібностей у педагогів, дітей і батьків; 

виховання терпимості до інших поглядів та думок; розвиток здібності 
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спілкуватися як основної риси особистості; набуття толерантної свідомості; 

виховання неприйнятного ставлення до виявів жорстокості стосовно людей, 

природи, навколишнього світу [91, с. 50].  

А. Погодіна додає такі критерії толерантної особистості, як: 

- сталість особистості: емоційна стабільність, доброзичливість;  

- мобільність поведінки: відсутність тривожності, 

комунікабельність; 

- соціальна активність: адаптивність, креативність, оптимізм [101, 

с. 46]. 

Для нашого дослідження цікавим є зауваження Г. В. Олпорта, який 

звертає увагу на більш високий рівень освіти толерантних людей порівняно 

з нетолерантними. За припущенням ученого, можливою причиною є те, що 

підвищення рівня освіти пов’язане зі зниженням страху та занепокоєння. 

Освіченість також дозволяє бачити суспільство в цілому та розуміти, що 

благополуччя однієї групи пов’язане із благополуччям решти. Дослідження 

виявляють залежність рівня  толерантності  студентів  коледжу  від освіти, яку 

здобули їхні батьки. Г. В. Олпорт наводить результати одного з таких 

досліджень, проведених у США в середині ХХ ст., де 400 студентів пройшли 

тест на рівень упередженості (див. табл. 1.2.1). 

Таблиця 1.2.1  

Розподіл рівня упередженості залежно від рівня освіти батьків 

 Більш 

толерантні 

Менш 

толерантні 

Обоє батьків закінчили коледж 60.3 39.7 

Один із батьків закінчив коледж 53.0 47.0 

Обоє батьків не мають освіти 41.2 58.8 
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Учений також визначає основні психологічні риси інтолерантної або, як 

він її називає, упередженої особистості. Це ригідність категорій, схильність до 

роздвоєння, вибіркове сприйняття, спрощення спогадів, прагнення до 

визначеності навіть у тих ситуаціях, коли це неможливо. Упереджена 

і толерантна особистості, уважає Г. В. Олпорт, по-різному сприймають 

навколишній світ: для першої, він – «джунглі, де всюди чатує небезпека. Для 

толерантної – якраз навпаки» [97, с. 159]. 

З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що толерантність 

виступає наслідком дії багатьох чинників, вона є поєднанням вроджених 

якостей особистості, результатів навчання та виховання. Толерантність являє 

собою «результат багатьох сил, котрі діють в одному напрямі» [97, с. 156].  

Г. В. Олпорт стверджує, що від кількості таких чинників залежить те, 

наскільки толерантною стане особистість, яка розвивається, і виділяє окремі 

з них: темперамент, атмосфера в родині, особливе навчання батьками, 

різноманітний досвід, вплив школи та суспільства [97, с. 156].  

Сучасний запит щодо формування толерантності в учнів шкіл вимагає 

відповідної підготовки педагогів, адже саме вчитель є організатором 

толерантних відносин між усіма учасниками педагогічного процесу [103, 

с. 76]. Підготовку майбутніх учителів до виховання толерантності науковці 

розглядають як процес, спрямований на здобуття комплексу педагогічних, 

психологічних, методичних і спеціальних знань, потрібних для здійснення 

виховної роботи з означеного напряму виховання [74, с. 47].  

О. Волошина та Б. Дудник уважають, що така підготовка можлива за 

умови розвитку в майбутнього педагога настанови на організацію виховання 

толерантності як інструментальної цінності й педагогічно значущої якості, 

а також системи необхідних для цього знань і навичок [56, с. 127].  

Таким чином, до головних термінів дослідження належать такі поняття, 

як «толерантність» (у вузькому значенні передбачає повагу, розуміння 

культурного різноманіття світу та його сприйняття, форми самовираження 

й самовиявлення особистості людини; у широкому значенні характеризує 
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активну життєву позицію, котра спрямована на захист прав кожної людини та 

ставлення до виявів нетерпимості як до неприпустимих), «виховання 

толерантності» (цілеспрямована організація позитивного (усунення 

негативного) досвіду толерантності, тобто формування простору як прямої, 

так і опосередкованої взаємодії з людьми довкола, які можуть відрізнятися 

поглядами або поведінкою), «педагогічна толерантність»  (передбачає 

готовність сприйняття інших такими, якими вони є, та взаємодіяти з ними на 

партнерських засадах) і «підготовка майбутніх учителів до виховання 

толерантності» (процес, спрямований на здобуття комплексу педагогічних, 

психологічних, методичних і спеціальних знань, потрібних для здійснення 

виховної роботи з означеного напряму виховання). 

 

 

1.3. Поняття «толерантність» у французькій педагогічній літературі 
 

 
 

У французькому тлумачному словнику подано таке визначення терміна 

«толерантність». Це ставлення, яке полягає в тому, щоб допускати в іншого 

спосіб думати чи рефлексувати, що відрізняється від того, який є прийнятним 

для себе самого; бути толерантним означає терпіти щось, не забороняти й не 

вимагати нічого ні від кого. Толерантність – це також свобода, яка випливає із 

цієї стриманості. Синонімами толерантності фахівці вважають розуміння, 

поблажливість, лібералізм, поступливість [24, c. 2262].  

Необхідно мати тверді переконання, щоб бути по-справжньому 

толерантним, уважає П. Тьєррі (P. Thierry). Варто прийняти той факт, що 

в життєвих обставинах переконання можуть бути суперечливими та ставитися 

під сумнів. Толерантність, що випливає з попередньої нетерпимості, має 

більшу цінність, ніж та, в основі якої є відсутність переконань. У такому 

розумінні толерантність передбачає трансформацію самого себе, вироблення 
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здатності підтримувати в собі особливі чесноти, як-от: терплячість до думок 

інших, цікавість, уміння зрозуміти точку зору іншої людини [40, с 119].  

Інший французький філософ і педагог І. Ш. Зарка (Y. Ch. Zarka) порушує 

питання про визначення принципу співіснування людей, різних за своїм 

походженням, релігією, думками, матеріальними можливостями тощо. Із цього 

приводу фахівець пише: «Як співіснувати в розколотому світі, де розкол іде не 

за територією держав, а за етнічними, ментальними, ідеологічними, міфічними 

кордонами?» [45, с. 6]. 

Сучасний концепт толерантності, на думку І. Ш. Зарка (Y. Ch. Zarka), 

відрізняється від суто негативного визначення згаданого терміна, наприклад, 

в епоху Середньовіччя. Позитивний концепт толерантності не зводиться до 

простого прийняття існування того, що ми не в змозі знищити, але не хочемо 

бачити й цінність чого ми заперечуємо. Навпаки, він визнає несхожість, 

альтернативність (фр. altérité). Толерантність у цьому сенсі містить ідею 

спільного світу, де співіснує різноманітність, визнає раціональну структуру 

світу, де з’являється вихід інший, ніж той, до якого ведуть сила, конфлікт та 

війна.  

Сучасний вимір толерантності визначається фундаментальними змінами 

останніх десятиліть. До таких змін належать: 1) значний розвиток 

комунікаційних технологій і обміну інформацією, фізична дистанція більше не 

є перешкодою для розповсюдження інформації; 2) переселення  великої 

кількості людей, зокрема, до західних країн (те, що можна назвати зворотним 

ефектом деколонізації, наслідком певних змін, яких зазнало населення 

колишніх країн-колонізаторів); 3) глобалізаційні процеси у сфері економіки та 

фінансів, котрі остаточно руйнують державні кордони, які до недавнього часу 

могли певною мірою захищати власну економіку, спосіб життя та культуру 

країн; 4) занепад національних держав та створення багатонаціональної 

політичної  ідентичності, добровільної, як у випадку з Європейським Союзом, 

або вимушеної, як результат перегляду кордонів або переміщення населення 

[45, c. 15]. 
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У найбільш загальній формі толерантність є застосуванням принципу de 

la place de l’autre, тобто здатності «відірватися» від власного «я», щоб 

здійснити символічний перехід від власного «я» до іншого «я». Саме з цього 

принципу, який було започатковано у філософії XVII століття, виходять три 

правила толерантності, що є правилами співіснування, котрі можна 

застосувати до індивідумів або до груп людей, а саме: 1) правило взаємності: 

право, яке я вимагаю для себе, не повинне порушувати право іншого; 

2) правило здатності жити в суспільстві: толерантність має на меті дозволити 

різноманітному  успішно співіснувати; 3) правило виховання: народам 

необхідно прищеплювати толерантність [45, c. 16]. 

Питання формування толерантності як необхідної риси громадянина 

демократичної держави потребує формування відповідної культури, позиції, 

поведінки, становить цілий напрям у вихованні, що має розвиватися й потребує 

поєднання різних наук та галузей досліджень, на чолі з педагогікою.  

Українська дослідниця О. Матієнко, вивчаючи особливості сучасного 

виховання толерантності у Франції, вважає, що найбільш глибокий зміст 

у поняття «толерантність» укладають французькі вчені, визначаючи його 

сьогодні як повагу до волі іншого, його поведінки, способу мислення, 

політичних і релігійних поглядів. Узагальнивши різні підходи щодо 

визначення суті поняття «толерантність», дослідниця робить висновок, що 

здебільшого французькі педагоги розглядали його з позицій соціальної 

цінності, норми соціального життя, принципу людських відносин, поведінки, 

якості особистості. Толерантність виступає компонентом життєвої позиції 

цілком сформованої особистості, котра має усталену систему цінностей та 

інтересів і готова їх захищати, але водночас із повагою сприймає позиції та 

цінності інших, намагається їх зрозуміти, заздалегідь відмовляється від позиції 

переваги або насильства, визнає розмаїття людської культури [89, с.7]. 

Сучасні французькі вчені-педагоги, зокрема Д. Коллен (D. Collin), 

визначили зв’язок між толерантністю та свободою совісті та вважають, що 

історично остання вперше з’явилася саме у формі толерантності, тобто 
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«необхідності для кожного прийняти відмінність інших стосовно догм або 

виявленої істини» [5]. 

Французькі педагоги Дж. Керзіл (J. Kerzil) та К. Клане (C. Clanet) 

розглядають виховання як дії дорослого, спрямовані на молоду людину 

з метою її фізичного, інтелектуального й морального розвитку та інтеграції 

в середовище, у якому вона має існувати [19, с. 123]. 

Французькі дослідники наголошують на потребі виховання 

толерантності в молодого покоління в міжособистісному, міжетнічному та 

міжрелігійному спілкуванні. Вони розглядають зазначену категорію як 

соціальну цінність, моральну норму, принцип людських стосунків, що 

виявляється в поважному ставленні до думок інших, їхніх звичаїв, релігійних 

поглядів, політичних переконань, інтересів і почуттів та є насамперед виявом 

взаємоповаги через взаєморозуміння й фундаментом цивілізованих відносин, 

і звертають велику увагу вчителів та вихователів на розмаїття проблеми 

толерантності, котра має свою специфіку в різних мікросоціумах, а саме: 

- толерантність у міжособистісному спілкуванні; 

- толерантність в етнічному аспекті; 

- толерантність у релігійній сфері [89, с. 7]. 

 Приділяючи велику увагу питанню виховання толерантності в молодого 

покоління, французькі дослідники висловлюють свої думки також щодо 

тлумачення самого поняття «толерантність». 

Так, сучасний французький учений та педагог Ж. Ватерло (G. Waterlot) 

вносить пропозицію поділяти поняття «толерантність» на два види: первинну 

толерантність (tolérance originaire) та сучасну, модерну толерантність (tolérance 

moderne). Первинна толерантність, на думку фахівця, визначає поведінку, 

котра полягає в тому, щоб терпіти щось або не заважати тому, чого не повинно 

бути за законом (як приклад педагог наводить так звані «будинки терпимості», 

фр. maison de tolérance). Така толерантність відрізняється в основному 

негативним відтінком, вона передбачає терпиме ставлення до зла, певних 

недоліків або правопорушень. Мотиви такої толерантності – обережність, 
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поблажливість до людських слабкостей. Така толерантність – своєрідний 

надзвичайний засіб для уникнення ще більшого зла. 

Сучасна толерантність – це згода заради загальновизнаної свободи 

з тим, що інші люди думають чи діють відповідно до принципів, котрі ми не 

поділяємо та які не збігаються з нашими. У цьому сенсі толерантність є виявом 

свободи. Учений переконаний, що вона також є виявом зусилля, котре ми 

здійснюємо над собою, щоб дати іншому виражати себе й жити за принципами, 

які ми не поділяємо, які нам здаються неправильними та які ми навіть 

засуджуємо як шкідливі. Проте життєздатна, розумна толерантність зумовлює 

необхідність наявності певних меж: не буває толерантності без рішучої 

відмови від того, що є неприпустимим, уважає дослідник. Виявляти 

толерантність у цих межах означає бути здатним не намагатися нав’язувати за 

допомогою сили або хитрощів ті цінності, які ми сповідуємо [44, с.183–184].  

Варто також наголосити на тому, що сучасний французький педагог 

Ф. Ож’є (F. Augier) поділяє толерантність на активну та пасивну. Активна 

толерантність – здатність прийняти той факт, що всі мають рівні права й що 

думки, з якими ми необов’язково погоджуємося, мають право на існування. 

Активна толерантність передбачає уявлення людини про інші культури, релігії 

та народи, яке є необхідним, щоб навчитися поважати їх. Пасивна 

толерантність означає, імовірніше, дистанціювання, відсторонення, байдуже 

ставлення до іншого, яке пов’язане зі стародавнім природним інстинктом 

захищати свою територію: інші мають право жити, як їм хочеться, думати та 

діяти по-іншому, вірити в іншого Бога [2, с. 26]. 

Французький філософ П. Тьєррі (P. Thierry) звертає увагу на 

трансформацію, якої зазнає термін «толерантність» у Франції. Зокрема, 

дослідник наголошує, що за часів правління короля Людовіка XVI 

толерантність означала «заплющувати очі» на те, що є неприпустимим або 

аморальним, заради «соціальної користі». Існування людей, які сповідували 

протестантизм, або так званих «будинків терпимості» було поширеним 

явищем, але, як зауважує філософ, «коли зло обмежене, його можна 
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ігнорувати» й поводитися так, ніби протестантів не існує у Французькому 

королівстві, а будинки терпимості вважати «будинками закритого типу». Тобто 

коріння толерантності, на думку автора, слід шукати в аморальності та омані. 

Сьогодні ж толерантність означає «увагу до іншого, турботу про різноманіття», 

змінившись таким чином, з «вади на чесноту» та «з хибної ідеї на чинник 

правди» [40, с. 6].  

Як зауважує П. Тьєррі (P. Thierry), «сучасні демократи “винайшли” 

толерантність у тому сенсі, що вони окреслили використання терміна, 

застосування якого від самого початку було вузьким і належало до релігійної 

сфери» [40, с. 7]. Суть толерантності визначається не тільки як помірність 

і невтручання, але і як відповідність двом принципам. Першим є принцип 

Дж. С. Мілля, який полягає в тому, що спосіб життя, обраний людиною, 

є найліпшим для неї не тому, що він кращий за інші, а тому, що людина його 

обрала. Другий принцип наголошує, що різноманіття є прекрасним саме по 

собі [39, с. 118]. 

К. Детрі (C. Détrie) і К. Лоріоль (C. Lauriol), досліджуючи еволюцію 

поняття толерантності у Франції, розглядають сучасне значення її антоніма – 

інтолерантності. До синонімів інтолерантності зазначені фахівці відносять 

фанатизм, сектантство, непримиренність, вузкість мислення. Саме 

з негативного підходу до розуміння інтолерантності логічною є позитивність 

толерантності, котра підкріплюється її синонімами: розуміння, 

доброзичливість, милосердя, поблажливість, помірність, ліберальність, 

неупередженість [11, с.53].  

Водночас К. Детрі (C. Détrie) і К. Лоріоль (C. Lauriol) уважають, що ми 

не можемо вживати поняття «толерантність» у тому випадку, коли мова йде 

про свободу думки, віросповідання або самовираження, тому що останні 

категорії є правами, а толерантність – ні. Виявляється, що толерантність 

напряму пов’язана зі своєю протилежністю й теж повинна мати певні 

обмеження. Поле толерантності не може бути зафіксованим, оскільки воно 
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завжди підлягає переосмисленню та перегляду й залишається об’єктом 

«нашого постійного діалогу з іншими та із самим собою» [11, с. 53]. 

Відомий французький філософ і педагог сучасності Д. Коллен (D. Collin) 

стверджує, що толерантність має свої межі й саме поняття «толерантність» 

передбачає їх визначення. Для ілюстрації цієї думки вчений наводить приклад 

того, як толерантність трактують у технічному сенсі. У тлумачному словнику 

«Лярусс» її визначено як допустиме відхилення від певних величин (розмірів, 

маси, частоти тощо), пов’язаних із механічним виробництвом, електронними 

комплектувальними тощо. Тобто толерантність, уважає фахівець, «визначає 

нашу здатність приймати як відхилення, так і максимальну “толерабельну” 

межу цих відхилень. Водночас питання толерантності може порушуватись 

у двох площинах. У юридичній сфері –  як загальне правило, що регулює 

відносини людей, та в моральній – як чеснота, яку треба вимагати від кожного» 

[5]. З історичного погляду, ці межі є невід’ємною складовою поняття 

толерантності. 

 Толерантність передбачає, з одного боку, визнання права «іншого, але 

вона є необхідною тільки тоді, коли не існує відповідного закону», підкреслює 

Д. Коллен (D. Collin). Якщо ми проаналізуємо шлях, який було пройдено від 

Нантського едикту до Декларації прав людини та громадянина (1789 р.), 

наголошує Д. Коллен (D. Collin), то побачимо, що в окремих випадках це вже 

не толерантність, а універсальна гарантія: «Ніхто не може зазнавати утисків 

через вираження своїх поглядів, навіть релігійних, якщо їх вираження не 

порушує громадського порядку, установленого законом». «Ми не повинні 

ставити собі питання, –  продовжує міркувати фахівець, –  чи слід миритися 

з тією чи іншою думкою, оскільки вираження цієї думки є правом, подобається 

це нам чи ні» [5]. 

Такий перехід від толерантності до права можна спостерігати на 

прикладі ставлення до гомосексуалізму. До недавніх часів суспільство 

засуджувало одностатеві стосунки, але ставлення до них було в цілому 

толерантним, за умов дотримання певних меж. Проте, коли гомосексуалізм 
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перестали вважати злочином, будь-яка дискримінація гомосексуалістів уже 

є не виявом інтолерантності, а відмовою виконувати закон.  

Якщо дотримуватися площини моралі, то толерантність або не має меж 

і суперечить сама собі («я мушу терпіти нестерпне»), або вона обмежена, але 

ця межа виявляється довільною, суто суб’єктивною. Знову ж таки, лише 

існування законного порядку дає можливість вийти із цієї складної ситуації, 

уважає Д. Коллен. «Я не мушу терпіти думки, які здаються мені нестерпними, 

але тільки закон, керуючись чіткою та актуальною небезпекою, може 

визначити умови соціальної толерантності стосовно цих поглядів», – 

наголошує дослідник [5]. 

Французькі педагоги вважають толерантність насамперед моральною 

чеснотою, яка є необхідною для громадянина, котрий хоче жити 

в демократичному суспільстві. Водночас толерантність постає перед нами як 

допоміжна позитивна риса, чеснота, що лише доповнює інші або готує до їх 

набуття, як це можна бачити на прикладі ввічливості, котру можна вважати 

лише першою формою поваги до інших. «Толерантність, як і повага, перебуває 

на межі між справедливістю та любов’ю: ми можемо ставитися терпимо, не 

маючи поваги, тоді як повага містить у собі терпимість, – стверджує Дені 

Коллен. – Але в той час як повага – це рух, що йде зсередини, толерантність 

полягає лише в зовнішній поведінці. Вона може чудово поєднюватися 

з байдужістю до іншого» [5]. 

Французький педагог Ж. Гійо (G. Guillot) слушно зауважує, що повагу 

й толерантність сьогодні часто розглядають як рівноцінні поняття, однак при 

цьому не враховують, що повага – це етичний принцип, а толерантність – 

політичний та соціальний. Повага стосується особистості та є апріорі 

безумовною. Толерантність не має відношення до особистості, вона пов’язана 

з (практичною) поведінкою та поводженням індивіда. У процесі виховання 

треба обов’язково навчити людину вміти говорити «ні», і це «ні» означає 

заперечення певного вислову або дії, але не означає ігнорування самої 

особистості [17, с. 42]. 
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Це значить, що не можна виявляти толерантність до того, що 

є нетолерабельним (нестерпним, неприпустимим). Учений також 

дотримується думки, що кожна людина має власний «поріг толерантності», та 

підкреслює певну суб’єктивність толерантності як властивості особистості. 

«Звичайно, – зазначає Ж. Гійо (G. Guillot), – у кожної людини можуть бути 

неоднакові уявлення про те, що називається нетолерабельним. Проте існують 

певні критерії об’єктивності, як ті, що зазначені в Загальній декларації прав 

людини та Конституції. Не можна бути толерантним до неповаги до людської 

гідності, не можна ставитися терпимо, наприклад, до насильства, расизму, 

сексизму, злочинності, педофілії. Але й у повазі, і в толерантності спільним 

є те, що й того, й іншого можна навчитися, і в цьому полягає завдання школи. 

Тому що егоцентрична інтолерантність дитини, егоїстична, корислива 

інтолерантність, страх до іншого – це всі ті перешкоди, які має долати 

вихователь чи вчитель. Толерантність досягається в постійній боротьбі зі 

спонтанною нетолерантністю упереджень та бажань» [17, с. 42]. 

Як свідчить проведене дослідження, французькі педагоги (Ж. Ватерло 

(G. Waterlot), Ф. Ож’є (P. Augier), Ж. Гійо (G. Guillot), Д. Коллен (D. Collin) 

уважають виховання одним із основних завдань системи освіти та 

наголошують на провідній ролі педагога, учителя в справі прищеплення 

толерантності молодому поколінню.  

Наголошуючи на ролі освіти та педагога у вихованні толерантності 

в учнів колежу, фахівці стверджують, що першочергове значення має саме 

приклад толерантної поведінки, який надає вчитель своїм учням. Так, 

Ж. Тюрго (J. Turgot) та Ф. Ож’є (P. Augier) висловлюють слушну думку про те, 

що «для учня у віці 10–15 років поведінка та жести вчителя, його схильність 

карати чи роз’яснювати, здатність приховувати нетерпіння та дратівливість, 

коли він має справу з повільністю деяких учнів, та надихати клас до роботи 

мають набагато більше значення, ніж усі ті знання, які він передає» [2, с. 28]. 

Лише толерантний педагог, уважає Ж. Гійо (G. Guillot), здатний 

виховувати, дотримуючись певних меж. «У цьому питанні найважливішими 
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є розвиток самостійності та критичного мислення в школярів. Виховання 

толерантності починається з поступового досягнення авторитетного впливу 

аргументів. Учитися аргументувати є підготовчим етапом у навчанні 

демократичній дискусії» [17, с. 44]. Отже, на думку французьких учених, 

толерантність педагога є, безумовно, головним критерієм його готовності до 

виховання зазначеної якості в учнів. 

Виховання толерантності в молодого покоління, на думку французького 

дослідника Ж. Ватерло (G. Waterlot), полягає в тому, щоб «надати перевагу 

дискусії, а не тиску або насильству в усьому різноманітті їх форм». Із цього 

приводу Ж. Ватерло (G. Waterlot) зазначає: «Бути толерантним – це прекрасно, 

тому що бути по-справжньому толерантним надзвичайно важко. Насильство 

на службі наших найдорожчих переконань є величезною спокусою, тому 

виховання толерантності, зусилля, яке ми робимо для подолання насильства, 

є одним із найбільш шляхетних завдань педагога» [44, с. 190]. Таким чином, 

Ж. Ватерло (G. Waterlot) робить висновок, що завдання педагога є подвійним: 

спонукати до виховання відчуття меж і водночас навчати визнавати свободу 

іншої людини. 

Спираючись на концепцію соціального розвитку психіки дитини 

Ж. Піаже (J. Piaget) та ідеї дослідника дитячої психології А. Валлона 

(H. Wallon), французький педагог Ф. Ож’є (P. Augier) говорить про декілька 

стадій пізнання людиною навколишнього світу в сучасному суспільстві, коли 

вона навчається правил демократичного співіснування й толерантності, які ми 

розглянемо нижче. 

Родина: спочатку дитина перебуває в родинному колі та є «центром 

всесвіту». Відчуваючи любов батьків, вона не має уявлення про конфлікти, 

нерівність або несправедливість. 

Початкова школа: дитина опиняється в новому оточенні, гетерогенному 

середовищі, де вперше знайомиться з відмінностями. Вона помічає, що її 

однолітки можуть мати інший колір шкіри, вагу, фізичні та розумові здібності. 

У мікросоціумі свого класу дитина вчиться знаходити порозуміння 
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з однокласниками, іноді дуже несхожими на неї, учиться толерантно ставитися 

до інших людей. 

Середня та вища школи:  середовище стає більш неоднорідним, людина 

починає усвідомлювати соціальні, інтелектуальні відмінності, стикається 

з нерівністю, суперництвом, конкуренцією. Особа дізнається про життя 

в соціумі, історію інших народів і країн, війни та конфлікти.  Навколишній світ 

перетворюється з мікрокосму на макрокосм, людина розуміє, що є лише 

невеликою частинкою величезного світу. Саме в цей, на думку Ф.  Ож’є, 

найважчий період, що припадає на підлітковий та юнацький вік, людина 

вчиться виконувати соціальні ролі та жити в демократичному суспільстві. Ця 

стадія, уважає вчений, є вирішальною у вихованні толерантності та визначає, 

чи буде людина переконана, що через власний розвиток вона зможе зробити 

внесок у покращення суспільства, або, навпаки, назавжди буде впевненою, що 

«в цьому потворному світі має значення лише власне виживання». 

Соціальне та професійне життя: відбувається активна інтеграція 

в суспільство. Людина будь-якої професії, у тому числі вчитель, педагог, має 

справу з великою кількістю людей, з їхніми перевагами та недоліками. Настає 

час не вчитися толерантності й демократії, а діяти у світі, який незавжди 

є справедливим, де наявна нерівність, де конкуренція часто більш важлива, ніж 

солідарність, а людині доводиться виявляти демократичність і толерантність, 

перебуваючи іноді у ворожому середовищі [2, с. 43].  

Така періодизація, звичайно, є досить спрощеною, але вона відображає 

основні етапи становлення толерантної особистості, від дитини як об’єкта 

виховання до дорослого як суб’єкта, котрий має свідомо виявляти 

толерантність, живучи в демократичному суспільстві, та, як вихователь, 

прищеплювати толерантність молодому поколінню. 

Учитель, який виховує толерантність, діє в межах цілої системи, 

елементи котрої постійно взаємодіють та впливають один на одного. Це 

стосунки між учителем і учнями, між педагогом, вихованцями та 

адміністрацією школи, взаємини між учнями та між їх окремими групами 
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(залежно від віку, статі, соціального походження тощо) [2, с. 73]. Як зазначає 

Ф. Ож’є (P. Augier), на виховання толерантності впливають і інші чинники, які 

теж необхідно брати до уваги, а саме: 

- родинне середовище, де на дитину впливає авторитет батьків, від якого 

залежить результат шкільного виховання (батьки можуть збільшувати ефект 

шкільного виховання або, навпаки, мати іншу, іноді протилежну позицію щодо 

ідей виховання, котрі культивує школа); 

- середовище однолітків справляє дуже великий вплив, особливо 

в підлітковому віці, коли дитина стає більш чутливою до поведінки своїх 

друзів, ніж учителів та батьків; 

- громади (асоціації, товариства, культурні або релігійні об’єднання, 

спортивні клуби, місцеві громади) мають дуже високий виховний потенціал, 

оскільки об’єднують людей із різним досвідом і мотивацією. Тут людина 

навчається дотримуватися певних правил співіснування, брати участь 

у колективних заходах та досягати спільної мети. 

- засоби масової комунікації завдяки стрімкому прогресу, починаючи з 

другої половини ХХ століття, з одного боку, сприяють розвитку освіти, 

інтелектуальному й культурному розвитку людей, що має велике значення для 

виховання толерантної особистості. З іншого боку, медіа, що поширюють 

неправдиву інформацію або маніпулюють суспільною думкою, можуть 

сприяти вихованню інтолерантності, виявам насильства, екстремізму [2, с. 86–

88]. Саме тому, на тверде переконання Ф. Ож’є, одним із першочергових кроків 

у вихованні  толерантності має бути вміння відрізняти правдиву та неправдиву 

інформацію, формулювати власну точку зору та вміти обговорювати свої 

погляди з іншими [2, с. 92]. 

Аналіз французької науково-педагогічної літератури з питань виховання 

толерантності [1; 2; 6] (Д. Коллен (D. Collin), Ф. Одіж’є (F. Audigier), Ф. Ож’є 

(P. Augier)) дозволяє виявити три основні його складові, а саме: 

- набуття знань (knowledge); 

- прийняття цінностей (values); 
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- оволодіння вміннями та навичками (skills). 

Спираючись на дослідження Ф. Ож’є (P. Augier), ми можемо виокремити 

знання, що сприяють вихованню толерантності. Це:  

- права та свободи людини (а також гарантії та відповідальність, що 

пов’язані з ними) і їх практичне застосування в політичному, економічному та 

соціальному житті; 

- історія, зокрема всесвітня: розвиток цікавості та допитливості щодо 

історії інших країн і народів дозволяє уникнути непорозуміння, несприйняття 

та інтолерантності. Ідеалом, на думку Ф. Ож’є (P. Augier), було б викладання 

«універсальної історії», яка б мала примирити різні точки зору, відновити 

рівновагу та надала б однаково важливого значення різним культурам, а не 

лише тим, що домінували в той чи інший період [2, с. 46]; 

- релігієзнавство: Ф. Ож’є (P. Augier) називає знання про релігії 

«необхідною складовою міжкультурної грамотності», оскільки знання 

релігійних фактів, догм, вірувань та філософських систем сприяє не лише їх 

толеруванню, але й розумінню [2, с. 46]; 

З поняттями «толерантність» і «виховання толерантності» тісно 

пов’язане таке поняття, як «педагогічна толерантність». На думку французьких 

науковців, термін «педагогічна толерантність» уживають здебільшого для 

характеристики ставлення до дітей, що зазнають труднощів у  навчанні, коли 

рівень їхньої успішності, здібностей та/або поведінки не відповідає 

очікуванням більшості педагогів.  

Із цієї позиції педагогічна толерантність трактується як розуміння та 

прийняття відмінностей і є протилежністю ригідності, відсутності гнучкості 

в ставленні, що виявляється у відторгненні, стигматизації, «навішуванні 

ярликів», «ексклюзії» таких дітей. Толерантний педагог – це той, який виявляє 

терпіння та інтерес до всіх без винятку учнів, серед них і тих, що походять із 

неблагополучного соціального середовища, з інших країн або територій, або 

учнів з інвалідністю, а також бажання та внутрішню готовність працювати 

з такими дітьми [41, c. 40]. Педагогічна толерантність, уважає французька 
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вчена Л. Туруд (L. Thouroude), передбачає такі риси педагога, як прийняття 

відмінностей, релятивізацію поняття норми, відкритість до навколишнього 

світу [41, c. 40]. 

Французькі педагоги (Д. Коллен (D. Collin), Ф. Ож’є (P. Augier), 

Ж. Боберо (J. Baubérot), Ф. Одіж’є (F. Audigier)) необхідною умовою 

толерантності вважають наявність спільних цінностей. Мова йде про цінності, 

які відповідають очікуваній поведінці громадянина в соціумі [1]. Зокрема, 

Д. Коллен (D. Collin) наполягає на місії школи щодо морального виховання 

учнів, прищеплення їм основних цінностей суспільства: «Що має передавати 

школа? – наголошує науковець. – Здається, що відповідь дуже проста: знання 

та вміння (уміння читати, писати, рахувати). Оскільки школа є світською, вона 

нейтральна й не повинна встановлювати собі інших цілей, ніж передавання 

об’єктивних знань. Але це не єдина відповідь. Школа також передає цінності… 

Вона повинна виховувати майбутніх громадян, і вона навчає моралі» [6].  

Необхідність прищеплення особистості спільних цінностей є наслідком 

змішування людей та культур, зростання міжкультурного обміну. Водночас 

прищеплення спільних цінностей є найскладнішою справою, зважаючи на те, 

що кожне суспільство має власний культурний код, свої табу та уявлення про 

мораль. І тому, уважає Ф. Ож’є (P. Augier), навчання толерантності має 

враховувати національні, регіональні та культурні особливості [2, с. 47].  

На думку Д. Коллена (D. Collin), у дітей потрібно розвивати здатність 

дотримуватися цінностей і поважати їх. Серед цінностей, які варті поваги, 

автор називає насамперед істину та об’єктивність, а також вірність, честь, 

повагу й толерантність. Прищеплення цінностей є результатом регулярних 

«вправ», виконання яких є складником шкільного навчання. Однак тут 

виникають певні труднощі, тому що толерантність, як і повага, не 

є абсолютною цінністю.  

«Повага до людини (тобто до людської природи в кожному) – це 

безумовно універсальний принцип, – зазначає Д. Коллен (D. Collin), – який 

застосовується до всіх, навіть до найгіршого зі злочинців. Проте повага до 
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їхніх думок – це зовсім інша справа. Чи варто поважати думки, які не є гідними 

поваги?» – ставить питання фахівець. Виходячи із цього, ми маємо навчати 

поважати ідеї, які варті поваги, і не поважати ідеї, які не є такими. «Але як 

відділити ідеї, гідні поваги, від інших? – продовжує думку науковець. – Те 

саме стосується й толерантності. Чи потрібно бути толерантним до 

нетолерантних людей? Це питання – справжня головоломка, на яку ми не 

маємо відповіді, яка б підходила в усіх випадках» [6]. 

Щоб розв’язати проблему виховання цінностей у школі, Д. Коллен 

(D. Collin) пропонує, по-перше, «деполітизувати» школу в тому сенсі, щоб 

відвести її, наскільки це можливо, від політичних пристрастей: «Це не має 

бути місцем “демократичного та мирного протистояння ідей”, тому що це не 

політична платформа для агітаторів усіх мастей. Тільки звичка 

інтелектуальної жорсткості, пошуку об’єктивності та критичного мислення 

може ефективно сприяти формуванню вільних громадян, а не 

підпорядкуванню сумнівним цінностям та ідеологічному вербуванню» [6]. 

Демократичне виховання в дусі толерантності передбачає також 

оволодіння вміннями та навичками, серед яких головними є критичне 

мислення, ініціативність, здатність мирно розв’язувати конфліктні ситуації. 

Розвиток критичного мислення є, на думку Ф. Ож’є (P. Augier), ключовим 

компонентом виховання толерантного громадянина, який живе 

в демократичному суспільстві. Роль сучасної освіти полягає не тільки 

в переванні знань, але також у «тренуванні розуму», здатного вільно та 

незалежно оцінювати ці знання [2, с. 35]. 

 Загалом навчання толерантності не є точною наукою. Кожен учитель 

виховує в учнів толерантність, зважаючи на власний досвід, здоровий глузд, 

власну освіту та виховання, залежно від віку своїх учнів, обсягу їхніх знань та 

досвіду, спираючись на матеріали, які він має, а також ураховуючи політичне, 

соціальне та культурне середовище [2, с. 73]. 

 Слід також додати, що виховання толерантної особистості не є легкою 

справою, адже одна з головних функцій сучасної освіти, зокрема в розвинених 
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країнах світу, – задоволення потреб ринку праці. Навчання в школі та вища 

освіта спрямовані на вузьку спеціальну підготовку, дуже часто нехтуючи 

загальною культурою, що призводить до обмеженого світосприйняття та 

розуміння навколишнього світу. Сучасне суспільство, уважає Ф. Ож’є 

(P. Augier), перетворюється на «монстра, що пожирає навички, професійні 

вміння, спеціалізації», де для виживання є більш важливим розвинути вміння 

та знання у вузькій специфічній галузі, ніж набути знання, уміння та навички, 

необхідні для виховання «чесної та порядної людини», тому «всебічна, 

гуманістична освіта стає сьогодні справжньою розкішшю» [2, с. 81].  

Така гіперспеціалізація шкодить формуванню толерантності. 

У постіндустріальну епоху ми спостерігаємо стрімкий розвиток науки та 

технології, який має звільнити людину від тяжкої, одноманітної, нудної праці, 

але водночас майже так само швидко з’являються зневіра, моральне 

спустошення, утрата цінностей. Етноцентризм, егоїзм, гіпертрофія самості, 

прагнення домінувати, інтолерантність є найбільшими ворогами демократії [2, 

с. 83]. 

 Потреба в змаганні, у конкуренції між собою, яка притаманна молодим 

людям, має бути спрямована в русло змагання із самим собою. Слід 

стимулювати бажання перевершити самого себе, а не нав’язувати свою думку 

іншим, перемагати силою. На жаль, констатують французькі педагоги, таке 

ставлення сьогодні не є поширеним ані в школі, ані в професійному 

середовищі, бізнесі, політиці [2, с. 83]. Саме тому, як висловився видатний 

французький поет і філософ Поль Валері, «виховання не обмежується дитячим 

або підлітковим віком, воно також не обмежене стінами школи. Усе наше життя 

та наше середовище є нашим вихователем, іноді дуже суворим та 

небезпечним» [3]. 

Аналіз нормативної бази дозволяє констатувати, що виховання 

толерантності у Франції спирається на цінності Французької Республіки, 

закладені ще Декларацією прав людини і громадянина, прийнятою 1789 року, 

де в статтях 10 та 11 викладено філософські та правові засади толерантності 
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в широкому розумінні цього терміна. Цінності Республіки відображено в її 

гаслі: «Свобода, Рівність, Братерство». Розвиток французької демократії 

зумовив появу нових цінностей, таких як, наприклад, секуляризм (світськість) 

(фр. laïcité) – відділення церкви від держави, що вилучає церкву з політичної 

та адміністративної влади, зокрема зі сфери організації державної освіти [31, 

с. 132]. 

У новій Програмі морального та громадянського виховання, яку 

2015 року затвердило Міністерство освіти Франції, названо вже наступні 

цінності Французької Республіки: «свобода, рівність, братерство, секуляризм, 

солідарність, дух справедливості, повага та відсутність будь-яких форм 

дискримінації» [37]. При цьому пояснено, що «цінності Республіки пов’язані 

насамперед із гуманістичними цінностями, які визначають її цивілізаційний 

характер, такими як: етика істини, вимоги розуму, суспільне благо, дух закону, 

толерантність та прагнення до миру» [37]. 

Питання толерантності як набутої риси особистості та її цілеспрямоване 

формування є актуальним для сьогоденної Європи взагалі та Франції зокрема 

внаслідок великого потоку представників іншокультурного середовища, котрі 

прибувають до цієї країни як біженці та мають за мету залишитись у Франції. 

Згідно із статистичними даними за 2013 рік, у Франції проживало близько 

5,8 млн мігрантів, що на той момент становило 8,9 відсотків від загальної 

кількості населення країни [18]. За останній період кількість мігрантів, які 

прибувають до країни, щороку зростає приблизно на 200 тис. осіб [18], що 

зумовлює все збільшувану потребу пошуку механізмів їх соціальної адаптації 

для успішної інтеграції у французьке суспільство. 

Визнаючи провідну роль системи освіти та вчителя у формуванні 

якостей особистості, зокрема й прищепленні молодому поколінню ідей 

толерантності, Франція ввела це поняття до низки законодавчих актів як 

важливе завдання системи освіти та фахової підготовки вчителя. Відповідно 

до статті L952-2 Кодексу про освіту, викладачі-дослідники, викладачі та 

дослідники закладів вищої освіти «мають повну незалежність та цілковиту 
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свободу самовираження під час здійснення викладацької та дослідницької 

діяльності за умови дотримання принципів толерантності та об’єктивності 

згідно з традиціями університету та положеннями цього кодексу» [4].  

Стаття R421-93 того ж Кодексу щодо внутрішнього розпорядку закладів 

загальної середньої освіти говорить про те, що «внутрішній регламент 

визначає, крім іншого, умови, за яких має виконуватись обов’язок 

толерантності та поваги до іншого щодо його особистості та його власних 

переконань» [4]. У переліку прав учнів колежів наголошується, що учні «вільні 

виражати свою думку в стінах шкільних закладів у дусі толерантності та 

поваги до інших» [14]. 

У статті Кодексу, де визначено головні завдання Вищих педагогічних 

шкіл, говориться, зокрема, про те, що вони «організують підготовку майбутніх 

викладачів та працівників освіти з питань роз’яснення важливості рівності між 

чоловіками та жінками, боротьби проти різних форм дискримінації, навчання 

дітей із обмеженими можливостями, а також підготовку з питань 

попередження та ненасильницького розв’язання конфліктів» [4]. 

У постанові Міністерства національної освіти Франції від 12.05.2010 р. 

про визначення професійних компетенцій, яких повинні набути вчителі, 

зазначено, що компетенції, котрі необхідно здобути в ході педагогічної 

підготовки, потребують від педагогів розвитку певних знань, здібностей 

і професійної поведінки. Зокрема, це знання про те, що «школа відіграє велику 

роль у вихованні майбутніх громадян. У зв’язку із цим вона покликана 

прищепити учням навички життя разом, спонукати до толерантності й пошани 

до іншої людини. Ця виховна місія передбачає, що школа сама є місцем, де 

жорстокість неприпустима. Тому важливо, щоб майбутні вчителі та завучі 

з навчальної роботи володіли базовими знаннями в галузі управління групами 

та розв’язання конфліктів» [10]. 

З огляду на предмет дослідження, розглянемо і структуру шкільної 

освіти Франції, яка складається з початкової та середньої шкіл. До закладів 

середньої освіти належать колежі (collèges) і ліцеї загальної та технологічної 



60 

 
освіти (lycées d’enseignement général et technologique – LEGT) і професійні 

ліцеї (lycées professionnels – LP) [29]. 

Навчання в колежі триває 4 роки для дітей віком від 11 до 15 років: з 6-

го по 3-й клас (у Франції зворотна нумерація класів), у ліцеї – від 15 до 18 років 

(класи другий, перший та випускний (фр. Terminale)) [84, c. 116]. 

У середній школі шостий клас – це останній рік 3-го циклу навчання, 

особливу увагу приділяють адаптації учнів до середньої школи. Класи 

з п’ятого по третій належать до 4-го циклу – «циклу поглиблення» (фр. cycle 

des approfondissements). Метою цього циклу навчання є розвиток та 

поглиблення знань і навичок із різних дисциплін та міждисциплінарних 

курсів. До програми введено курси здоров’я, мистецької, культурної та 

громадянської освіти [109, с. 161; 29]. 

Державні освітні програми, окрім спеціальних дисциплін, містять також 

«загальний фундамент (ядро) знань, умінь і культури» – сукупність знань, 

навичок, цінностей і поведінки, необхідних для успішного навчання та життя 

учня як особистості і як майбутнього громадянина від 6 до 16 років [81, с. 54]. 

Згідно з постановою Міністерства національної освіти № 2015-372 від 

31.03.2015 р. загальне ядро «забезпечує відкриту загальну освіту, спільну для 

всіх і засновану на цінностях, що дозволяють людям жити в толерантному, 

вільному суспільстві» [9]. 

Воно складається з 5 напрямів: 

1) мови, яка потрібна для розвитку мислення та спілкування: вивчення 

французької, іноземних і регіональних мов, мови науки, інформаційних 

технологій та засобів масової інформації, мистецтва й мови тіла; 

2) методів та інструментів навчання: навчання засобів доступу до інформації 

та документації, цифрових інструментів, управління індивідуальними та 

колективними проєктами й організації навчання; 

3) виховання людини та громадянина: навчання жити в суспільстві, 

виконувати колективні дії та розвивати громадянські якості через моральне 
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та громадянське виховання, ставитись із повагою до особистого вибору та 

індивідуальної відповідальності; 

4) природних і технічних систем: цей напрям зосереджений на науково-

технічному підході до Землі та Всесвіту, спрямований на розвиток цікавості, 

спостережливості, здатності розв’язувати проблеми; 

5) уявлень про світ і людську діяльність: цей напрям присвячений розумінню 

суспільства в часі та просторі, інтерпретації творів культури, знанням про 

сучасний соціум [9]. 

Аналіз змісту програми «загального ядра» виявив, що напрями  2, 3 та 

5 пов’язані з розвитком в учнів толерантності. Так, у розділі програми за 

напрямом 2, який стосується співпраці та реалізації проєктів, зазначено, що 

«учень працює в команді, ділиться завданнями, бере участь 

у конструктивному діалозі, приймає інші думки та погляди, одночасно 

обстоюючи свою точку зору, демонструє дипломатичні здібності, здатність 

вести переговори й шукати консенсусу» [25]. 

Напрям 3 передбачає «навчання та випробування на практиці принципів, 

що гарантують свободу всіх людей, наприклад, принципів свободи совісті та 

самовираження, взаємної толерантності, рівності, особливо між чоловіками 

і жінками, відмови від дискримінації, утвердження можливості самостійно 

ухвалювати рішення та діяти» [25].  

У межах цього напряму учень має «оволодіти вмінням виражати свої 

почуття та думки, повагу до інших, а саме: висловлювати свої почуття та 

емоції, використовуючи точні слова; учитися розв’язувати конфлікти без 

агресії, уникати насильства завдяки вмінню володіти засобами вираження 

думок, спілкуванню та аргументації; поважати думки та свободу інших, 

відмовлятися від будь-якої форми залякування або підкорення; навчитися 

відкидати упередження та стереотипи, бути здатним цінувати людей, які 

відрізняються від нього, і жити поряд із ними; бути здатним виявляти 

співчуття (емпатію) та доброзичливість» [25]. 
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Напрям 5 дозволяє «вивчати особливості організації та функціонування 

соціумів, знайомитися з різноманітністю людського досвіду й форм, яких він 

набуває: науково-технічні відкриття, різноманітні культури, системи 

мислення та переконань, твори мистецтва, уявлення, через які люди 

намагаються зрозуміти людський стан і світ, у якому вони живуть» [25].  

Таким чином, учень «виявляє основні проблеми та виклики людського 

розвитку й здатний зрозуміти причини та наслідки нерівності, джерела 

конфліктів і солідарності, глобальні проблеми навколишнього середовища, 

ресурсів, торгівлі, енергетики, демографії та клімату» [25]. 

Щоб краще знати й відчувати навколишній світ, підготуватися до життя 

в демократичному, толерантному суспільстві, учень має ставити питання та 

шукати відповіді на них. Це стосується таких знань, як-от: 

- основні періоди в історії людства, хронологія розвитку, головні 

переломні моменти, найважливіші події, поняття цивілізації; 

- основні способи людської організації; 

- різноманітність способу життя та культур у зв’язку з вивченням мов; 

- ключові елементи історії ідей, релігій і переконань; 

- великі наукові й технічні відкриття та зміни, які вони викликали 

в способі життя та уявленнях людей; 

- форми художньої творчості, твори, естетичні почуття й культурні 

практики різних соціумів; 

- головні режими політичної та соціальної організації, республіканські 

і демократичні ідеали та принципи, їх історія і сучасний стан; 

- основні способи сприйняття економічного виробництва, його розподіл, 

товарообмін; 

- правила та закони суспільної й сімейної економіки, праці, охорони 

здоров’я та соціального захисту [9; 25]. 

Школярі поступово набувають навички та знання із цього загального 

ядра від початкової школи до останнього року обов’язкового навчання. 

Учителі наприкінці навчального циклу засвідчують рівень, досягнутий учнем 
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із кожного компонента загального ядра. Таке навчання з історії мистецтв, 

роботи із засобами масової інформації, інформаційної безпеки не прив’язане 

до певної дисципліни, а його проводять різні педагоги, у тому числі вчитель-

документаліст.  

Наприкінці навчання учні складають державний іспит і отримують 

атестат (фр. Diplôme national du brevet) [22], після чого кожен із них продовжує 

навчання за одним із двох напрямів:  

        - ліцей загальної та технологічної освіти. Другий клас є спільним для всіх 

учнів, після чого вони вибирають навчання за загальним або технологічним 

напрямом у першому та випускному класах. Після трьох років навчання учні 

складають державний іспит за обома напрямами й отримують національний 

диплом про повну середню освіту, який у Франції має назву «диплом 

бакалавра» (фр. baccalauréat або скорочено bac), що відкриває шлях до вищої 

освіти. Ліцеї також можуть мати класи постбакалаврської освіти, а також 

класи підготовки до вступу у великі школи; 

        - професійно-технічний ліцей готує до здійснення професійної діяльності, 

але таке навчання дозволяє в подальшому здобути також і вищу освіту. Учні 

професійно-технічних ліцеїв після трирічного навчання можуть скласти іспит 

та отримати так званий професійний бакалаврат (фр. baccalauréat professionnel) 

або після двох років навчання в ліцеї одержати свідоцтво про професійну 

придатність (фр. certificat d'aptitude professionnelle – CAP), яке надає право 

працювати [23]. 

        Загальну структуру шкільної освіти Франції представлено в Додатку В. 

 Отже, можна зазначити, що сучасна педагогічна думка Франції розглядає 

толерантність як обов’язкову властивість особистості, котра визначається 

певною суб’єктивністю щодо меж та виявів, але також є набутою в результаті 

опанування системи освіти в цілому та організації діяльності вчителя зокрема. 

Незважаючи на активне використання терміна в різних нормативних 

документах державного та місцевого рівнів, визначення цього поняття 
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в працях сучасних французьких науковців характеризується певною 

суб’єктивністю сприйняття та розмитістю. Див. табл. 1.3.1  

 

Визначення поняття «толерантність» у французькій педагогічній 
літературі 

Таблиця 1.3.1 

Автор Визначення поняття 

Е. Літтре (É. Littré) Поблажливість до того, чому ми не 

можемо або не хочемо 

перешкоджати; здатність тих, хто 

терпляче ставиться до думок, які не 

збігаються з їхніми думками. 

 

Теологічна, або церковна, 

толерантність: поблажливість одних 

стосовно інших щодо окремих 

моментів, які не розглядаються як 

суттєві в релігії. 

 

Толерантність з погляду теософії: 

прийняття принципу, який спонукає 

не переслідувати тих, чиї думки 

в питаннях релігії відрізняються від 

ваших власних 

П. Тьєрі (P. Thierry) Увага до іншого, турбота про 

різноманіття 

І. Ш. Зарка (Y. Ch. Zarka) Здатність «відірватися» від власного 

«я», щоб здійснити символічний 

перехід від власного «я» до іншого 

«я» 

Д. Коллен (D. Collin) Необхідність для кожного прийняти 

відмінність інших відносно догм або 

виявленої істини; 

здатність приймати як відхилення, 

так і максимальну «толерабельну» 

межу цих відхилень 

Ж. Ватерло (G.Waterlot) Первинна толерантність – 

поведінка, яка полягає в тому, щоб 
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терпіти щось або не заважати тому, 

чого не повинно бути за законом: 

терпимість до зла, недоліків, навіть 

до правопорушень.  

Сучасна толерантність – згода 

заради загальновизнаної свободи 

з тим, що інші люди думають або 

діють згідно з принципами, які ми не 

поділяємо, котрі розходяться 

з нашими принципами 

Ж. Гійо (G.Guillot) Політичний та соціальний принцип, 

що не має відношення до 

особистості, а пов’язаний з 

(практичною) поведінкою та 

поводженням індивіда 

К. Детрі, К. Лоріоль (C. Détrie, C. 

Lauriol) 

Розуміння, доброзичливість, 

милосердя, поблажливість, 

помірність, ліберальність, 

неупередженість 

М. Альте (M. Altet) Соціальна цінність, моральна норма, 

принцип людських стосунків, що 

виявляється в повазі до чужих думок, 

звичаїв, вірувань, політичних 

переконань, інтересів, почуттів 

інших людей 

 
 

 
 

1.4. Витоки проблеми підготовки вчителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції у європейській педагогічній 

думці 

 

 

У європейській філософській традиції тема толерантності була 

започаткована стоїками. Своє продовження вона знайшла в Цицерона (106–

43 рр. до н.е.), який використовував поняття «civilitas» – доброзичливість, 

люб’язність, цивілізованість. Філософ уважав зазначені якості суттєвою 
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ознакою громадянина. У добу Середньовіччя (V – початок XVI ст.) 

толерантність перетворилася на політичну концепцію. Суб’єктом 

толерантності є влада, а виявлення толерантності розглядали як згоду терпіти 

«поганих людей».  

При цьому об’єктом толерантності були люди, чий спосіб життя або 

переконання робили їх тягарем для суспільства [69, с. 37]. У цю епоху 

нетерпимість, спричинена абсолютизацією віри за рахунок розуму, 

призводить до такого явища, як релігійні війни. Характерним для часів 

Середньовіччя є нетерпиме ставлення до поглядів та наукових пошуків, що 

суперечать християнському віровченню. Отже, у середні віки толерантність 

(фр. tolérance або tolération) у Франції означає здатність терпіти щось 

неприємне, нестерпне.  

Подальший внесок у розвиток питань толерантності зробили педагоги-

гуманісти епохи Відродження (ХІV–ХVІ ст.). Зокрема, роздуми про природу 

людини можна знайти в найвідомішому творі французького філософа епохи 

Відродження М. де Монтеня (1533–1592) «Досліди». У цій книзі педагог 

наголошує: «Ми зобов’язані бути справедливими в ставленні до інших людей 

і виявляти милосердя й доброзичливість до всіх інших істот, гідних цього. Між 

нами й ними існує певний зв’язок, взаємні зобов’язання» [92, с. 415]. У цих 

твердженнях, як зазначають фахівці, спостерігаються основні положення 

гуманістичного принципу, який є передумовою злагоди між людьми та 

толерантного ставлення один до одного.  

Доцільно наголосити на тому, що сучасне розуміння толерантності як 

відмови від того, щоб будь-що забороняти або вимагати, тоді як така 

можливість існує, набуває розвитку в XVI ст. і застосовується насамперед 

у сфері релігії. Це виявилось у тому, що релігійним дисидентам було надано 

дозвіл вільно сповідувати свою віру. Таке ставлення з’являється у Франції 

в умовах громадянської війни та страху перед іншими, коли протестанти 

в очах католиків виглядали як люди, котрі відмовляються від звичаїв, 

характерних для тогочасного суспільства  (вони не танцюють, не грають 
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у карти, їх індивідуальна мораль відрізняється від переважної більшості), як 

злочинці, що наважилися підняти зброю проти короля та ставлять під сумнів 

божественний характер королівскої влади (ідеться про Амбуазьку змову 

1560 р.), а також як ті, хто посягнув на священне (ведуть богослужіння 

французькою мовою замість латини) [11, с. 49]. 

Як свідчать науково-педагогічні джерела   [11, с. 50; 15], ініціаторкою 

першого указу про толерантність стала Катерина Медічі (1561  р.), яка 

з міркувань гуманістичного реалізму вирішила зупинити переслідування 

протестантів, надавши їм свободу совісті. Протестанти були численними, тому 

була потрібна ненасильницька політика, спрямована на збереження цілісності 

держави. Другий указ про толерантність, виданий у 1562 р., підтверджує 

існування протестантизму як незалежної церкви, визнає існування двох релігій 

та надає протестантам відносну свободу віросповідання. Це означає, що 

монарх має терпіти (або прийняти) релігійний плюралізм, щоб запобігти 

цивільного розладу, і не може терпіти знищення своїх підданих, оскільки це 

загрожує державі. 

У 1598 році Генріх IV видає указ про терпимість – так званий Нантський 

едикт, мова у ньому йшла, по-перше, про те, що королівство Франції 

залишається католицьким та що в ньому застосовується принцип, згідно 

з яким,  офіційною релігією вважається релігія короля. І, по-друге, що «нібито 

реформована релігія» може сповідуватися за певних умов. У цьому можна 

одночасно спостерігати і прогрес, продиктований необхідністю повернення до 

громадянського миру, і важливу межу цього прогресу: Нантський едикт не 

ухвалює ані свободу віросповідання, ані свободу совісті. 

Толерантність стає однією із центральних тем політичної філософії 

в період Просвітництва (друга половина XVII–XVIII ст.). Саме на основі 

виявів толерантності до поглядів, ідей та вірувань членів громади 

формувалося модерне громадянське суспільство [116, с. 642]. Одним із 

відомих представників віротерпимості Нового часу був англійський філософ 

Дж. Локк (1632–1704). Важливим елементом його вчення була ідея духовної 
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та інтелектуальної свободи людини. У його «Посланні про віротерпимість» 

(1667) та «Листі про толерантність» (1685–1686) захищається свобода 

сумління й утверджується принцип толерантності у взаєминах між людьми, 

партіями, релігійними конфесіями, у відносинах між церквою та державою 

[65, с. 78].  

Дж. Локк аргументує свої ідеї тим, що терпимість відповідає сутності 

християнства: «Терпимість у ставленні до тих, хто в релігійних питаннях 

дотримується інших поглядів, настільки узгоджується з Євангелієм і розумом, 

що сліпота людей, які не бачать при такому ясному світлі, уявляється чимось 

жахливим» [87, с. 93].  

Необхідною умовою для подолання нетерпимості, насилля, 

переслідування інакодумців, релігійних війн, на тверде переконання педагога, 

є відокремлення церкви від держави. «Насамперед я вважаю за потрібне 

розрізняти державні та релігійні питання й належним чином визначити 

кордони між церквою та державою», – наголошував Дж. Локк [87, с. 94].  

Необхідно підкреслити, що надзвичайно прогресивною для того часу 

була ідея про те, що держава не може нав’язувати людям будь-яку релігію, 

вона «не повинна державним законом приписувати символ віри». Релігійні 

переконання є «добровільним, таємним вибором розуму». Саме на такому 

трактуванні духовної сфери ґрунтується визначення філософом принципу 

толерантності [64, с. 38]. 

Поняття «толерантність» із часом набуває значення, яке вказує не 

стільки на здатність терпіти щось неприємне (індивідуальну чесноту), скільки 

на соціальну спроможність прийняти релігійний плюралізм (соціальну 

цінність). Ця еволюція означає відокремлення політичної спільноти від 

конфесійної. Вона історично привела до видання Декрету про толерантність 

(1787 р.) і, нарешті, до появи статті X Декларації прав людини й ознаменувала 

підготовку концепції світської держави. 

Варто звернути увагу й на те, що видатний французький філософ 

П. Бейль (1647–1706), який зазнав переслідувань за свої філософські ідеї, 
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спрямовані проти релігійного догматизму, убачав у толерантності велике благо 

для суспільного життя. Із цього приводу дослідник наголошував: 

«Різноманіття вірувань, храмів та культів чинило б у містах та в суспільстві не 

більший безлад, ніж різноманіття крамниць на ярмарку, де кожний чесний 

торговець продає те, що в нього є, ніяк не заважаючи іншим» [40, с. 36]. 

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел [11; 27; 69] 

свідчить про те, що, починаючи з XVIII ст., досліджуваний феномен поступово 

виходить за межі релігійного сприйняття та набуває світського характеру. 

Численні автори того часу, такі як Ш. Монтеск’є, Вольтер, Д. Дідро, 

використовують поняття «толерантність» у своїх творах. Наприклад, у своїй 

відомій на весь світ «Енциклопедії» Д. Дідро публікує статтю під назвою 

«Толерантність». Саме тоді на перший план виходить роль толерантності як 

чинника суспільного ладу та превенції несправедливості.  

Віротерпимість, толерантність посідають особливе місце й у творчості 

Вольтера, який порушував це питання в «Трактаті про толерантність», у якому 

філософ жорстко критикує фанатизм, зокрема релігійний, як найвищий вияв 

нетолерантності [27, с. 17]. 

На думку Вольтера, толерантність як цінність та чеснота містить також 

складники доброти й лагідності, через що в працях мислителя «толерантність» 

часто виступає синонімом до слова «поблажливість». Просвітник розглядає 

толерантність як універсальну цінність і стверджує, що жодний народ і жодна 

людина не повинні страждати від нетерпимості. Із цього приводу він пише: 

«Я говорю вам, що всіх людей потрібно розглядати як братів. Як це! Брат-

турок?! Брат-китаєць?! Єврей?! Сіамець?! Саме так! Чи ми не діти єдиного 

Отця, чи ми не творіння єдиного Бога?» [27, c.17]. 

Уже після смерті Вольтера (26 серпня 1789 р.) Національні установчі 

збори в Декларації прав людини та громадянина проголосили свободу думки 

та поглядів, за яку він боровся. Зокрема, у статтях 10 та 11 зазначеної 

Декларації було викладено філософські та правознавчі засади толерантності 

в найширшому розумінні цього слова, незважаючи на те, що сам термін 
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«толерантність» не вживався. «Ніхто не може зазнавати утисків через 

вираження своїх поглядів, навіть релігійних, – наголошувалось у Декларації, – 

якщо їхні погляди не порушують громадського порядку, установленого 

законом» [8]. 

Доцільно також наголосити на тому, що у філософських поглядах Ж.-

Ж. Руссо (1712–1778) зароджується принцип «універсальної толерантності», 

який передбачає толерантність як на філософському, так і на теологічному 

рівнях. На думку філософа,  наявну нерівність у «природному стані» можна 

подолати завдяки суспільному договору, коли люди стають рівними «за угодою 

та по праву» [106, с. 208]. Засуджуючи церковну «догму інтолерантності», він 

уважав аморальним та антисоціальним позбавляти людину права на 

«порятунок душі» поза межами певної релігії та вважав за потрібне створення 

«цивільної релігії», заснованої на віротерпимості й відсутності фанатизму [39, 

с. 52].  

Слід також звернути увагу на те, що протягом XVIII ст. французькі 

філософи практично змінюють значення терміна «толерантність» на 

протилежне – інтолерантність, яка до того часу вважалася обов’язком вірності 

Богу та церкві. На думку французьких учених К. Детрі та К. Лоріоля, у  тому, 

як сьогодні трактується поняття толерантність, безумовно, є відбиток ідеології 

Просвітництва, а також досвіду демократів, які наполягають на визнанні 

різноманітності [11, с. 51].  

Як уже було зазначено, поняття толерантності в його сучасному 

розумінні виникає в XIX столітті та пов’язане з теорією лібералізму. Найбільш 

відомим прихильником толерантності був англійський філософ та економіст 

Дж. С. Мілль (1806–1873), який вірив у здатність людства виправляти свої 

помилки, установлюючи «розумні погляди та розумну поведінку». Відповідно 

до його теорії, толерантність ототожнюється зі свободою. В есе «Про свободу» 

Дж. С. Мілль наголошував на тому, що «необхідно мати захист від тиранії 

панівної в суспільстві думки чи почуття, від властивого суспільству тяжіння… 

силою нав’язувати свої ідеї та права тим індивідам, які з ним розходяться 
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у своїх поглядах… Є межа, далі якої суспільна думка не може законно 

втручатися в індивідуальну незалежність; слід встановити цю межу, слід 

охороняти її від порушень» [33]. 

Як підкреслює історик освіти Ф. Майер (F. Mayeur), ще в середині 

XVIII ст., за кілька десятиліть до Французької революції, у Франції 

спостерігалися зміни щодо усвідомлення освіти та пробудження суспільного 

інтересу до виховання дітей. Найбільш відомим твором, який спричинив 

зазначені зміни, була праця Ж.-Ж. Руссо «Еміль, або Про виховання» (1762 р.), 

де метою виховання автор бачить формування гармонійно розвиненої, 

щасливої людини, вільної від упереджень [32, с. 28]. 

Варто зазначити, що протягом багатьох століть шкільна освіта у Франції 

була підпорядкована церкві й досить часто вчителями шкіл були саме 

священнослужителі. З установленням ІІІ Республіки в 1879  р. стверджується 

провідна роль освіти та виховання у формуванні «вільного індивіда», 

справжнього громадянина Республіки. Проголошується верховенство Розуму 

та критичного мислення, які мають перемогти вірування та упередження [7, 

с. 121].  

Закони 1881–1882 рр., прийняті за ініціативи видатного 

республіканського діяча Ж. Феррі (J. Ferry), остаточно надали державним 

школам статус світських, а законом від 1886 року працювати в них 

дозволялося тільки світському персоналу. У своєму листі до вчителів шкіл 

Ж. Феррі пояснив, що «віднині школа буде відокремленою від церкви та 

призначеною забезпечувати свободу совісті як учнів, так і учителів», вона 

звільняється від релігійних догм, завданням школи буде моральне та 

громадянське виховання [7, с. 122]. Отже, процес секуляризації шкільної 

освіти потребував змін ролі та статусу вчителя, який більше не був 

провідником релігійних догм і вірувань, а мав виховувати вільних громадян, 

неупереджених, здатних до самостійного мислення. 

У французькій науковій думці поняття «толерантність» визначив 

у XIX ст. видатний французький науковець Е. Літтре (E. Littré), який 
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у «Словнику французької мови» трактує його як «поблажливість до того, чому 

ми не можемо або не хочемо перешкоджати», «здатність тих, хто терпляче 

ставиться до думок, які не збігаються з їхніми думками» [12].  

Теологічну, або церковну, толерантність дослідник окреслив як 

«поблажливість одних стосовно інших щодо окремих моментів, які не 

розглядаються як суттєві в релігії» [12]. У теософії, на думку Е.  Літтре, 

толерантність полягає в «прийнятті принципу, який спонукає не переслідувати 

тих, чиї думки в питаннях релігії відрізняються від ваших власних» [12]. 

Видатний французький соціолог Е. Дюркгейм (1858–1917) слушно 

зауважував, що «повага до розуму, науки, ідей і почуттів є основою 

демократичної моралі» [40, с. 115]. 

 У XX столітті відбувся перегляд поняття «толерантність», який був 

пов’язаний із двома кровопролитними світовими війнами, з новим 

осмисленням понять «свобода», «право людини», «відносини між людьми 

різної етнічної належності», «міжетнічні та міжнаціональні відносини». Отже, 

історико-філософський аналіз поняття толерантності дає змогу простежити 

еволюцію ідеї толерантності від розуміння її як віротерпимості до принципу 

плюралізму.  

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних матеріалів [53], [93], 

[72] свідчить про те, що європейська педагогічна думка на початку 

ХХ століття все більшу увагу приділяє питанню толерантності. Так, у працях 

філософа та педагога М. Бубера (1878–1965) зародився новий напрям 

у педагогічній науці – педагогіка толерантності. Учений розглядав толерантну 

особистість як таку, що знаходить свою неповторність через установлення 

стосунків Я і Ти, тобто через діалог з іншими. Дослідник стверджував: 

«Стаючи Ти, людина стає Я»  [53]. 

Варто підкреслити, що принцип толерантності знайшов своє втілення і в 

освітньому русі, розпочатому австрійським педагогом-реформатором 

Р. Штайнером (1861–1925). Провідна ідея його теорії – це так звана вільна 

педагогіка, яка не визнає соціального, релігійного, національного поділу. Її 
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покликання – давати «освіту для життя», розвиваючи природні нахили дитини, 

її внутрішню свободу й гідність. Вільні вальдорфські школи, оскільки були 

навчальними закладами міжкультурної спрямованості, із соціально-

інтегративною основою та з власною, орієнтованою на майбутнє педагогічною 

концепцією, доводили на практиці, що діти різного походження, 

національностей та віросповідання можуть мирно жити й навчатися разом 

[93]. 

До сьогодення найбільш важливими принципами, які визначають 

успішне спільне виховання та навчання дітей різних культур і національностей 

у вальдорфських школах, є такі: безперервність, обов’язковість, повага, 

серйозне ставлення до тих, хто перебуває поряд: чи то учнів, чи то батьків, чи 

то вчителів (саме це можна розглядати як виховання толерантності) [93].  

Питаннями виховання толерантного ставлення один до одного 

пронизана й педагогічна система французького педагога-новатора С. Френе 

(1896–1966), яка на перший план виводить можливості самовираження 

й самореалізації учнів, вільне спілкування між учителями та учнями, ідеї 

демократичної школи. Принцип вільного самовираження зумовив створення 

толерантного середовища в школі. Застосування С. Френе технік «вільних 

текстів» та «міжшкільного листування» спрямовувало навчання як на цінності 

місцевої спільноти, так і на пізнання далекого світу в усій його різноманітності 

[72, с. 51]. 

Важливим чинником становлення проблеми підготовки майбутніх 

учителів до виховання толерантності учнів є процес гуманізації освіти, поява 

у Франції нових течій: «філософії людини», екзистенціалізму (кінець 40-х рр. 

ХХ століття), – котрі акцентували увагу саме на особистості, інтересах та 

здібностях людей, які навчають [117, с. 70]. Ця філософська течія, 

представлена, зокрема, Ж.-П. Сартром, створила підґрунтя для побудови нової 

філософії освіти та вплинула на її розвиток у другій половині ХХ – на початку 

ХХІ століття.  
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Потрібно також звернути увагу на те, що більш ніж будь-який інший 

регіон земної кулі, Європа вийшла з Другої світової війни матеріально 

зруйнованою й морально виснаженою. Цінності та принципи, які завжди 

визнавали європейці, було піддано великим випробуванням, їх авторитет був 

майже підірваний. З огляду на це, пріоритетним завданням було «загоїти ті 

глибокі рани, нанесені війною, які залишили в душах людей сліди ненависті 

та образи» [30].  

Певний внесок у розвиток ідей толерантності в Європі взагалі та Франції 

зокрема зробила Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки 

і культури (ЮНЕСКО), створена 1945 року. Основними завданнями цієї 

організації було встановлення культури миру та запобігання розв’язуванню 

нової світової війни, що реалізувалися за допомогою сприяння забезпеченню 

інтелектуальної та моральної солідарності людства. Із цією метою організація  

«розробляє освітні інструменти для виховання громадян майбутнього, вільних 

від ненависті та нетерпимості» [78]. 

Аналіз науково-педагогічних матеріалів [36; 7] свідчить про те, що після 

завершення Другої світової війни вся освітня система Франції гостро 

потребувала трансформації. Саме цей період можна вважати початком 

реформування системи підготовки вчителів. Так, у 1947  році Комісія 

з реформування освіти під керівництвом видатних французьких учених 

П. Ланжевена (P. Langevin) та А. Валлона (H. Wallon) запропонувала проєкт 

освітньої реформи (так званий «План Ланжевена-Валлона»), який мав на меті 

адаптувати структуру освіти до нових економічних та соціальних умов.  

У цьому проєкті було розроблено структуру та організацію освіти, 

запропоновано систему підготовки вчителів, представлено нові шкільні 

програми, а також визначено роль і зміст морального та громадянського 

виховання дітей у школах [36]. Цей план не було реалізовано на той час, але 

ідеї вчених було використано під час реформування національної системи 

освіти наприкінці ХХ століття. У 1948 році була прийнята Всесвітня 

декларація прав людини, у якій наголошувалося: «Освіта повинна сприяти 
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взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або 

релігійними групами…» [73]. 

Порушенню проблеми підготовки вчителів до виховання толерантності 

в учнів колежів Франції сприяли й певні соціально-політичні чинники. До них 

можна віднести імміграційну політику повоєнної Франції, яка гостро 

потребувала притоку робочої сили внаслідок дефіциту трудових кадрів, 

спричиненого втратами населення країни в Другій світовій війні. Перший 

президент V Республіки генерал де Голль у промові перед Конституційною 

Асамблеєю 2 березня 1945 р. запропонував «упроваджувати розумну й 

обмірковану імміграційну політку». Протягом 1947–1949 рр. Франція 

прийняла вже близько 670 тис. мігрантів із країн Північної Африки [94, с. 5]. 

Збільшення кількості іммігрантів і створення у Франції нової 

багатонаціональної спільноти висунули проблему інтеграції переселенців 

у французьке суспільство. При цьому адаптація іммігрантів мала двобічний 

характер: вона потребувала змін як у соціальноціннісній системі іммігрантів, 

так і в суспільстві, що їх приймало. Узагалі, відмінності, що стосуються 

способу життя, релігії, культури, звичаїв, зовнішнього вигляду, дуже часто 

зумовлюють інтолерантне ставлення, котре має такі вияви, як расизм, 

ксенофобія, різні форми дискримінації [82, c. 272].  

Іммігранти відчувають себе чужинцями, ізольованими від решти 

суспільства, що спричиняє вияви агресії та призводить до конфліктів. 

У зв’язку зі зростанням у Франції загальної кількості етнічних меншин, 

громадськість країни почала серйозно замислюватися над питаннями адаптації 

іммігрантів у суспільстві, а також над проблемами власної культурної 

самобутності. Це мало вплив на всі сфери суспільного та культурного життя 

у Франції, у тому числі й на систему освіти [34; 50]. 

На урядовому рівні у Франції почали активно обговорювати питання 

асиміляції (фр. «assimilation») та «включення» (фр. «insertion») іммігрантів. 

У сфері освіти асиміляція означала, що «організація державної школи, яка 

була одночасно інструментом та вираженням цієї політики, не враховувала ані 
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регіональних особливостей, ані національного походження учнів. Вона 

розглядала їх, незважаючи на їхні відмінності, як однакових майбутніх 

громадян, надаючи однакову освіту» [38, c. 148]. 

Згодом, зіткнувшись із труднощами асиміляції іммігрантів із країн 

Північної Африки та беручи до уваги їхні менталітет, культуру й релігійні 

традиції, Франція взяла курс на їх інтеграцію, котра розглядається як 

специфічний процес, що сприяє активній участі всіх людей у суспільному 

житті, незважаючи на наявність у них різноманітних етнічних, культурних, 

соціальних, моральних, психологічних особливостей [94, с. 15].  

Варто також наголосити на тому, що поряд з ідеями асиміляції 

іммігрантів поширювалася й інша концепція, яка набула вираження 

в «політиці багатокультурності», сутність якої полягає в наданні іммігрантам 

можливості жити згідно з їхніми власними традиціями. Ця ідея втілюється 

в сприянні збереженню іммігрантами їхньої культурної та етнічної 

самобутності.  

Декларація прав дитини, прийнята Організацією Об’єднаних Націй 

20 листопада 1959 року, закріпила соціальні та правові принципи, які 

стосувалися захисту та благополуччя дітей. Один із цих принципів наголошує, 

що дитина «має виховуватися в дусі взаєморозуміння, толерантності, дружби 

між народами, миру і загального братерства» [67]. Ці вимоги підвищили увагу 

до ролі вчителя у формуванні особистості учня і, зокрема, у вихованні такої її 

якості, як толерантність. 

Уряд Франції часів президента Ш. де Голля починає політику 

модернізації та демократизації освіти. Міністр освіти Ш. Бертуен у 1959 році 

збільшує вік обов’язкової шкільної освіти з 14 до 16 років. У 1963 році було 

реформовано систему середньої освіти, яка набуває сучасного вигляду зі 

створенням колежів середньої освіти (фр. CES collèges d'enseignement 

secondaire). Завдяки збільшенню чисельності населення відбулося різке 

зростання кількості школярів, зокрема учнів колежів, з 474,5 тис. у 1959–1960 

роках до 789,3 тис. у 1963–1964 роках [26]. 
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У цьому контексті гостро постала проблема дефіциту педагогічних кадрів. 

У той період було прийнято на роботу близько 150 тис. учителів початкових 

шкіл, із них від 80 до 100 тис. не мали відповідної підготовки. Чисельність 

учителів середніх шкіл також зазнала значного зростання: від 9 до 41 тис. за 

декілька років. Учительські ряди поповнилися переважно внаслідок переходу 

найбільш кваліфікованих педагогів із початкової школи до середньої. Проте 

загалом це призвело до загального зниження рівня кваліфікації вчителів [26]. 

Не менш вагомим фактом було те, що на початку другої половини ХХ ст. 

французька педагогічна спільнота констатувала значну трансформацію 

функції вчителя, від якого вимагали цікавитись особистістю дитини взагалі, 

а не лише її здатністю до навчання в конкретній галузі знань, у той час як 

викладачі не були жодним чином підготовлені до цих змін. Б. Жіро де Л’Ен 

(B. Girod De L'ain) та інші фахівці звернули увагу на те, що вчитель уже в 

найближчому майбутньому має стати «людиною стосунків», здатною навчити 

своїх учнів спілкуватися з іншими та знайти власне місце в суспільстві [16, 

с. 15].  

Дослідник питань морального виховання молодого покоління у Франції 

Г. Лере (G. Lheureux) наголошує на значному внеску, який зробив у сучасну 

підготовку вчителів до виховання толерантності в учнів американський 

психолог і педагог М. Розенберг (M. Rosenberg), який у 60 -ті роки ХХ ст. 

запропонував Європі загалом та Франції зокрема свою концепцію 

«ненасильницького спілкування» (Nonviolent Communication) – освітню 

стратегію, призначену для вчителів та викладачів. Мета цієї стратегії полягала 

в тому, щоб надати педагогам дієві шляхи управління ситуаціями, пов’язаними 

з виявами насильства в школі, краще зрозуміти дітей та підлітків, навчити їх 

утілювати на практиці процеси комунікації. Основне призначення Центрів 

ненасильницького спілкування, заснованих М. Розенбергом, – допомогти 

вчителям інтегрувати принципи ненасильницького спілкування в систему 

оцінювання, педагогіку, правила життя. Загалом М. Розенберг говорить про 

«взаємну освіту» або «освіту для життя» [28, с. 159]. 
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Така зміна ролі вчителя, на нашу думку, порушила питання необхідності 

готувати його разом з усім і до виховання толерантності. 

Визнаючи провідну роль системи освіти та вчителя у формуванні якостей 

особистості, зокрема й прищепленні молодому поколінню ідей толерантності, 

Франція ввела це поняття до низки законодавчих актів як магістральне 

спрямування системи освіти та фахової підготовки вчителя. 

Таким чином, становленню проблеми підготовки вчителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції сприяли: європейська філософська 

традиція, педагогічні погляди Дж. Локка, М. де Монтеня, Ж.-Ж. Руссо, 

Р. Штайнера, С. Френе, прийняття Катериною Медічі указу про толерантність, 

праці французьких філософів ХVІІІ–ХХ століть (П. Бейль, М. Бубер, Вольтер, 

Д. Дідро, Дж. С. Мілль, Ш. Монтеск’є), нове осмислення понять «свобода», 

«право людини», «відносини між людьми різної етнічної належності», 

«міжетнічні та міжнаціональні відносини», створення Організації Об’єднаних 

Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) (1945 р.), розроблення 

«Плану Ланжевена-Валлона» (1947 р.) щодо реформування системи 

підготовки вчителів, прийняття Загальної декларації прав людини (1948  р.), 

імміграційна політика післявоєнної Франції, зростання в країні загальної 

кількості етнічних меншин, прийняття Організацією Об’єднаних Націй 

Декларації прав дитини (1959 р.), політика модернізації та демократизації 

освіти (1959 р.), трансформація функцій учителя, введення поняття 

«толерантність» до низки законодавчих актів та деякі інші. 

 

 
 

 
Висновки до розділу 1 

 

 

Проведений аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

дослідників засвідчив, що на сьогодні немає ґрунтовних робіт, які охопили б 
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у цілому проблему підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності 

в учнів колежів Франції в 1968–2015 рр., що й зумовило науковий пошук  

у цьому напрямі.  

Установлено, що визначення головного терміна дослідження –

«толерантність» – у вітчизняній та французькій педагогічній думці є майже 

однаковим і охоплює як повагу, сприйняття та розуміння багатого 

різноманіття культур світу, так і активну життєву позицію особистості, котра 

спрямована на захист прав кожної людини та ставлення до виявів 

нетерпимості як до неприпустимих.  

З’ясовано, що толерантність не є суто педагогічним поняттям. Зазначене 

поняття тісно пов’язане з такими науками, як філософія, психологія, 

політологія, фармація, медицина, етика, культурологія, суспільствознавство 

тощо. Синонімом до терміна «толерантність» виступає поняття «терпимість».  

Так, у філософській науці толерантність тлумачать як доброзичливе / 

стримане ставлення до релігійних, етнічних, культурних, цивілізаційних 

особливостей індивіда або групи людей. Політологія розглядає толерантність 

як готовність не втручатися в погляди, настрої та дії інших, незважаючи на 

власну симпатію або неприязнь до них. Культурологія визначає толерантність 

як моральну якість (характеризує терпиме, поблажливе ставлення до інтересів, 

переконань, думок, ідей, почуттів, поведінки інших людей) та як один із 

демократичних принципів, котрий тісно пов’язаний із концепціями свободи, 

рівності та прав людини.  

Психологічна наука під толерантністю розуміє стриманість, 

самовладання, здатність тривалий час терпіти несприятливі впливи та 

переборювати труднощі. Психологи також визначають два види 

толерантності: активну (індивід свідомо, за власною ініціативою з розумінням 

ставиться до норм, цінностей, поглядів інших, хоч і не поділяє їх) та пасивну 

(може бути вимушеною, породженою страхом помсти, критики іншими, 

побоюванням втрати прихильності людей довкола та ін.). У педагогіці поняття  

«толерантність» розуміють як терпимість до чужих думок і вірувань. 
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Установлено, що у Франції поняття «толерантність» увів до наукового 

обігу в XIX ст. Е. Літтре (E. Littré), який під цим поняттям розумів здатність 

індивіда терпляче ставитися до думок інших людей навіть у тому випадку, 

коли ці думки не збігаються з власними думками. 

Сучасний підхід до поняття «толерантність» визначається тими змінами, 

які відбулися в державі за останні десятиліття. До таких змін можна віднести 

інтенсивний розвиток комунікаційних технологій; переселення значної 

кількості людей до західних країн; глобалізаційні процеси, що відбуваються 

у сфері економіки та фінансів; створення багатонаціональної політичної  

ідентичності. 

Відомий французький педагог сучасності Ж. Ватерло (G. Waterlot) 

поділяє толерантність на первинну (полягає в тому, щоб терпіти те або не 

заважати тому, чого не повинно бути за законом) та сучасну (згода з тим, що 

інші люди думають або діють згідно з принципами, які розходяться з власним 

баченням). 

Виховання толерантності передбачає цілеспрямовану організацію 

позитивного (подолання негативного) досвіду толерантності, створення 

простору прямої або опосередкованої взаємодії з іншими людьми, які можуть 

відрізнятися поглядами або поведінкою.  

Підготовку майбутніх учителів до виховання толерантності науковці 

розглядають як процес, спрямований на здобуття комплексу педагогічних, 

психологічних, методичних і спеціальних знань, необхідних для здійснення 

виховної роботи з означеного напряму виховання. 

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що питання підготовки вчителів 

до виховання толерантності учнів бере свій початок ще з часів античності 

(Цицерон). В епоху Середньовіччя толерантність перетворилася на політичну 

концепцію. У період Просвітництва толерантність стає однією із центральних 

тем політичної філософії.  

Проведене дослідження свідчить, що становленню питань підготовки 

вчителів до виховання толерантності учнів у європейській педагогічній думці 
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сприяли: педагогічні погляди Дж. Локка; визначення поняття «толерантність» 

(ХVІ ст.); підготовка та видання Катериною Медічі (1561 р.) першого указу 

про толерантність; прийняття Нантського едикту (1598  р.) та Декрету про 

толерантність (1787 р.), поява статті X Декларації прав людини; погляди 

педагогів-гуманістів епохи Відродження (ХІV–ХVІ ст.); ідеї французького 

філософа П. Бейля (ХVІІ ст.); використання терміна «толерантність» 

французькими дослідниками: Ш. Монтеск’є, Вольтером, Д. Дідро (ХVІІІ ст.); 

погляди англійського філософа й економіста Дж. С. Мілля (ХІХ ст.) та 

французького соціолога кінця ХІХ – початку ХХ ст. Е. Дюркгейма; 

зародження нового напряму в педагогічній науці – педагогіки толерантності; 

педагогічна система французького педагога-новатора С. Френе (ХХ ст.); 

створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО) (1945 р.); «План Ланжевена-Валлона» (1947 р.); імміграційна 

політика післявоєнної Франції; створення у Франції Регіональних 

педагогічних центрів (1950 р.); прийняття ООН Декларації прав дитини 

(1959 р.); уведення поняття «толерантність» до низки законодавчих актів та 

деякі інші. 

Матеріали 1 розділу знайшли відображення в таких працях автора [31; 

81; 82; 83; 84; 85].  
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Розділ ІІ. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ КОЛЕЖІВ ФРАНЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА 

ХХ – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ) 

 

 

Ураховуючи зміни суспільно-політичної, соціально-економічної 

ситуації в країні, нормативно-правової документації (закони про освіту, 

постанови, циркуляри Міністерства освіти, документи міжнародних 

європейських організацій), що привели до перегляду мети, завдань, змісту, 

принципів, напрямів, форм та методів підготовки вчителів до виховання 

толерантності учнів колежів Франції, ми визначили два етапи зазначеної 

підготовки:  

1-й етап – етап порушення питань щодо підготовки вчителя до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції (1968–1989 рр.); 

2-й етап – етап  визначення змісту підготовки вчителя до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції (1990–2015 рр.). 

 

 

 2.1. Порушення питань щодо підготовки вчителя до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції (1968–1989 рр.) 

 

 

        Аналіз науково-педагогічної літератури [3; 41] приводить до висновку, 

що наприкінці 60-х рр. ХХ століття у Франції сформувалася концепція 

багатокультурності. Разом із визнанням індивідуальності  визнається  також  

цінність мирного співіснування людей. Толерантність починають 

інтерпретувати як гармонію в розмаїтті [84, с. 56]. 

 Необхідно звернути увагу на те, що саме Франція на початку 70-х рр. 

ХХ століття запропонувала механізм взаємного визнання культур у вигляді 

концепції «міжкультурності» (фр. L’interculturel) та міжкультурної педагогіки 
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[13, c. 40], коли в умовах масової імміграції країна зіткнулася з труднощами 

освіти дітей трудових мігрантів. Відтоді ідея про те, що відмінності – це не 

перешкоди для подолання, а джерело взаємного збагачення, зумовила 

звернення французької науково-педагогічної думки до толерантності як 

поваги до культурних відмінностей.  

 У Франції в травні 1968 року, коли загальнонаціональний рух, що 

почався зі студентських протестів, був пов’язаний із суспільною кризою та 

потребував кардинальних змін у політиці держави, відбувся величезний вплив 

на систему освіти завдяки новим моральним та ціннісним орієнтирам 

у суспільстві.  

Саме в цей період поняття «толерантність» починає з’являтись 

у документах, які регулюють національну освіту. Так, стаття 35 нового Закону 

про орієнтацію вищої освіти від 12 листопада 1968 року проголошує: «Освіта 

та наука передбачають об’єктивність знань і толерантність до думок. Вони не 

сумісні з будь-якою пропагандою та повинні залишатися поза політичним або 

економічним впливом» [56]. У статті 34 цього ж закону, яка стосується прав 

педагогів, говориться, що «викладачі та дослідники мають повну незалежність 

та свободу вираження поглядів під час здійснення своїх навчальних функцій 

та дослідницької діяльності за умови дотримання положень цього Закону та 

принципів об’єктивності й толерантності» [56]. 

Французький дослідник Г. Лере (G. Lheureux) зауважує, що соціальна та 

культурна революція травня 1968 р. знаменувала закінчення у Франції епохи 

морального виховання й моралі як «обов’язку». Поняття моралі вважається 

прив’язаним до авторитарних цінностей, які віднині є несумісними з такими 

принципами виховання, як повага до людини та до прав дитини. Наслідком 

цієї кризи цінностей стає перехід у 70-х роках ХХ ст. від концепції морального 

виховання до концепції морального та громадянського виховання в школі, яке 

спирається на такі демократичні цінності, як повага (до інших, до себе, до 

колективу); свобода та вимоги, пов’язані з нею (необхідність робити зусилля, 

справедливість, критичне мислення); почуття солідарності та відповідальності 
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(участь, прихильність, ініціатива, співпраця, наполегливість, взаємодопомога 

тощо) [54, с. 66]. Щоправда, моральне та громадянське виховання залишалося 

обов’язковим тільки в початковій школі, тоді як у колежі воно було відновлене 

лише 1985 року [9, с. 6]. 

        Численні дослідження, які проводилися із 70-х років XX ст. у Франції та 

інших країнах, свідчать, що професія вчителя ставала дедалі складнішою. 

Із загостренням соціально-економічної ситуації завдання, що стоять перед 

учителями, стають більш масштабними та різноманітними. Усе збільшувана 

комплексність професії вчителя привела до ускладнення процесу підготовки 

майбутніх вчителів, який передбачав набуття ними все більшої кількості 

компетентностей [19, с. 58].  

Слід також наголосити на тому, що значною подією, яка стосувалася 

підготовки вчителів до виховання толерантності в учнів,  у Франції став 

колоквіум, котрий проходив у м. Ам’єн наприкінці березня 1968 року, 

підсумки якого було опубліковано під назвою «За нову школу. Підготовка 

вчителів та дослідження в галузі освіти». Робочу групу цього колоквіуму 

складали найкращі фахівці, педагоги, учені (Б. Жіро де Л’Ен (B. Girod De 

L'ain), Л. Легран (L. Legrand), Р. Шапюї (R. Chapuis), К. Тротманн 

(C. Trautmann), Ж. Ардуано (J. Ardoino), Ж. Барбарі (G. Barbary), Л. Жемінар 

(L. Géminard), Ж. Ноель (G. Noël), А. де Перетті (A. De Peretti), А. Прост 

(A. Prost). Прийнята науковцями декларація проголошувала нагальну потребу 

впровадження безперервної підготовки вчителів, починаючи з початкової 

ланки освіти; поєднання інтелектуального та професійного компонентів 

підготовки вчителів; необхідність здобуття університетської освіти для всіх 

учителів, разом із учителями початкових шкіл; педагогічне стажування як 

необхідну складову дворічної професійної підготовки; створення при 

університетах центрів підготовки вчителів і проведення досліджень у сфері 

освіти [69, с. 17]. 

Аналізуючи професійну підготовку вчителів, учасники колоквіуму 

виявили важливість комунікативних навичок учителя, його вміння 
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спілкуватися як з учнями, так і з колегами та батьками школярів. Науковці 

дійшли висновку про необхідність цілеспрямованої підготовки вчителів до 

різного роду «комунікації». Педагог має навчитися аналізувати своє 

спілкування, доносити свою думку навіть у ситуаціях, коли мова йде про 

«важких» учнів (байдужих або занадто активних та ін.) [37, с. 6].  

Французькі педагоги Б. Жіро де Л’Ен (B. Girod De L'ain), Л. Легран 

(L. Legrand), Р. Шапюї (R. Chapuis) висловили думку про те, що такі вміння 

досягаються шляхом оволодіння методом рефлексії, заснованим на поняттях 

та методології наук про людину, а саме: науковому спостереженні за 

поведінкою, прийомах збирання інформації, вимірюванні й науковій оцінці 

фактів [37, с. 6].  

Таке навчання, на думку вчених, майбутні вчителі мають проходити на 

етапі університетської підготовки. Вирішальне значення, уважають вони, має 

створення невеликих «практичних груп», чого, як стверджують автори, 

прагнули й самі студенти – майбутні викладачі. Під час семінарів у межах 

таких груп студенти мали б можливість детально та з користю розглядати 

проблеми, які виникають у вчителя в його класі, та, зокрема, його стосунки 

з учнями. Найбільш важливим підсумком цього колоквіуму є, на нашу думку, 

те, що вперше поняття «толерантність» було згадано в контексті проблем 

підготовки майбутніх учителів, а саме була проголошена ідея про те, що 

навчання спілкуванню – це передусім навчання терпимості до іншого, що 

є головним завданням освіти, і таке навчання має бути терміново 

запроваджене [37, с. 12]. 

Як свідчать науково-педагогічні матеріали [30; 47], Рада Європи дуже 

рано почала опікуватися проблемою забезпечення учнів іммігрантського 

походження можливістю здобувати належну освіту, компенсуючи 

несприятливу ситуацію, зумовлену багатьма політичними, соціально-

економічними, культурними чинниками. Ще 1969 року в резолюції міністрів 

освіти було підкреслено важливість освіти дітей-мігрантів для подолання 

труднощів, пов’язаних із перебуванням у несприятливому середовищі, 
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зокрема обмеженнями в можливості навчання р ідною мовою. Ця ж резолюція 

підкреслювала необхідність адаптації дошкільної та початкової освіти до 

особливих потреб таких дітей [47, с. 13]. 

1975 року в Страсбурзі була організована спеціальна конференція 

міністрів освіти держав-підписантів Європейської культурної конвенції Ради 

Європи, у тому числі й Франції. Головним питанням цього заходу стало 

надання більш широкого доступу до освіти для мігрантів та їхніх дітей, 

одночасно, передбачаючи необхідні заходи для отримання рівних 

можливостей в освіті: вивчення мови країни походження та мови країни, що 

приймає іммігрантів; загальноосвітня та професійна підготовка для 

іммігрантського населення; можливість підвищення кваліфікації. Для учнів 

шкіл було рекомендовано створення підготовчих адаптаційних класів, 

присудження стипендій для всіх рівнів навчання, забезпечення навчальною 

літературою. Такі заходи мали на меті прискорення інтеграції дітей 

іммігрантів у суспільство, подолання сегрегації, дискримінації, 

інтолерантного ставлення до них корінного населення [47, с.  14]. 

Нові виклики, що постали перед освітянами всієї Європи, потребували 

чималих зусиль у багатьох напрямах, серед них і змін у системі підготовки 

викладачів. Так, у 1976 р. була прийнята Рекомендація щодо підготовки 

вчителів до виховання міжкультурного р озуміння, зокрема в контексті 

міграції, у якій, крім забезпечення відповідної підготовки вчителів до роботи 

з учнями із сімей іммігрантів, ідеться також про міжкультурний підхід в освіті, 

котрий має стати частиною освітньої політики, що заохочує відкритість та 

розуміння культурних відмінностей. Зокрема, було зауважено, що освітній 

і культурний розвиток мігрантів потребує міжкультурного підходу, який 

передбачає взаємоповагу, толерантність та міжкультурне розуміння з боку 

вчителів [71]. 

Відомий французький дослідник Ж.-М. Леклерк (J.-M. Leclercq) 

виокремив чотири основні положення, що лягли в основу концепції 

міжкультурної освіти: 
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 - активне зростання багатокультурності більшості соціумів; 

- наявність у кожній культурі своїх особливостей, які заслуговують на повагу; 

- наявність у багатокультурному суспільстві величезного потенціалу; 

- забезпечення взаємопроникнення між усіма цими культурами для реалізації 

наявного потенціалу, не зазіхаючи на ідентичність кожної з них, забезпечуючи 

рух від багатокультурності до справжньої міжкультурності, яка перш за все 

передбачає динамізм, активність (особливо з погляду спілкування та 

взаємодії) [47, с. 17]. 

Учений також указує на те, що міжкультурна освіта, де відмінність 

культур ніколи не передбачає приниження якоїсь із них, є засобом 

прищеплення толерантності, яка, у свою чергу, є необхідною умовою для 

діалогу та взаєморозуміння, а також для визнання взаємних переваг у межах 

партнерських демократичних відносин [47, с. 18].  

Доцільно також наголосити на тому, що на досліджуваному етапі (1968–

1989 рр.) поряд з ідеями асиміляції іммігрантів поширювалася й інша 

концепція, котра набула вираження в «політиці багатокультурності», сутність 

якої полягає в наданні іммігрантам можливості жити згідно з їхніми власними 

традиціями. Ця ідея втілюється в сприянні збереженню іммігрантами їхньої 

культурної та етнічної самобутності. З початку 70-х років ХХ століття 

у французькій педагогічній науці став уживатися термін «міжкультурна 

освіта» (фр. «éducation interculturelle»), під яким розуміли «сукупність заходів, 

котру використовує окремий викладач або, у більш загальному розумінні, 

школа для встановлення відносин, що ґрунтуються на позитивній взаємодії та 

на розумінні між учнями – носіями різних культур» [41, с. 122].  

До розв’язання питання підготовки вчителів до виховання толерантного 

ставлення в учнів залучаються міжнародні організації. Зокрема, у 1974 році 

ЮНЕСКО було розроблено ряд рекомендацій для покращення шляхів і засобів 

підготовки й атестації викладачів та іншого педагогічного персоналу щодо 

роботи з виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва та 
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миру, поваги прав людини й основних свобод. Наприклад, було 

рекомендовано: 

- розвивати в учителів мотивацію для їх подальшої роботи, а саме: 

дотримання етичних норм щодо підтримки прав людини та цілей 

суспільства, котре змінюється; розуміння єдності людства; здатність 

прищеплювати глибоке розуміння різноманітності культур; 

- готувати вчителів брати активну участь у розроблянні програм 

з міжнародного виховання з огляду на прагнення учнів та в тісній 

співпраці з ними; 

- передбачати експерименти в процесі використання активних 

методів виховання та підготовки, особливо таких, які можуть бути 

застосовані до громадської поведінки й позицій дітей, підлітків та 

дорослих; 

- розвивати такі схильності та навички, як бажання та здатність 

упроваджувати виховні нововведення й продовжувати подальшу 

підготовку; формувати здатність створювати сприятливі можливості та 

користуватися ними; 

- спонукати педагогічних працівників вивчати експерименти 

в галузі міжнародного виховання, особливо новаторські, що 

проводяться в інших країнах, і надавати зацікавленим особам 

максимальні можливості встановлювати прямі контакти з іноземними 

вчителями [108]. 

Для підвищення ефективності підготовки педагогічних працівників 

рекомендувалося також сприяти оновленню, розповсюдженню та обміну 

матеріалами, посібниками з виховання; ефективному використанню технічних 

засобів і навчального обладнання; спеціальній підготовці вчителів щодо 

залучення до виховання учнів засобів масової інформації; застосуванню 

глобального підходу з використанням компонентів, які ілюструють наукову та 

культурну історію людства: образотворчого мистецтва та музики як чинників, 

що допомагають розуміти інші культури [108]. 
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Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел [50; 78] 

свідчить про те, що у 80-х роках ХХ століття під час розгортання «гонки 

озброєнь» ЮНЕСКО привертає увагу світової спільноти до ролі вищої освіти 

в установленні миру, взаєморозуміння та співробітництва. У відповідному 

документі, опублікованому 1984 року, було зазначено, що педагоги, за 

рідкісним винятком, залишаються непідготовленими до розв’язання 

глобальних світових проблем. Причину такого стану ЮНЕСКО вбачало 

в тому, що підготовка вчителів залишалася «вузько національною» та не могла 

сприяти подоланню негативного ставлення до інших культур та соціальних 

систем. Програми підготовки вчителів у переважній кількості країн не 

приділяли цьому питанню достатньої уваги. Іншою, більш глобальною 

перешкодою було те, що педагогіка як така все ще залишалась однією з 

«периферійних» дисциплін для основної маси університетів [78].  

Потрібно також звернути увагу на те, що до реформи 1989 року 

професійною підготовкою педагогічних працівників різних рівнів у Франції 

займалися різні заклади освіти: Нормальні школи (фр. Ecole normale), які 

готували вчителів початкової школи, Регіональні педагогічні центри (фр. CPR 

– Centre Pédagogique Régional), що готували вчителів колежів і ліцеїв після 

навчання в університеті, Національні нормальні професійно-технічні школи 

(фр. ENNA – Ecole Normale Nationale d’Apprentissage), котрі займалися 

підготовкою викладачів закладів професійно-технічного напряму [19, с. 57].  

Варто зауважити, що на окресленому етапі (1968–1989 рр.) професійна 

підготовка вчителів була дуже неоднорідною: тривалість, методи та програми 

були відносно різними для майбутніх працівників початкової, середньої та 

професійної освіти [65, c. 26]. При цьому спостерігався деякий дисбаланс 

системи професійної підготовки в цілому: з одного боку, – добре організована 

професійна підготовка майбутніх учителів початкових шкіл у спеціалізованих 

навчальних закладах, якими були Нормальні школи, з іншого, – недостатня 

підготовка майбутніх викладачів колежів в університетах, які надавали 

переважно академічні знання з фахових дисциплін.  
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Університетська освіта, яку здобували майбутні вчителі колежів, 

передбачала загальноосвітню підготовку, під час якої студенти отримували 

загальні фундаментальні знання з обраної спеціальності (природничо-

математичні спеціальності: математика й фізика, фізика та хімія, хімія 

й біологія, біологія та геологія; історико-філологічні: історія, іноземні мови, 

класична література, сучасна література, філософія, історія мистецтв, 

археологія, психологія, соціологія). Причому студенти – майбутні вчителі 

середніх шкіл не мали можливості навчатися за останніми трьома напрямами, 

з огляду не те, що зазначені відділення не готували педагогів загальноосвітніх 

шкіл за такими спеціальностями [89, с. 103].  

Потрібно підкреслити, що означена університетська освіта не 

передбачала такої складової підготовки, як стажування в школі. У навчальних 

програмах університетів Франції не було й такої дисципліни, як педагогіка [89, 

с. 103], що, звичайно, було великим недоліком французької системи 

підготовки майбутніх учителів на цьому етапі.  

Проте, як зазначає Т. Харченко, випускники Нормальних шкіл часто 

демонстрували як недосконалу педагогічну підготовку, так  і  недостатньо 

високий рівень знань [110, с. 72]. Розв’язання цієї проблеми дослідники 

вбачали в налагодженні співпраці між Нормальними школами й більш 

прогресивними університетами. Згодом це виявилось у збільшенні тривалості 

підготовки в Нормальних школах до 3-х років (у 1979 р.), а надалі – у загальній 

«університетизації» підготовки учителів. 

 На зазначеному етапі у Франції не існувало спеціалізованого 

навчального закладу для здобуття професійної освіти викладачами колежів. 

Як зауважив історик освіти Ж.-Ф. Кондетт (J.-F. Condette), раніше «молодий 

викладач складав конкурсний іспит, що підтверджував високий рівень 

наукових знань, і саме володіння цими знаннями мало наділяти його здатністю 

до викладання, а його культурний рівень мав дозволяти знайти ключі до 

педагогічної майстерності» [17, с. 246]. 
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Щоб мати право працювати викладачем колежу, необхідно було мати 

диплом про університетську освіту, скласти конкурсні іспити на заміщення 

вакантної посади викладача середньої школи та отримати сертифікат CAPES 

(фр. Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré – 

Свідоцтво про спеціальну професійну підготовку працівників середньої 

освіти) і після цього пройти професійну педагогічну підготовку 

в Регіональному педагогічному центрі тривалістю в один рік. Регіональні 

педагогічні центри (РПЦ), які було створено в 1952 році з метою професійної 

підготовки вчителів середньої ланки, надавали професійну підготовку, що 

складалася з таких елементів: 

- загальна педагогічна підготовка; 

- основи дидактики дисциплін; 

- практична підготовка, яка складалася з трьох стажувань по 9 тижнів 

(приблизно 8 уроків на тиждень). Перше стажування було практикою 

спостереження, після цього – ще два активні стажування [17, с. 254; 79, с. 38]. 

 Вивчення досліджень, присвячених професійній підготовці вчителів 

колежів на зазначеному етапі (Ж.-Ф. Кондетт (J.-F. Condette), М. Тіксерон 

(M. Tixeront), Н. Лезельбаум (N. Leselbaum), А. Прост (A. Prost)), свідчить, що 

зміст загальнопедагогічної підготовки в РПЦ складався з таких компонентів: 

- система освіти, яка передбачала ознайомлення майбутніх учителів колежів 

з основними аспектами діяльності в освітньому середовищі, 

з адміністративними структурами, різноманітними аспектами функціонування 

закладів середньої освіти, а також вивчення взаємодії між різними учасниками 

освітнього процесу (відносини між учнями в класі, взаємодія з партнерами 

шкіл тощо); 

- психологічні та соціокультурні умови передавання знань . До цього блоку 

належали дитяча та підліткова психологія, психологія груп, ритм навчання, 

місце психології в практичній педагогічній діяльності тощо; 
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- набуття навичок, що передбачало застосування технічних засобів 

аудіовізуального навчання, інформаційних технологій, організацію групової 

роботи тощо [17, с. 254; 79, с. 40]. 

Окремий час було відведено на вивчення й аналіз потреб майбутніх 

учителів-стажерів та підсумків теоретичного та практичного навчання [79, 

с. 40]. 

Як зазначають французькі дослідники М. Тіксерон (M. Tixeront) та 

Н. Лезельбаум (N. Leselbaum), така загальнопедагогічна підготовка 

виконувала одночасно декілька завдань, а саме: надання практичної 

інформації, зростання сукупності теоретичних знань майбутніх викладачів, 

надання засобів та інструментів аналізу окремої навчальної ситуації, 

збагачення досвіду, залучення майбутнього вчителя до педагогічної практики 

в навчальному закладі, сприяння обміну досвідом між самими майбутніми 

вчителями, а також між ними та їхніми педагогами-форматорами. Окреме 

значення дослідники приділяють сприянню так званому «катарсису», тобто 

можливості для учителя-неофіта, який часто відчуває тривожність або 

роздратування, описати свій досвід, навчаючись дистанціюватися від нього 

[79, с. 46]. 

 Різноманітність завдань підготовки в РПЦ та тем, що розглядаються під 

час навчання, зумовлює застосування низки методів підготовки майбутніх 

учителів: участь у публічних лекціях (конференціях, семінарах), присвячених 

освіті, проблемам психопедагогіки, загальної культури (до складу якої 

частково належали й питання толерантності), котрі проводили університетські 

викладачі або інші фахівці, які мали практичний досвід (лікарі, дитячі 

психологи та ін.); університетські лекції для майбутніх педагогів, практичні 

семінари, які потребували від учителів-стажерів попередньої підготовки, 

пошуку інформації та роздумів; аналіз документів; групова робота, рольові 

ігри, дебати тощо [79, с. 46]. 

Особливу увагу було приділено вмінню майбутніх учителів виступати 

в різних ролях: «монополізувати» право викладення власної думки або, 
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навпаки, надати іншим можливість ставити питання, висловлювати критику 

або свої вимоги, навчатися поваги та терпимості до думок інших, спостерігати 

за результатами поведінки, що сприяло взаємозбагаченню та породжувало 

відчуття причетності до спільної справи, визнання інших справжніми 

партнерами, важливими та рівними. Саме це, як підкреслюють М. Тіксерон 

(M. Tixeront) та Н. Лезельбаум (N. Leselbaum), і дозволяє іноді знайти той 

самий «щасливий баланс», що сприяє готовності майбутнього вчителя до 

толерантної взаємодії та розвитку вміння виховувати толерантність в учнів 

[79, с. 46]. 

Необхідно зазначити, що можливості для реалізації підготовки 

майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів колежів розширилися, 

починаючи з 1980 р., завдяки збільшенню загальної педагогічної підготовки, 

а також уведенню до програми навчання в РПЦ «стажування з повною 

відповідальністю» [38, с. 138].  

 До підготовки вчителів колежів до виховання толерантності залучали 

фахівців різного рівня: викладачів університетів, Нормальних шкіл, 

директорів шкіл, радників із професійної орієнтації, інспекторів національної 

освіти, фахівців Центрів документації, представників асоціацій батьків учнів 

та ін. [79, с. 44]. 

 У Нормальних школах, як зазначають фахівці, разом із елементами 

психології дитини, загальною педагогікою, методикою окремих дисциплін, 

основами правової системи та шкільного адміністрування зміст педагогічної 

освіти містив і «професійну мораль» [110, с. 73]. 1973 року у Франції було 

видано спеціальний посібник із професійної моралі під назвою «Кодекс Солей. 

Книга вчителя» (Солей – прізвище автора першого видання посібника). 

Зазначений посібник містив детальне визначення «професійної моралі 

вчителя», який є перш за все «вихователем за покликанням» [16, с. 9].  

        Саме в цьому посібнику наявна одна з перших спроб сформулювати мету 

та завдання підготовки вчителя до виховання толерантності в учнів. Мета 

зазначеної підготовки була дещо абстрактною й полягала в «підготовці 
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вчителя до виконання соціального обов’язку, піклування про просування 

гуманістичної культури, служіння ідеалу». Виходячи з мети, були визначено 

й завдання підготовки вчительських кадрів до виховання в учнів толерантного 

ставлення до людей довкола. Завдання цієї підготовки полягали в підготовці 

вчителя як «інтелектуального, морального та соціального провідника»; 

потребі постійної самоосвіти; необхідності мати бездоганний вигляд 

і поведінку; необхідності постійно пам’ятати про те, що «все його особисте 

життя має бути прикладом моралі й громадянської свідомості та світськості» 

[16, с. 16–17]. 

        Аналізуючи ці завдання, фахівець з історії освіти Ж.-Ф. Кондетт (J.-

F. Condette) слушно наголошує, що таке визначення моральних обов’язків 

більше підходило б учителям Франції кінця ХІХ століття та є занадто 

«традиційним» для демократичного суспільства середини 70-х років 

ХХ століття [17, с. 226]. Доцільно звернути увагу й на те, що до завдань 

«професійної моралі вчителя» ще не належали такі поняття, як 

«толерантність», «повага до різноманітності», інших культур. Це можна 

пояснити певною «закритістю» та консерватизмом Нормальних шкіл з їхньою 

суворою ієрархією та повагою до традицій [69, с. 18]. 

 Залучення учнів колежів до активної участі в шкільному житті є однією 

з особливостей системи освіти Франції. З 1969 року кожний клас колежу 

обирає свого «делегата» – учня, який представляє свій клас у відносинах 

з учителями та іншими працівниками шкіл. Представник класу бере участь 

у класній нараді, яка проводиться наприкінці кожного навчального триместру 

за участі всіх викладачів цього класу, керівника навчального закладу та 

головного радника з питань освіти, а також представника батьків. Таким 

чином, учнів було залучено до розв’язання питань життя класу,  навчальних 

досягнень та індивідуальної роботи кожного учня [52]. 

        У постанові від 1978 р. про затвердження Програми морального та 

громадянського виховання школярів було сформульовано й мету виховання 

в учнів толерантності, яка полягала в набутті дітьми певних звичок і поведінки, 
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зокрема «поваги до інших, з їх відмінностями (особливо до дітей 

з обмеженими можливостями або іммігрантів), а також інтересу до іншого, 

який може ґрунтуватися на більш продуманому сприйнятті цих відмінностей, 

так само як і схожості з іншим» [40, c. 59]. 

А вже в Програмі морального та громадянського виховання, яка була 

затверджена 1980 року, «повага до інших, що передбачає толерантність, 

усвідомлення різноманітності та складності» названа однією з цінностей, без 

якої неможливе існування демократичного суспільства» [40, c. 88]. 

Зазначена програма вже передбачала розширення завдань підготовки 

вчителя до виховання толерантності в учнів, а саме: «спонукання вчителя до 

усвідомлення цінностей», набуття «хороших звичок» та поведінки»; 

необхідність послідовного переходу від «слова до поведінки»; «пояснення та 

обґрунтування» окремих положень [40, c. 88]. У програмі 1980 року також 

було виокремлено напрями діяльності вчителя щодо виховання толерантності 

в учнівському колективі. Це:  

 - перехід від життєвого досвіду школяра до розуміння. Головна ідея такого 

підходу полягала в тому, що дитина не є «чистим аркушем», і коли вона 

приходить до школи, то має спонтанні уявлення про суспільну та політичну 

реальність (фізичні, естетичні, мовні явища тощо). Але, ураховуючи ці реалії, 

учитель не повинен дозволяти дитині обстоювати погляди, котрі 

є упередженнями, оскільки вони формуються ще до того, як діти набувають 

здатність до власного судження;  

- перехід від спонтанного до продуманого та організованого . Радилося 

будувати колективну організацію на спонтанній соціалізації та активній участі 

дітей. Реалізація цього напряму полягає в прищепленні учням цінностей у ході 

спонтанної соціалізації, використовуючи можливості, що виникають у процесі 

діяльності. Учителі мають уникати застосовування «готових» організаційних 

структур там, де така організація виникає сама собою як умова для успішної 

реалізації діяльності [40, c. 88]. Хорошим прикладом є організація 

співробітництва в класі або в школі, яка відповідає бажанню 
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одинадцятирічного учня колежу жити в колективі та надає можливість брати 

активну участь у реальних проєктах [40, c. 88]. 

Вивчення та узагальнення науково-педагогічної літератури [40; 56] 

свідчить про те, що на досліджуваному етапі (1968–1989 рр.) уже на 

державному рівні було визначено шляхи діяльності вчителя з виховання 

в учнів моральних та громадянських цінностей узагалі та толерантності 

зокрема. До таких шляхів належали: організація класного життя; створення в 

учнівському колективі клімату, збагаченого «різноманітністю»; постійний 

обмін між учителем та учнями й між самими учнями; навчання самостійності 

та солідарності; виконання індивідуальних та колективних обов’язків із 

залученням хлопчиків, дівчаток, учнів з особливими освітніми потребами, 

дітей іммігрантів; розвиток мислення, де домінує бажання та звичка 

допомагати [40, с. 93–94]. 

Необхідність спільного життя спонукає вчителя до розвитку конкретних 

навичок та звичок учнів, що сприяють вихованню толерантного ставлення до 

інших. Це участь у розв’язанні спільних проблем класу (вибір проєктів, 

розподіл завдань, вибори представників класу, вибір діяльності, ведення 

діловодства, звітів про діяльність тощо). Потреба колективного життя 

зумовлює набуття учнями й певних знань: учитель пояснює чи уточнює явища 

або поняття, незрозумілі дітям, розповідає про правила, що регулюють 

колективне життя, діяльність окремих груп, асоціацій, клубів, товариств тощо  

[40, с. 93–94]. 

      Доцільно наголосити на тому, що виховання толерантності в учнів 

відбувається як у навчальній, так і в позанавчальній діяльності. У навчальному 

процесі – набуття знань із різних предметів (французька мова, історія, 

географія, технічні та біологічні науки тощо) (Додаток В), а також умінь 

і навичок (читання текстів, ведення кореспонденції, складання офіційних 

листів, критичний підхід до висвітлення поточних подій засобами масової 

інформації (преса, радіо, телебачення)). Питання, що виникають у дітей під час 

користування такими матеріалами, надають теми для роздумів, обговорень, 
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порівнянь, критики. З іншого боку, учителі привчають своїх вихованців бути 

пильними щодо матеріалів, які підтримують стереотипи або упередження 

(наприклад, про роль чоловіка та жінки в соціальному, професійному 

й родинному житті) [40, с. 93–94]. 

Аналізуючи програми окресленого етапу з інших шкільних дисциплін, 

робимо висновок, що до виховання толерантності в учнів залучаються також 

учителі таких предметів, як образотворче мистецтво й фізичне виховання.  

Виховання толерантності на уроках останнього відбувається завдяки 

«навчанню жити разом, існувати в колективі» через участь у колективних 

заходах, змаганнях. Зазначені заходи сприяють тому, що учень набуває 

«здатності краще розуміти, сприймати та поважати інших», «розуміти правила 

та дотримуватися їх», учиться «належним чином сприймати як поразку, так 

і перемогу» [40, с. 82]. Учитель образотворчого мистецтва навчає учнів 

«ураховувати різні способи самовираження (залежно від періоду, 

використовуваних засобів), <…> поважати погляди іншої людини та 

розширювати власні засоби дослідження й реалізації» [40, с. 71].  

     Для більш ефективного виховання в учнів толерантного ставлення до 

людей довкола, фахівці окресленого етапу (1968–1989 рр.) рекомендують 

у колежах виділяти спеціальний час для роздумів. Зокрема, у Програмі 

морального та громадянського виховання (1980 р.) наголошено на 

необхідності якомога частіше, не менше, ніж раз на тиждень, обговорювати 

з учнями моральні проблеми, або ситуації із життя класу чи найближчого 

оточення учнів, або події, що відбуваються на місцевому, національному чи 

світовому рівнях.  

      Мета такого заходу – реалізація технології колективного розмірковування 

та обговорювання, визначення ставлення, що виникає в процесі обговорення, 

та цінностей, які лежать у його основі, спонукання до подальшого 

дослідження проблеми та здобуття знань. Наприклад, щорічні пам’ятні 

вшанувальні заходи (державні або місцеві) мотивують до вивчення історичних 
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подій, до роздумів, що спираються на численні факти, документи 

з національної історії, легенди, міфи чи оповідання з різних епох та країн.  

     Як свідчить вивчення досвіду діяльності окремих колежів Франції, 

успішному вихованню толерантності в учнів сприяють мобілізувальні 

колективні дії. Будь-яка моральна рефлексія набуває сенсу лише тоді, коли 

приводить до прийняття певних рішень і впливає прямо чи опосередковано на 

повсякденні вчинки. Учні можуть брати участь в альтруїстичних заходах, як-

от кампанії з охорони навколишнього середовища, відновлення мистецької 

спадщини, окремих видах соціальної роботи (допомога знедоленим, людям 

похилого віку). Головною умовою є те, що ці заходи мають бути справою 

самих дітей, які усвідомлюють значення такої праці та її наслідки й доходять 

висновку про важливість не тільки позбавлення людей від страждань, але 

й пошуку причин цих страждань, щоб працювати над їх усуненням 

у майбутньому [40, с. 93–94]. 

У 1985 році уряд Франції видає указ про організацію роботи закладів 

середньої освіти, де йдеться про створення кожним із цих закладів 

внутрішнього регламенту, який визначав би права та обов’язки всіх членів 

шкільної спільноти. Особливу увагу приділено таким правам та обов’язкам, як 

«свобода інформації та свобода вираження поглядів», яку мають учні, 

«дотримуючись плюралізму та принципу нейтральності»; «гарантія захисту 

від будь-якої фізичної чи моральної агресії та обов’язок не застосовувати 

жодного насильства», «повага до принципів секуляризму та плюралізму»; 

«обов’язок толерантності й поваги до особистості та переконань інших 

людей» [21]. 

Дослідник Ж.-К. Філлу (J.-C. Filloux) підкреслює виховну роль 

внутрішнього регламенту, який призначений не для покарання порушників 

правил або розпорядку навчального закладу, а перш за все є носієм певних 

знань і цінностей, що сприяє навчанню відповідальності та поваги до інших 

членів суспільства [33, с. 101]. 
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На аналізованому етапі (1968–1989 рр.) було визначено й особисті якості 

вчителя, потрібні йому для успішної реалізації питань виховання 

толерантності в учнів колежів Франції. Це відповідний рівень підготовки, 

велика відповідальність, заборона застосовувати готові «рецепти», 

сумлінність та почуття такту, ініціативність і послідовність [33, с. 94].  

На окресленому етапі (1968–1989 рр.) виділено й труднощі, що заважали 

активній підготовці учителів до виховання толерантності учнів, а саме: 

- недосконалість системи професійної підготовки педагогів. Підготовка 

вчителів для початкової та середньої ланок істотно відрізнялася за своєю 

тривалістю, програмами та методами, не була взаємопов’язаною, що не 

дозволяло створити чітко організовану систему виховання толерантності 

в учнів;  

- переважно академічна підготовка майбутніх учителів колежів 

в університетах, педагогіку як науку майже не вивчали, тому викладачі 

колежів не були належним чином підготовані до виховної діяльності; 

- достатньо слабка підготовка майбутніх учителів колежів до виховання 

толерантності в РПЦ;  

- відсутність чітко визначеного поняття «толерантність» у нормативних 

документах, зокрема в тих, якими керувалася система освіти Франції. 

Отже, на досліджуваному етапі (1968–1989 рр.) на законодавчому, 

суспільно-політичному та економічному рівнях у Франції склалися 

передумови для порушення питання про підготовку вчителів до виховання 

толерантності в учнів колежів. Фахівці в загальному вигляді здійснили спроби 

визначити поняття «толерантність» та «міжкультурна освіта», мету, завдання, 

зміст, напрями, форми та методи зазначеної підготовки.
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 2.2. ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО 

ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ КОЛЕЖІВ ФРАНЦІЇ 

(1990–2015 РР.) 

 

2.2.1. Загальна характеристика системи підготовки вчителів 

колежів у Франції  на досліджуваному етапі 

 

На другому етапі розвитку професійної підготовки учителів до 

виховання толерантності в учнів колежів (1990–2015 рр.) створюються більш 

сприятливі умови, за яких може відбуватися їх підготовка. Передусім це 

пов’язано з тим, що на початку 90-х років XX століття все більшу увагу 

приділяють розвитку особистості самого майбутнього педагога, який стає 

більш інформованим, здатним до самостійних рішень і усвідомлення 

відповідальності за свої дії та їхні наслідки. Тенденція до виховання 

толерантності в учнів втілюється через увагу до індивідуального розвитку 

особистості учителя [110, с.119]. Зокрема, Т. Харченко виділяє такі складові 

індивідуалізації педагогічної освіти у Франції: 

- формування індивідуального проєкту підготовки та розроблення 

індивідуального навчального маршруту кожного вчителя під час його 

професійної підготовки залежно від спеціальності й набутого досвіду; 

- виділення спеціального часу для організації індивідуальної роботи. Окрім 

лекцій (фр. Le cours magistral), роботи під наглядом керівника (фр. Le travail 

dirigé) та індивідуальної роботи (фр. Le travail personnel), було передбачено 

введення інших форм професійної підготовки, таких як стажування, ательє 

(семінари, практикуми), робота в невеликих групах, тьюторство [110, с.  124]; 

- приділення уваги розвитку універсальних компетентностей, обов’язкових 

для роботи кожного вчителя, як-от: здатність до аналізу та синтезу, уміння 

висловлюватися, добре володіти мовленням, здатність спілкуватися, 

аргументувати, відкрито мислити [111, с. 144]. 
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Згідно із Законом про загальні принципи організації системи освіти від 

10 липня 1989 р. у Франції в 1990 році було створено нові державні заклади 

вищої освіти – Університетські інститути підготовки вчителів (УІПВ) (фр. 

IUFM – Institut universitaire de formation des maîtres) [55; 93, с. 176]. Французькі 

дослідники М. Альте (М. Altet), Ж.-Ф. Кондетт (J.-F. Condette) уважають 

створення УІПВ справжньою інституційною зміною, яка дозволила 

модернізувати педагогічну освіту, зробити процес професійної підготовки 

вчителів більш уніфікованим [2, c. 14].  

Головною перевагою УІПВ було те, що вчителі початкових шкіл, 

колежів та ліцеїв навчалися разом, а це сприяло тому, що підготовка вчителів 

різних рівнів освіти була більш взаємопов’язаною, це полегшувало обмін між 

цими категоріями педагогів та усувало роз’єднаність, яка існувала між ними. 

Дослідники називали це важливим структурним прогресом, відтепер усі 

майбутні вчителі мали змогу отримувати справжню університетську 

підготовку, «черпати з потужного джерела знань» [17, с.  301]. Нарешті 

з’явилася можливість створити баланс між теоретичним знанням та 

«професіоналізацією», тобто практичною підготовкою. Міністр освіти 

Л. Жоспен у 1990 р. проголосив існування «нової педагогічної культури», яка 

полягала в тісному зв’язку між теорією та практикою [17, с. 303].  

Таким чином, педагогічна освіта Франції, попри те, що залишалася 

самостійним інститутом, поступово вливається в систему класичної 

університетської освіти. Згодом, у 2007 році, УІПВ остаточно ввійшли до 

складу університетів. На цьому етапі вже було сформульовано загальну мету 

підготовки майбутніх учителів, яка полягала в посиленні початкової 

професійної підготовки викладачів; установленні наступності між учителями 

початкового та середнього рівнів освіти; налагодженні шляхів оптимального 

поєднання теоретичної та практичної складових у підготовці вчителя; 

інтеграції освіти й науки [70]. 

Педагогічна підготовка майбутніх учителів колежів здійснювалася на 

базі трирічної освіти в одному з університетів. Для вступу в УІПВ потрібно 
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було мати диплом ліценціата (укр. бакалавр, фр. licence). Навчання в УІПВ 

тривало два роки й передбачало поглиблення спеціально-наукової підготовки 

на першому році та психолого-педагогічну й загальноосвітню підготовку, 

а також організацію педагогічної практики протягом усього часу навчання 

в УІПВ [110, с.54]. 

Перший рік навчання був переважно присвячений готуванню до 

професійного конкурсного іспиту на право працювати вчителем того чи 

іншого рівня освіти. Під час другого року навчання в УІПВ приділяли велику 

увагу педагогічній практиці, котра була доповнена деякими теоретичними 

курсами, зокрема з дидактики відповідних дисциплін, дитячої та підліткової 

психології, історії освіти [17, с. 305]. 

 Згідно із Циркуляром  № 91-202 від 2 липня 1991 року «Про загальні 

принципи організації підготовки в УІПВ» навчання майбутніх учителів 

колежів нараховувало 300 годин педагогічної практики, від 400 до 750 годин 

предметної підготовки та від 300 до 450 годин загальної спільної підготовки  

[18]. З’ясовано, що введення в 1991–1992 навчальному році модуля «Загальна 

спільна підготовка» (фр. La Formation Générale et Commune) як одного 

з основних  компонентів підготовки вчителів в УІПВ сприяло значному 

посиленню змісту підготовки вчителів колежів до виховання толерантності.  

Отже, уніфікація підготовки вчителів різних рівнів (від материнської 

школи до ліцею) передбачала, окрім «дисциплінарної» підготовки, також 

загальну підготовку для набуття майбутніми педагогами загальних спільних 

компетентностей, що, на думку французьких дослідників П. Баранже 

(P. Baranger) і М.-К. Бле (M.-C. Blais), стало принципово новою складовою 

початкової підготовки учителів [7, с. 100–101] та «першим кроком до 

побудови професійної ідентичності майбутнього вчителя» [7, с. 103].  

Модуль «Загальна спільна підготовка» мав на меті: допомогти 

майбутньому вчителеві виявити основні положення, на яких базується робота 

класу, особливо виховний аспект цієї праці; дізнатися про особливості 

шкільної дійсності; набути здатність до рефлексії щодо цілей своєї 
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професійної діяльності, професійної етики та відповідальності, яка покладена 

на вчителів; виробити загальну культуру в учителів початкової й середньої 

ланок [110, с.178]. 

Для реалізації зазначеної мети було передбачено вивчення таких питань, 

як-от: особливості роботи вчителя й цінності республіканської школи; 

викладання в елементарній школі, колежі, ліцеї; труднощі учнів і професії 

(шкільна інтеграція й адаптація, процеси навчання, методи оцінювання); різні 

моменти шкільного навчання від материнської школи до університету [110, 

с.178]. 

Щодо змісту загальної підготовки майбутніх учителів колежів, навколо 

якого було спочатку багато дискусій, то основними його елементами, 

характерними для більшості УІПВ, були: вивчення освітньої системи; 

психологія (психологія навчання, когнітивна психологія); викладач і його 

професія (сюди належали загальна педагогіка, роздуми про наукові знання та 

знання, яких потрібно навчати); використання нових технологій у навчанні; 

мовлення й комунікація [73, с. 42]. 

П. Баранже (P. Baranger) і М.-К. Бле (M.-C. Blais) виокремили три 

головні напрями загальної спільної підготовки, що була започаткована 

в УІПВ:  

1) освітня система: історія, соціологія освіти; її структура, цілі, завдання; 

соціально-економічний контекст освіти; етика та громадянськість; 

2) учень: знання про учня; теорія, методика навчання; боротьба зі 

шкільною неуспішністю; професійна орієнтація учня; 

3) викладач: особистість викладача та міжособистісні стосунки (голос, 

постава, спілкування, робота в команді); освітні технології (інформаційні 

технології, аудіо та відео, медіа) [7, с. 104]. 

Ще на початку свого існування, у 1991–1992 рр., деякі УІПВ розробляли 

в межах складової «Загальна спільна підготовка» свої специфічні курси, що 

передбачали окремі елементи підготовки до виховання толерантності, такі як, 

наприклад: «Особливості роботи вчителя в передмісті», «Школа та принцип 
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світськості», «Імміграція та школа», «Основи мовлення, комунікації та нових 

технологій» (УІПВ м. Кретей), «Шкільне середовище й навчальні маршрути 

учнів», «Соціальна та професійна ідентичність учителя», «Виховання 

громадянськості» (УІПВ м. Нансі), «Етика та громадянськість» (УІПВ 

м. Париж) [7, с. 107–110; 73, с. 42]. 

 Необхідно також наголосити на тому, що стажування в УІПВ проходило 

у двох різних формах: стажування в супроводі та стажування з повною 

відповідальністю. Зокрема, під час стажування в супроводі (фр. Le stage de 

pratique accompagnée) студенти, яких розподіляли в різні класи, спостерігали 

за роботою вчителя, обговорювали свої спостереження, брали на себе частину 

класної роботи. Такий вид стажування мав на меті формування професійних 

навичок і поведінки вчителя-стажиста, а також накопичення матеріалу для 

проведення наукової роботи [110, с.179]. 

Стажування з повною відповідальністю (фр. Le stage en responsabilité) 

було дуже важливим елементом під час оцінювання підготовки випускника 

УІПВ. У ході цього стажування викладачі-стажисти виконували завдання, 

покладені на інших шкільних учителів, збирали дані для наукової роботи (фр. 

Mémoire), яку вони мали написати та захистити наприкінці другого року 

навчання [110, с.179]. 

Важливе значення для підготовки майбутніх учителів до виховання 

толерантності, розвитку міжкультурної компетентності мала організація 

зарубіжних стажувань, які було інтегровано в навчальний процес підготовки 

викладачів-стажистів на другому році навчання в УІПВ. Зазвичай це були 

стажування-спостереження, або стажування в супроводі в навчальному 

закладі, або стажування на підприємстві, що частково оплачувалося УІПВ та 

міжнародними організаціями [110, с. 220]. 

З 2006 року навчання в Університетських інститутах підготовки 

вчителів було спрямоване на набуття компетентностей, якими мали володіти 

всі без винятку вчителі. Завдання, або «місія», учителів як державних 

службовців були такі: навчання молодого покоління, що передбачає 
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оволодіння всіма знаннями та навичками, необхідними для відповідного рівня 

освіти; виховання відповідно до республіканських цінностей, яке передбачає 

точне знання принципів, законів, у яких вони викладені, а також зразкову 

поведінку під час здійснення своїх функцій; сприяння соціальній та 

професійній інтеграції учнів, що передбачає здатність підтримувати 

культурну відкритість учнів та їхню обізнаність щодо економічного та 

соціального середовища [4]. 

Важливим моментом є те, що на досліджуваному етапі педагогічна 

освіта враховувала шкільні реалії та реалізовувалася відповідно до 

професійних ситуацій, з якими стикаються вчителі: труднощі в процесі 

пояснення того чи іншого поняття, особистість учня, особливості класу як 

колективу, навчання (процес, мотивація, труднощі), оцінювання, управління 

конфліктами, боротьба з насильством у школі, відносини з батьками, 

різноманітність навчальних шляхів, запропонованих учням, культурне 

розмаїття учнів та спільна культура країни [4]. 

Професійна підготовка вчителів до виховання толерантності учнів 

у новостворених УІПВ забезпечувалася завдяки дотриманню основних 

принципів педагогічної освіти: 

- професійна підготовка вчителів відбувалася як в УІПВ, так і в шкільних 

закладах освіти (з одного боку, теоретичні знання стають ефективними тільки 

в поєднанні з практикою; з іншого боку, навчання за допомогою практичних 

ситуацій відбувається винятково за умови  їх аналізу  та дослідження); 

- підготовку вчителів забезпечували викладачі, які мали багаторічний досвід 

роботи в школі та нерідко поєднували викладання в УІПВ з діяльністю 

шкільного учителя; 

- підготовка майбутніх педагогів здійснювалася відповідно до циклів 

університетської освіти (1-й цикл тривав 3 роки й закінчувався отриманням 

ступеня «Ліса́нс» (фр. Licence), 2-й цикл тривав 2 роки з присвоєнням ступеня 

«Мастéр» (фр. Master), 3-й цикл  тривав 3 роки та приводив до здобуття ступеня 

«Доктора́» (фр. Doctorat));  
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- конкурсний іспит наприкінці першого року навчання в УІПВ був покликаний 

забезпечити високий рівень знань із дисциплін, які мають викладатися. 

Підготовка до іспитів сприяла поглибленню та розширенню загальної 

педагогічної культури кандидатів на посаду вчителя; 

- принцип поступового входження в професію, наявність «педагогічного 

супроводу» на першому місці роботи; 

- підготовка є відкритою до соціального середовища (навчання співпраці 

з батьками, позашкільними об’єднаннями, організаціями, соціальними 

службами, місцевими органами влади); 

- підготовка передбачала розуміння культурної різноманітності сучасної 

Франції, що допоможе побудувати культуру, спільну для всіх учнів. Така 

культура заснована на визнанні спільних цінностей Французької Республіки, 

передбачає науково обґрунтовані знання та врахування культурних 

і релігійних відмінностей у французькому суспільстві. Особливу увагу було 

приділено знанням з історії релігії та релігійних фактів, які майбутні вчителі 

набували в межах різних дисциплін, та світськості (секуляризму) як одному 

з головних принципів освіти; 

- професійна підготовка майбутніх учителів містила вивчення основ наукових 

досліджень та вміння застосовувати їх в освітній діяльності; 

- підготовка передбачала оцінювання того, як майбутні викладачі оволоділи 

всіма професійними компетенціями, що здійснювали викладачі-практики, 

тьютори, керівники навчальних закладів, у тому числі в реальних ситуаціях 

протягом усього навчання, що гарантувало високу якість професійної 

підготовки [4]. 

Аналіз 10 компетентностей, набуття яких забезпечувало навчання 

в УІПВ, доводить, що ці вищі педагогічні заклади готували майбутніх учителів 

колежів до виховання толерантності в учнів (див. Додаток Г). Перша із цих 

компетентностей має назву «Діяти як державний службовець, етично та 

відповідально» й передбачає, що вчитель сприяє соціальному та 

громадянському вихованню учнів, виявляє професійну свідомість 
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і дотримується етичних принципів: поважає та змушує шанувати особистість 

кожного учня, свободу думок; намагається виробити об’єктивне ставлення до 

школярів; він знає й утілює у своїй діяльності принцип секуляризму та 

нейтральності.  

Володіння цією компетентністю передбачає насамперед знання 

цінностей Республіки, до яких належать свобода, рівність, братерство (девіз 

Французької Республіки) [94, с. 163], світськість, відмова від будь-якої 

дискримінації, різноманітність, рівність між чоловіками та жінками; знання 

правових аспектів та документів: девізу Французької Республіки, Конвенції 

про права дитини, своїх прав та обов’язків у ситуаціях загрози чи насильства, 

правил роботи шкільних закладів (внутрішнього регламенту шкіл, юридичних 

аспектів функціонування шкіл) тощо. Учитель має пояснювати та 

прищеплювати цінності Республіки, поважати учнів і їхніх батьків.  

Друга із цих компетенцій – «Організовувати роботу класу», що 

передбачає вміння вчителя досягати прогресу учнів як в оволодінні знаннями, 

набутті вмінь і навичок, так і в дотриманні правил життя в суспільстві. Це 

означає вміння «брати на себе відповідальність за групу чи клас, розв’язувати 

конфлікти, розвивати співпрацю між учнями» [22]. Третя із цих 

компетентностей, що безпосередньо пов’язана з вихованням толерантності,  – 

«Ураховувати різноманітність учнів» – передбачала, що вчитель не тільки сам 

виявляє толерантність до учнів, «зважаючи на різні ритми навчання, надаючи 

підтримку кожному учневі, у тому числі учням з особливими потребами», але 

також «cпонукає кожного учня до позитивного погляду на себе, на іншого та 

на його особистість» [22]. 

Незважаючи на те, що створення УІПВ було значним прогресом 

у визначенні змісту підготовки вчителів до виховання толерантності 

в школярів, на початку ХХІ століття вища педагогічна освіта у Франції 

виявилася дещо ізольованою від решти Європи та переживала певне 

«виснаження», наслідком чого стало зниження загального рівня кадрового 

резерву педагогічних працівників. Тому система підготовки та відбору 
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вчителів потребувала термінового оновлення. Згідно із Законом №2013-595 

від 8 липня 2013 р. підготовку вчителів було покладено на Вищі школи 

з підготовки педагогічних кадрів (фр. ESPE – École supérieure du professorat et 

de l'éducation), що приходять на зміну УІПВ. Ці новостворені заклади 

займалися початковою підготовкою майбутніх учителів та інших педагогічних 

працівників, а також післядипломною освітою. Кожен із цих закладів мав 

акредитацію Міністерства національної освіти або Міністерства вищої освіти 

та наукових досліджень (усього їх налічувалося 30 – за кількістю «академій» 

(навчальних округів)) [57]. 

Навчання в ESPE тривало два роки й закінчувалося отриманням диплома 

«Мастéр» 2 (М2) у галузі освіти та професійної підготовки (фр. Master Métiers 

de l’enseignement, de l’éducation et de la formation – MEEF). Вступ до Вищих 

шкіл з підготовки педагогічних кадрів здійснювався без іспитів, абітурієнти 

записувалися до обраного закладу он-лайн, відбір відбувався за результатами 

співбесіди та розгляду документів, які надавав абітурієнт: диплом ліценціату, 

навчальні досягнення під час навчання в університеті, резюме (автобіографія) 

та мотиваційний лист. Зміст навчання в ESPE мав такі основні складові: 

- предметне навчання – теоретична підготовка зі спеціальності (дисципліни, 

які має викладати майбутній учитель); 

- загальна спільна програма (фр. Tronc commun) для всіх спеціальностей, яка 

має на меті створення культури, спільної для всіх  майбутніх викладачів, 

незалежно від рівня закладу освіти, у якому вони працюватимуть. Курс 

охоплював загальний підхід до педагогіки та дидактики навчання, вивчення 

освітнього середовища в закладах початкової та середньої освіти (робота 

в команді, відносини з освітньою спільнотою, управління кризами), виховання 

цінностей Республіки, наскрізні соціально значущі теми (громадянськість, 

екологічна самосвідомість і сталий розвиток), професійні навички (gestes 

professionnels) (поведінка в класі, запобігання насильству в школі), знання 

навчального шляху учнів (процес навчання, орієнтація);  

- педагогічна практика протягом обох років навчання [76]. 
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Протягом першого навчального року загальний час навчання становив 

приблизно від 450 до 550 годин. Він ураховував також періоди стажування 

тривалістю від 4 до 6 тижнів і самостійну роботу студентів [31]. На другому 

році навчання було заплановано від 250 до 300 годин аудиторних занять 

і тривалий період стажування. 

Особливу увагу було приділено освоєнню майбутніми викладачами 

інформаційних технологій, які сприяли підвищенню ефективності викладання, 

дозволяли створювати освітні ресурси, адаптовані до потреб учнів, а також 

використовувати засоби комунікації для кращого залучення родин школярів.  

Значний акцент у сучасній підготовці майбутніх учителів до виховання 

толерантності в учнів роблять на знанні іноземних мов. Протягом обох років 

навчання в ESPE студенти вивчають іноземну мову, а отримання диплома 

можливе лише за умови одержання високих балів із цієї дисципліни, що мають 

бути не нижчими за середній бал [31]. 

Як і в УІПВ, у нових навчальних закладах особливе місце було відведене 

педагогічному стажуванню. Кожне стажування передбачало певний час на 

його підготовку, активну фазу та фазу рефлексивного аналізу. На першому 

курсі магістерської програми MEEF стажування мало на меті забезпечити 

перший професійний досвід. Мова йде про такі види стажування, як 

стажування-спостереження та практика в супроводі. Загальна тривалість 

стажування становить від чотирьох до шести тижнів протягом першого 

й другого семестрів. Педагогічне стажування дозволяло студентам уперше 

побачити себе в професійній ролі, допомагало вчитися розмірковувати над 

методами мобілізації знань задля здійснення педагогічної діяльності, 

аналізувати досвід використання навчальних посібників та сприймати учнів як 

рівноправних учасників процесу навчання. Воно допомагало студентам 

і підготуватися до конкурсного відбору наприкінці першого року навчання, 

а також спланувати магістерські дипломні роботи, які вони мають виконати на  

другому курсі [28]. 
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Студенти, які успішно склали конкурсний іспит на заміщення посади 

вчителя, на другому році навчання проходять «стажування 

з відповідальністю», що прирівнюється до роботи за сумісництвом у системі 

національної освіти. При цьому вони отримують статус державного 

службовця та відповідну заробітну платню.  

Дипломна робота, яку студенти виконують на другому році навчання, 

має дисциплінарний і дослідницький характер та педагогічну спрямованість 

і пов’язана з педагогічним стажуванням. Студент виконує дипломну роботу 

під наглядом викладача, викладача-дослідника чи дослідника, а також у межах 

стажування – під контролем учителя-професіонала шкільного закладу. 

В оцінці другого року навчання враховано оцінку дипломної роботи, її захист 

та діяльність студента під час педагогічного стажування [28]. 

Дворічний навчальний цикл «Мастер» MEEF має різні рівні підготовки. 

Зокрема, майбутні вчителі колежів навчаються за рівнем «Середня освіта» 

(Master second degré). Це навчання базується на взаємодоповнюваності 

наукових та професійних навичок. Зв’язок предметного та дидактичного 

навчання має дозволити студентам переходити від наукової рефлексії до 

професійної практики. Навчання має на меті здобуття студентами здатності до 

дослідження, яка базується на методології дослідження, навчально-

дослідницькій діяльності, адаптованій до професійних цілей [28]. (Схема 

вищої педагогічної освіти в ESPE представлена в Додатку Д). 

Центральне місце в підготовці майбутнього вчителя колежу у Франції 

належить конкурсному іспиту з набору на державну службу (фр. Le Concours 

de recrutement). Протягом першого року навчання ESPE готують до складання 

цих конкурсних іспитів. Претенденти беруть участь у конкурсному іспиті 

з набору на державну службу відповідно до обраної педагогічної спеціалізації 

[24]. 

Робота в державних закладах середньої освіти (колежах або ліцеях) 

передбачає отримання сертифіката CAPES (фр. Certificat d'Aptitude au 

Professorat de l'Enseignement du Second degré). Викладачі, які склали 
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конкурсний іспит, отримують звання викладача «сертиф’є». Цей сертифікат 

дозволяє також працювати на посаді вчителя-документаліста, який керує 

документальними фондами (бібліотеками), а також навчає учнів працювати 

з інформацією. Щоб здобути статус викладача «сертиф’є», крім успішного  

складання конкурсного іспиту, необхідно обов’язково пройти оплачуване 

стажування тривалістю 1 рік як викладач-стажист, після чого журі ухвалює 

рішення про сертифікацію, а також отримати ступінь «Мастéр» або його 

еквівалент [25]. 

Майбутні викладачі фізичної культури та спорту мають скласти 

конкурсний іспит CAPEPS (фр. Сertificat d'aptitude au professorat d'éducation 

physique et sportive). 

До складання конкурсних іспитів можна підготуватися дистанційно – 

у Національному центрі дистанційного навчання (фр. CNED – Centre national 

d'enseignement à distance), що був заснований ще в 1939 році. Навчання в CNED 

здійснюється переважно через інтернет і є дуже популярним у Франції завдяки 

можливості проходити курс в індивідуальному темпі, без відриву від основної 

роботи.  

Для участі в конкурсі потрібно бути громадянином Франції або однієї 

з держав-членів Європейського Союзу, не мати судимостей, надати довідку 

про стан здоров’я. 

Конкурсний іспит складається з усної та письмової частин. Спочатку 

претенденти складають письмові іспити (кількість письмових та усних іспитів 

може бути різною, що залежить від рівня конкурсу, а також від обраного 

напряму). Під час усних іспитів, крім питань, що стосуються предметів 

і дисциплін, журі ставить питання, які дозволяють оцінити здатність 

кандидата як майбутнього викладача враховувати структуру навчання та 

потреби учнів, мати уявлення про різноманітність умов здійснення 

професійної діяльності, усвідомлювати різні її виміри (клас, педагогічний 

колектив, освітній заклад, громада) і цінності, на які вона спирається, у тому 

числі цінності Республіки. Ці питання базуються на переліку професійних 
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компетентностей педагогічних працівників, затверджених Міністерством 

національної освіти (останній такий перелік було затверджено постановою від 

1 липня 2013 року) [51] (Додаток Є). 

Журі конкурсу складається з інспекторів національної освіти, керівників 

освітніх закладів, асоційованих або сертифікованих викладачів, головних 

радників з освіти та викладачів закладів вищої освіти. 

Після успішного проходження конкурсу студент отримує звання 

вчителя-стажиста й прикріплюється до однієї з академій. Протягом 2-го року 

магістерської програми MEEF заняття в ESPE обсягом 250–300 годин на рік 

чергуються з педагогічною практикою в школі. 

Організація, структурування та викладання різних навчальних 

дисциплін у Вищих школах із підготовки педагогічних кадрів передбачають 

постійну співпрацю між студентами та професіоналами-практиками, які вже 

працюють у цій галузі. У процесі навчання майбутні вчителі спілкуються 

з викладачами, форматорами, тренерами, управлінськими кадрами, 

інспекторами, представниками партнерських організацій, які співпрацюють зі 

школами [51]. 

Як свідчить проведене дослідження, до особливостей підготовки 

у Вищих школах із підготовки педагогічних кадрів (ESPE) можна віднести: 

     - відведення значного часу на педагогічну практику в закладах середньої 

освіти; 

     - сприяння плавному входженню до професії. Завдяки своїй інтегрованості 

в університети Вищі школи з підготовки педагогічних кадрів забезпечують 

якісну предметну освіту та доступ до високоякісних досліджень, розвиваючи 

поступове набуття навичок та вмінь, необхідних для передавання знань та 

професіоналізації; 

     - активне залучення студентів до дослідницької діяльності, що дозволяє їм 

усвідомити науковий підхід до своєї професійної діяльності;  

     - суттєве підвищення вимог до випускників вищих педагогічних закладів, 

що впливає на якісний склад кадрового резерву працівників галузі освіти. 
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Натомість їм надаються більш широкі можливості стосовно 

працевлаштування, організації наукових досліджень, підвищення кваліфікації 

тощо; 

     - збільшення терміну навчання вчителів молодшої та середньої школи. 

З 2013 р. загальна тривалість навчання для майбутніх учителів становить 

мінімум 5 років (3 роки в університеті для отримання диплома «Лісанс» 

і 2 роки навчання в ESPE) [27]. 

Доцільно також наголосити на тому, що нові вищі школи здійснюють 

підготовку вчителів материнської та початкової школи, викладачів колежів та 

ліцеїв, головних радників з освіти, викладачів закладів вищої освіти, наукових 

працівників та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з освітою (УІПВ 

готували тільки працівників закладів дошкільної освіти та вчителів 

початкових і середніх шкіл) [27]. Важливою особливістю навчальних програм, 

що пропонуються в ESPE, є їхня гнучкість, вони створюються з урахуванням 

змін у шкільних програмах. 

З метою виховання педагогічної культури, спільної для всіх без винятку 

працівників освіти, Постановою Міністерства освіти від 27 серпня 2013 року 

до програми навчання за спеціальністю «Професії в галузі освіти, виховання 

та навчання» (MEEF), крім спеціальних дисциплін, було введено Загальну 

спільну програму (фр. Tronc commun), яка охоплює всі чотири семестри 

навчання в магістратурі [5]. 

В основу зазначеної загальної програми підготовки покладено чотири 

основні тематичні комплекси, один із яких має назву «Цінності Республіки 

й етичний та інституційний характер професії», у котрому виявляються 

втілення цих цінностей: концепція світськості, боротьба проти дискримінації, 

культура рівноправності чоловіків і жінок. Опанування цих цінностей, які 

лежать в основі толерантності, здатність прищеплювати їх учням класу або 

навчального закладу становлять предмет спеціального опитування в межах 

усних конкурсних іспитів. 
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        Керівникам ESPE запропоновано такий перелік тематики загального 

курсу: 

• історія: вивчення релігійних фактів, історія освіти; 

• філософія: громадянськість, світськість, критичне мислення, права та 

обов’язки, етика і відповідальність; 

• право: права та обов’язки, етика й відповідальність, знання в галузі 

юриспруденції, безпеки; 

• соціологія: місце школи в суспільстві та її завдання, політика у сфері 

освіти, демократизація, нерівність у шкільній успішності й середовище 

походження, соціальна неоднорідність, взаємини із сім’ями; 

• психологія: психоефективний розвиток дитини та підлітка, побудова 

авторитету й довіри, попередження виникнення певних видів поведінки, 

дискримінація, проблема відмінностей [63]. 

Згідно з Пояснювальною запискою Міністерства освіти Франції від 

30.04.2015 р., адресованою ректорам ESPE, методи оцінки компетенцій, 

отриманих у межах цієї загальної програми, розробляють безпосередньо самі 

педагогічні заклади вищої освіти, а оцінки вносять у додаток до диплома. 

Компетенції, на набуття яких спрямована загальна програма навчання 

вчителів і працівників освіти, оцінюються в подальшому під час прийому на 

роботу до шкіл Франції [63]. 

 Загальна спільна програма містила такі курси: урахування 

різноманітності школярів, зокрема учнів з обмеженими можливостями; 

методи педагогічної диференціації та навчальна підтримка учнів, які мають 

труднощі в навчанні; знання «загального ядра» (це питання розкрито у § 1.3) 

та компетентнісного підходу до навчання; процес орієнтації учнів; методи 

оцінювання учнів; навчання цінностей Республіки; боротьба з дискримінацією 

та культура гендерної рівності; поведінка в класі та запобігання насильству 

в школі тощо [28]. Орієнтовний перелік навчальних курсів, що належать до 

Загальної спільної програми, представлено в таблиці 2.2.1.1.  
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Таблиця 2.2.1.1 

Перелік навчальних курсів, що входять до Загальної спільної програми 
[28] 

 

Зміст курсу Кількість годин 

Master 1 Семестр 1 

Філософія школи, цінності школи та 

цінності Республіки, секуляризм, 

боротьба з усіма видами 

дискримінації 

12 

Процес навчання, психологія дитини 12 

Закон про державну службу 6 

Master 1 Семестр 2 

Основні напрями педагогіки, 

підходи до навчання, навчальний 

процес, оцінювання 

12 

Соціологія громадськості, 

управління різноманітністю, 

орієнтація 

6 

Труднощі в навчанні, відмова 

відвідувати школу 

6 

Інклюзивна школа: адаптація до 

школи та навчання для учнів 

з обмеженими можливостями 

6 

Master 2 Семестр 3 

Організація шкільної системи та 

інституційний контекст 

6 

Процес навчання, ставлення до 

знань, пам’ять та навчання, 

когнітивні стилі, інтелектуальна 

різноманітність 

12 

Поведінка вчителя та учня, 

професійне спілкування (голос, 

жести тощо) 

12 

Master 2 Семестр 4 

Управління конфліктами та 

запобігання насильству 

12 
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Боротьба з гендерними 

стереотипами та гендерна ситуація 

в школі 

12 

Етика, професійна поведінка, 

співпраця 

6 

Разом Master 1 та 2 

12 ECTS 120 год. 

 

Призначення загальної спільної програми полягає в розвитку та 

мобілізації компетенцій майбутніх учителів у професійних ситуаціях, тобто її 

втілення не зводиться лише до організації навчання у формі курсу лекцій. 

Аналіз документів щодо впровадження цієї програми дозволяє виокремити 

основні принципи, за якими відбувається підготовка до виховання 

толерантності, а саме: 

- надання пріоритету конкретному досвіду: школа, навчальний заклад чи 

адміністративно-територіальне об’єднання, громада мають бути залучені до 

підготовки вчителів, створення в них відчуття належності до педагогічної 

спільноти й побудувати особисту та колективну професійну ідентичність, 

потрібну для роботи в колективі, співпраці з батьками, членами освітньої 

спільноти, партнерами шкіл; 

- створення різнорідних «команд» із участю фахівців різного рівня та 

кваліфікації. До розроблення та організації освітніх циклів залучають 

викладачів-дослідників, практиків, контролювальні, адміністративні органи, 

організації-партнери шкіл; 

- необхідність спиратися на наукові дослідження як для побудови системи 

навчання, так і для можливості вибору тем наукових робіт для студентів 

і викладачів-стажистів, розвитку в них здатності до рефлексії. Створення 

міждисциплінарних семінарів, банків тем наукових досліджень;  

- упровадження цифрових технологій як інструмент, що дозволяє знайти нові 

підходи до освіти (самоосвіта, дистанційна освіта, аналіз практичного досвіду, 

мережева форма навчання, взаємне навчання  (peer-to-peer)), а також їх 
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залучення до професійної діяльності завдяки новим педагогічним підходам 

(перевернутий клас, колаборативне навчання, fab lab); 

- виділення часу для регулярних зустрічей студентів для забезпечення 

можливості збирати разом різні групи та спеціальності, усувати бар’єри,  

розвивати співпрацю між студентами [63]. 

Отже, підготовка вчителів колежів у Франції на досліджуваному етапі 

(1990–2015 рр.) здійснювалася в Університетських інститутах підготовки 

вчителів (УІПВ) та Вищих школах із підготовки педагогічних кадрів (ESPE), 

мала чітко визначені мету, завдання, особливості, принципи та зміст, який 

охоплював спеціально-наукову, психолого-педагогічну й загальноосвітню 

підготовку, а також організацію педагогічної практики. 

 

 

 

2.2.2. Зміст підготовки вчителів до виховання толерантності в учнів 

колежів (1990–2015 рр.) 

 

 

Здійснивши аналіз досліджень французьких (Г. Лере (G. Lheureux), 

Ф. Одіж’є (F. Audigier), Ж. Жорж (J. George), Ж. Боберо (J. Baubérot)) та 

вітчизняних (О. Матієнко) науковців щодо проблеми підготовки вчителів 

і виховання толерантності в школах Франції, ми виокремили такі складові 

підготовки на цьому етапі (1990–2015 рр.), що безпосередньо пов’язані 

з вихованням толерантності: моральне та громадянське виховання, 

міжкультурне навчання, релігієзнавство, світськість, навчання філософії [59, 

с. 131]. Проаналізуємо їх більш детально. 

Громадянське виховання. У 90-х рр. ХХ століття у Франції відбувалася 

значна соціальна та культурна криза, що призвела до кризи моральних 

орієнтирів у суспільстві, котра мала, зокрема, такі вияви, як зростання 

насильства, у тому числі в школі, розвиток методів негативного впливу на 
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суспільну думку, повернення нетерпимості та релігійного фанатизму [54, 

с. 84]. 

Саме в цьому контексті міністр освіти Франції С. Руаяль (S. Royal) 

у 1997 році порушила питання про повернення «моральної та громадянської 

освіти» (фр. instruction morale et civique). У школі вчителі мали надавати 

пріоритет вихованню так званої «цивільності» (фр. civilité) – ввічливості, 

умінню спілкуватися саме із залученням таких цінностей, як терпимість та 

відповідальність. Інший аспект толерантності виявляється через поняття  

«цивізму» (фр. civisme), тобто громадянської позиції [54, с.16]. Безсумнівно, 

Франція є однією з тих країн, які вкладають найбільше зусиль як 

у політичному, так і в соціальному відношенні в систему виховання 

громадянськості [109, c. 37]. 

Виховання толерантності, на думку французьких педагогів, є складовою 

громадянського виховання (фр. éducation civique) [91, с. 54]. Так, Ф. Одіж’є 

(F. Audigier) уважає, що останнє «ґрунтується на потребі передавання знань 

щодо правил суспільного життя, функціонування установ, а також цінностей, 

які відповідають очікуваній поведінці громадянина в суспільстві» [6, с. 38].  

Ще до того, як у Франції на державному рівні було чітко визначено 

перелік цінностей, котрі мали прищеплювати учням у межах шкільної освіти, 

дослідники, які вивчали проблему виховання громадянськості у французькій 

школі (М. Мак Ендрю (M. Mc Andrew), К. Тессьє (C. Tessier), Г. Буржо 

(G. Bourgeault)), дійшли висновку, що до таких цінностей можна віднести 

солідарність, толерантність, повагу до себе, інших, навколишнього 

середовища, справедливість, свободу та секуляризм (світськість) [60, с. 64]. 

Отже, обов’язковим компонентом підготовки учителів французьких колежів до 

громадянського виховання стала їхня підготовка до виховання толерантності.  

 Протягом тривалого часу саме поняття «громадянськість» не було 

жодним чином пов’язане з толерантністю. Причиною такої неузгодженості 

було те, що громадянськість ототожнювалась із почуттям належності та 

вірності певним ідеалам і переконанням, що панували в суспільстві. 
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Громадянське виховання прагнуло насамперед забезпечити «соціальну 

згуртованість шляхом відповідності поведінки загальним стандартам, тому 

в ній майже не знаходилося місця різноманітності думок чи переконань», –

уважає французький соціолог А. Мішель [62, c. 32].  

Така «стандартизувальна» функція громадянської освіти також 

відповідала тогочасній ієрархічній організації школи, положенню учнів 

у навчальному закладі, а також методам навчання. Тому до середини 90-х 

років ХХ століття виховання майбутнього громадянина обмежувалося 

переважно вивченням демократичних принципів, урядових структур та 

соціальних інститутів [60, с. 58].  

 Наприкінці ХХ століття плюралізм та багатогранність суспільства 

змусили переглянути погляди як на саме поняття «громадянськість», так і на 

громадянську освіту, що привело до зміни уявлення про національну 

ідентичність і громадянство. Активний громадянин повинен був брати участь 

у політичному й соціальному житті та бути відкритим до світу  [12, с. 81]. 

Шляхом до розв’язання конфліктів у суспільстві стали демократичні дебати, 

необхідною умовою яких була толерантність до чужих поглядів, думок та 

переконань.  

 Національні програми громадянської освіти передбачали її 

впровадження через багатодисциплінарний підхід, де провідну роль було 

відведено історії та географії. Було визначено три головні складники 

громадянської освіти: знання, практика, цінності [60, с. 60].  

 Особливістю підготовки майбутніх учителів до громадянського 

виховання було те, що спочатку розроблялися програми шкільних курсів 

громадянського виховання, і тільки згодом на основі аналізу цих програм 

складалася програма відповідної підготовки. Таким чином, з’являється 

можливість урахувати потреби школи та пов’язати практичну діяльність 

майбутніх учителів з теоретичною підготовкою [109, c. 38]. 

Метою педагогіки громадянського виховання виступає, головним 

чином, розвиток почуття співпереживання стосовно інших членів 
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національного суспільства. Кожен громадянин має вміти брати до уваги 

інтереси інших, перш ніж удаватися до будь-яких дій, значна роль при цьому 

відводиться здатності до самообмеження та вмінню регулювати спонтанність 

власних реакцій. Таким чином, прищеплення республіканської моралі 

й, зокрема, толерантності в межах громадянського виховання має на меті 

створення певного загального фону ідей, почуттів та уявлень, які могли б 

забезпечити існування у Франції політичної спільності, незалежно від 

класових, національних та релігійних відмінностей [109, c. 39]. 

        Як уже було зазначено, громадянська освіта була впроваджена в колежі 

як складова навчання історії та географії, і на неї відводилися пів години 

щотижня. Уважалося, що історія відіграє провідну роль у соціалізації 

майбутніх громадян та в усвідомленні всіх аспектів громадянства: саме ця 

дисципліна найкраще дозволяє зрозуміти суспільство як в історичному, так 

і в сучасному аспектах, його демократичні принципи, інституції, політику 

держави та її закони. Незважаючи на це, викладання громадянської освіти 

покладалося на всю освітню спільноту. Учителям інших предметів було 

рекомендовано інтегрувати елементи громадянського виховання до їхньої 

діяльності [39, с. 33]. 

Новий вимір громадянської освіти, спрямований на відкритість до світу, 

його плюралістичне сприйняття, став одночасно новим викликом для 

педагогічної спільноти Франції, поставивши перед нею нелегке завдання: як 

урахувати плюралізм думок, толерантність до інших культур та ідеологічне 

різноманіття й одночасно забезпечити передачу національної спадщини та 

загальні орієнтири ідентичності, що сприяють соціальній згуртованості, 

і, зокрема, яким чином утілити ці принципи в зміст навчання шкільних 

дисциплін [60, с. 61]. 

Ж. Рош (G. Roche), досліджуючи громадянське виховання у Франції 

взагалі та питання вихованя толерантності зокрема, у 90-х рр. ХХ століття 

виокремлює провідні завдання виховання толерантності: 
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- дитина має усвідомити, що вона є людиною серед інших людей, 

дізнатися про свої права та свої обов’язки стосовно себе, інших людей, родини, 

класу, суспільства та світової спільноти;  

- дитина має усвідомити свою активну роль у демократичному 

суспільстві, права та обов’язки громадянина; усвідомити поняття Народу, 

Нації, Держави й Республіки; 

- дитина має усвідомити, що вона є активним членом людської 

спільноти; навчитися бути представником однієї нації серед інших націй; 

навчитися цінностей миру та солідарності; усвідомити, що суспільна думка 

може бути важливою, але іноді хибною; усвідомити важливість  дбайливого 

ставлення до навколишнього середовища [74, с. 61]. 

 М. Мак Ендрю (M. Mc Andrew), К. Тессьє (C. Tessier), Г. Буржо 

(G. Bourgeault) слушно зауважують, що громадянська освіта має враховувати 

плюралізм сучасних суспільств і не лише давати знання щодо інститутів 

демократичного суспільства, демократичних цінностей та принципів, але 

також і підвищувати рівень обізнаності учнів щодо існування різноманітності, 

расизму та дискримінації, перешкод, які заважають інтеграції до суспільства. 

На думку дослідників, тільки поєднання знань про те, як функціонує 

суспільство з прийняттям певних цінностей та навичок сприяє вихованню 

толерантної особистості [60, c. 63].  

Більшість педагогів (Д. Коллен (D. Collin), Ж. Гійо (G. Guillot), 

Ж. Ватерло (G. Waterlot), Ф. Дюбе (F. Dubet)) погоджується, що школа є тим 

місцем, де учні мають змогу навчитися демократії та толерантності, адже саме 

там вони вперше стають свідками їхніх виявів: учителі вимагають більшої 

самостійності або страйкують; батьки беруть участь у дебатах та дискусіях; 

окремі групи в межах шкільної спільноти переслідують свої інтереси, іноді 

дуже суперечливі. Спостереження та роздуми над прикладами із життя 

сприяють набуттю вміння мирно розв’язувати конфлікти, виявляючи 

розуміння та терпимість [52]. 
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Проте, як стверджують науковці, саме 90-ті роки ХХ століття 

ознаменувалися появою педагогічних інновацій, що сприяли просуванню 

виховання толерантності у Франції та інших країнах західного світу. До них 

належить, наприклад, юридична освіта для учнів, що була запропонована 

французькими педагогами як один із основних напрямів громадянської освіти 

та виховання толерантного ставлення до інших. Концепція такої освіти 

передбачала не стільки вивчення законів та отримання формальних знань, 

скільки застосування методу вивчення окремих випадків-«кейсів» із метою 

правової концептуалізації та розвитку критичного мислення [60, c. 69].  

Іншою новацією, що прийшла наприкінці ХХ століття до Європи із 

США, було «навчання через суспільно корисну працю» (Community Service 

Learning) – навчальні заходи, за допомогою яких використовуються 

різноманітні навички учнів для задоволення потреб громади, суспільної 

організації чи самого навчального закладу. Основою такого методу виступала 

філософія взаємодопомоги. Від звичайної обов’язкової праці або 

волонтерської діяльності його відрізняє вимога до учнів здійснювати 

рефлексивне осмислення своєї роботи, що передбачає ведення щоденника або 

журналу спостережень та оцінювання результатів праці [60, c. 69].  

Так, учні колежів самі вибирають проблеми, які їх найбільш цікавлять, 

та здійснюють конкретні проєкти за допомогою місцевих органів влади або 

суспільних організацій. Це може бути, наприклад, створення дитячого центру 

для матерів-підлітків, посередництво між учнями та адміністрацією школи, 

розроблення та втілення заходів із боротьби проти расизму тощо [60, c. 69]. 

Іще один інноваційний підхід, що отримав назву «педагогіка договору» 

(фр. pédagogie du contrat), мав на меті покращити стосунки між різними 

учасниками освітньої спільноти шляхом узгодження та уточнення ролей 

і очікувань учнів та викладачів, з одного боку, а також цілей навчання 

й навчальних ситуацій, з іншого боку. Така угода передбачала, що переговори 

є важливим елементом відносин, та розглядала учня як справжнього партнера 

в системі освіти. Таким чином, педагогіка договору сприяла досягненню цілей 
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громадянського виховання взагалі та виховання толерантності зокрема, 

дозволяючи учням розвивати навички, потрібні для участі в рішеннях, що 

стосуються власного навчання, а також життя шкільної громади [43].  

З 1990 року у французьких колежах діють Ради учнівських делегатів, які 

вже є більш-менш автономними організаціями й отримують деякі 

повноваження щодо розв’язання питань шкільного життя. Таким чином, 

у системі середньої освіти учнів заохочують до участі у розв’язанні шкільних 

проблем для виховання толерантного ставлення до людей довкола, активного 

та відповідального громадянина Республіки [60, c. 69].  

Французькі вчені, зокрема Ж.-К. Філлу (J.-C. Filloux), підкреслюють 

важливість реалізації принципів та цінностей демократичного суспільства 

в контексті «шкільного життя», особливо це стосується повсякденного буття 

закладів середньої освіти. Така стратегія, на думку дослідника, має спиратися 

на визначення статусу учня колежу та ліцею, його прав та обов’язків, які 

мусять поважати всі, передусім дорослі [33, с. 98]. 

Варто звернути увагу й на те, що, починаючи з 2014  року, усі майбутні 

вчителі колежів проходять підготовку з морального та громадянського 

виховання. Ще раніше, у 2013 р., як уже було зазначено в п. 2.2.1, 

у новостворених Вищих школах із підготовки педагогічних кадрів було 

введено обов’язкову підготовку до викладання світськості та цінностей 

Республіки [44]. 

Міжкультурне навчання. Наприкінці ХХ століття підготовка вчителів у 

країнах Європи зазнала значних змін завдяки поширенню концепціїї 

мультикультурного навчання, яке пов’язане з прищепленням толерантності до 

інших культур. Швидкий розвиток мультикультуралізму та багатомовності 

в суспільстві, у тому числі в країнах Європейського Союзу, зробив одним із 

пріоритетів підготовку вчителів для мультикультурних класів. У середині 90 -

х років ХХ століття французькі дослідники в галузі освіти – В. Туласевич 

(W. Tulasiewicz) та М. Турньє (M. Tournier) – наголошували на необхідності 

введення плюрикультуралізму до теорії освіти (подібно до філософії та 
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соціології освіти) і набуття майбутніми вчителями певних теоретичних знань 

у цій галузі, перш ніж переходити до практичного навчання.  

Як свідчить проведене дослідження, зважаючи на все більший масштаб 

імміграції до Франції, зокрема вихідців із країн Північної Африки, у країні на 

урядовому рівні почали активно обговорювати питання асиміляції (фр. 

«assimilation») та «включення» (фр. «insertion») іммігрантів. У галузі освіти 

асиміляція означала, що «організація державної школи, яка була одночасно 

інструментом та вираженням цієї політики, не ураховувала ані регіональних 

особливостей, ані національного походження, ані релігійних вірувань учнів. 

Вона розглядала їх, незважаючи на їх відмінності, як повноправних майбутніх 

громадян, надаючи однакову освіту» [75, c. 148].  

Згодом, зіткнувшись із труднощами асиміляції іммігрантів із Північної 

Африки та беручи до уваги їх менталітет, культуру та релігійні традиції, 

Франція взяла курс на їхню інтеграцію, котра розглядається як специфічний 

процес, що сприяє активній участі всіх членів соціуму в суспільному житті, 

незважаючи на наявність у них різноманітних етнічних, культурних, 

соціальних, моральних, психологічних особливостей [97, с. 15–17]. 

Дослідники зауважували, що через брак теоретичних знань та 

відомостей із багатокультурної та міжкультурної педагогіки вчителі 

обмежувалися лише пасивними підходами до виховання толерантності (як, 

наприклад, боротьба з наявними упередженнями в учнів), а не 

використовували активні стратегії, спрямовані на те, щоб передавати учням 

ідею багатокультурності, зважаючи на різноманітність, що є важливим, 

скажімо, під час роботи з дітьми іммігрантів [80, с. 79]. 

Спільним елементом у системах навчання держав-членів Ради Європи є 

Резолюція про європейський вимір в освіті від 24 травня 1988  р. [72], яка, 

визнаючи багатокультурне розмаїття Європи, активно пропагує елементи, 

призначені підкреслювати її «європейськість». Ще на початку 90-х років 

ХХ ст. у педагогічній освіті мультикультурне виховання, що виходить за межі 

боротьби з расизмом, залишається достатньо слабким [80, с. 81].  
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З огляду на це, важливо використовувати активну міжкультурну 

педагогіку, яка починається із соціального навчання, навчання 

співробітництва та адекватної моральної позиції. Розвитку такої педагогіки 

сприяє професійне навчання вчителів, яке передбачає стажування за 

кордоном. Міжкультурна педагогіка ґрунтується також на зацікавленості 

в подорожах та спілкуванні, котрі сприяють набуттю майбутніми вчителями 

досвіду різноманітності. Дослідники наголошували, що існують всі підстави 

вважати, що багатокультурний учитель стане нормою в Європі ХХІ століття 

[80, с. 85]. 

На окресленому етапі (1990–2015 рр.) через зростання культурного та 

етнічного різноманіття школярів, багато з яких є дітьми іммігрантів, 

традиційна французька система шкільної освіти зіткнулася з новими 

викликами, такими як шкільне насилля, труднощі в засвоєнні багатьма учнями 

шкільної програми, конфлікти між учнями, учнями та педагогами, учителями 

та батьками учнів [29, c. 220]. Елементи міжкультурної освіти, упроваджені 

за ініціативою УІПВ до підготовки вчителів колежів, спочатку не були введені 

до обов’язкової програми, до такої підготовки залучали здебільшого фахівців 

із неурядових організацій, зокрема FASILD (Фонд підтримки інтеграції та 

боротьби з дискримінацією), та волонтерів. 

На думку французького дослідника Ф. Лорсері (F. Lorcerie), 

міжкультурне навчання має три основні етапи: визнання культурної 

різноманітності, усвідомлення поняття рівноправ’я та розвиток гармонійних 

міжетнічних відносин [58, с. 171]. Деякі фахівці, розглядаючи поняття 

міжкультурного навчання в підготовці майбутніх учителів, пропонують 

пов’язати його передусім із так званою «акультурацією», тобто сукупністю 

змін, що відбуваються в оригінальних культурних моделях унаслідок прямого 

й тривалого контакту з представниками інших культур [29, c. 225].  

У професійній підготовці майбутніх учителів ситуації міжкультурної 

взаємодії вперше виникають під час педагогічного стажування в школі, де 

практиканти стикаються з виявами інших культур, іноді до того їм невідомих. 



139 

 
Під час обговорення результатів педагогічної практики вчителі-стажисти 

діляться враженнями й досвідом, як позитивним, так і негативним, стосунків 

з учнями та їхніми батьками. Розглядаючи конкретні ситуації міжкультурного 

спілкування, майбутні вчителі ставлять питання, висловлюють свої 

побоювання, подив, констатують, що були інколи зовсім непідготовленими до 

такої взаємодії [29, c. 225]. Застосовуючи антропологічний підхід, на таких 

практичних заняттях студенти починають розмірковувати над власною 

ідентичністю, своїм походженням, відносністю власних цінностей і норм 

поведінки та наближатися до культури, норм, цінностей учнів, які спочатку 

здавалися їм такими відмінними від власних (див. Додаток Ж).  

Елементи міжкультурної освіти майбутніх учителів колежів також 

уведено до предметної підготовки з окремих дисциплін, як-от: історії, 

літератури, де розглядають, наприклад, історію колонізації, стереотипи щодо 

етнічного походження та іммігрантів, які існували протягом ХІХ–ХХ ст., 

наслідком котрих була дискримінація, нерівність, яка донедавна існувала 

у французькому суспільстві [29, c. 229]. 

Твори з французької або іншомовної літератури, які майбутні викладачі 

колежів розглядатимуть зі своїми учнями, також слугують важливим 

інструментом підготовки самих майбутніх учителів. Існує навіть спеціальний 

інтернет-сайт для викладачів, які вже працюють, та майбутніх учителів, за 

допомогою котрого вони можуть адаптувати вивчення літературних творів до 

регіональних та культурних особливостей учнів. 

Як зазначають французькі дослідники М. Естерле-Едібель (M. Esterle-

Hedibel), Ф. Лорсері (F. Lorcerie), учителі, оснащені такою системою 

й інструментами рефлексії, будуть націлені не на нав’язування учням своєї 

«єдино правильної» думки, а на створення умов для сприяння «нюансованому 

мисленню» учнів щодо тем, котрі в переважній кількості випадків 

сприймаються як очевидні та непорушні.  

Замість того, щоб намагатися переконати учнів в обґрунтованості 

певних ідей (що насправді є серйозним завданням для учителя й потребує дуже 
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точного знання історичних або соціально-політичних подій), ризикуючи 

отримати ідеологічне протистояння, педагоги зможуть, якщо це дозволяє 

програма, організувати документальне дослідження розглядуваних тем. 

А у випадку якоїсь широко висвітлюваної резонансної події вони зможуть, за 

бажанням учнів, надати їм декілька хвилин, щоб висловити свою реакцію, 

дотримуючись «правил гри», які дозволяють кожному висловити думку, не 

намагаючись при цьому переконувати своїх товаришів або спростовувати 

їхню думку. Учитель же залишатиме за собою право зберігати нейтралітет 

і бути організатором таких дебатів [29, c. 230]. 

Релігієзнавство. Виховання толерантності є одним із головних завдань 

релігієзнавства, яке у французькій школі викладають у межах таких 

дисциплін, як історія, література та філософія. Учителі розповідають про 

труднощі в навчанні французької мови, історії, філософії, образотворчого 

мистецтва, оскільки їхні учні й сьогодні не володіють ані достатнім 

словниковим запасом, ані поняттями, важливими для розуміння релігійних 

питань.  

Це ще раз підкреслює важливість такої освіти, яка б дозволила молодим 

людям різного походження та культури краще пізнати одне одного, щоб 

прийняти одне одного та спілкуватись одне з одним. У цілому питання 

збагачення загальної культури та розвитку толерантності тісно пов’язані із 

соціальними сподіваннями різних суб’єктів системи освіти. Як зауважує 

Ж. Жорж (J. George),  «релігієзнавство – це не тільки історія релігій, котра вже 

входить до програм з історії, але також і погляд на сучасність» [36].  

Навчання майбутніх учителів основ релігієзнавства, зокрема 

використовуючи міждисциплінарний підхід, через історію, філософію, 

літературу, мистецтво має на меті дозволити кожному майбутньому 

викладачеві на стадії навчання вдосконалити підготовку з викладання власної 

дисципліни за допомогою порівняння та адаптації, усвідомити, що різні 

позиції щодо одного предмета є взаємодоповнювальними, а також, можливо, 
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стати відкритим для культурних фактів, навіть далеких від його 

університетської програми [10, с. 129]. 

Світськість (секуляризм). На думку французьких учених (Ж. Боберо 

(J. Baubérot), Г. Лере (G. Lheureux)), світськість як універсальна цінність та 

принцип системи освіти сприяє вихованню толерантності в молодого 

покоління, оскільки вона об’єднує весь народ незалежно від культурних, 

релігійних та політичних особливостей кожної людини [82, с. 234]. 

У системі освіти Французької Республіки світськість розглядають як 

принцип свободи совісті, що є одночасно свободою віросповідання та 

свободою атеїзму. Цей принцип, закріплений Законом 1905  р. «Про 

відокремлення церкви від держави», призначений захищати учнів шкіл від 

ідеологічного, економічного та релігійного прозелітизму. Поняття світськості 

дещо еволюціонувало від початку ХХ століття, коли дорівнювало принципу 

нейтралітету державних «світських» шкіл, що гарантував відокремлення 

держави (зокрема, державної школи) від релігійних догм (християнських, 

мусульманських та будь-яких інших) [54, с. 72]. 

Новий закон 2004 року ще більше підтвердив світський характер школи, 

заборонивши в стінах державних шкільних закладів будь-які видимі ознаки 

релігійної належності та затвердивши світськість як одну із цінностей 

Республіки. Г. Лере (G. Lheureux) зауважував, що «відтоді світськість стає 

простором толерантності, де приймається будь-яка релігія, якщо вона поважає 

нейтралітет суспільного освітнього простору» [54, с. 72].  

Сьогодні світськість стала універсальною цінністю й великою мірою 

визначає напрям морального та громадянського виховання в школі. 

Світськість стає більш раціональною та має на меті виховання дітей у  дусі 

демократії в стінах толерантної школи, де виховання мультикультурності 

сповнене справжніми шанобливими моральними цінностями (повага до 

гідності, етнічних відмінностей; повага між дорослими та дітьми й між самими 

учнями; толерантність до дітей, які навчаються не так швидко або мають 

труднощі в навчанні; світськість, що ґрунтується на дебатах та диспутах, коли 
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вчитель спонукає до обміну думками чи дискусії, наприклад, під час 

розв’язання конфліктної ситуації між двома учнями класу тощо) [54, с.  143]. 

Водночас опитування вчителів, проведене Національним комітетом із 

світськості, виявило, що 74% вчителів не мають ніякої підготовки 

з викладання світськості в школі [42]. 

Французькі дослідники освіти А. Бейтон (А. Beitone), Ж. Фат (G. Fath), 

Б. Бертон (В. Berton) наполягають на необхідності зробити світськість 

обов’язковим компонентом підготовки майбутніх педагогів, зауважуючи, що 

мало хто з них, крім учителів з економічних і соціальних наук, історії, 

географії та філософії, має достатню гносеологічну підготовку, щоб уникнути 

як наукової зарозумілості, так і релятивістської обмеженості, розглядаючи 

разом із учнями питання світськості.  

Разом із тим важливо, щоб учителі не розуміли світськість як 

нав’язування цінностей або як покарання за недотримання певних норм, адже 

світськість може виявитись у такому разі протилежністю толерантності, як, на 

думку Ж. Жоржа (J. George), це відбулось у випадку, коли законом від 2004  р. 

було заборонено носити в школах Франції релігійний одяг і головні убори [36]. 

Підготовка майбутніх учителів колежів до «світськості», яку було 

запроваджено в УІПВ, охоплювала спеціальні заняття, присвячені поясненню 

поняття «світськість» у Франції, його історії, а також інші питання досить 

широкої тематики, що дозволяли розглядати моменти культурної 

різноманітності, гетерогенності учнів і торкалися багатьох проблемних 

ситуацій у житті шкільних закладів [29, c. 228]. 

Окрім того, що вивчення цих моментів належить до так званого 

«загального курсу» для всіх майбутніх педагогів, підготовка до світськості 

є частиною предметної підготовки з деяких дисциплін, наприклад історії. Така 

підготовка враховує сучасний стан і потреби шкільної освіти та відповідає 

трьом основним компонентам підготовки до виховання толерантності: 

отриманню відповідних знань, прищепленню цінностей та вибудовуванню 

поведінки під час здійснення професійної діяльності. 



143 

 
Навчання філософії. Тенденції до технізації освіти, що спостерігаються 

останнім часом, вписані в загальний контекст пошуку економічного 

зростання, не повинні приводити до нехтування етичними, культурними, 

соціальними та загальнолюдськими аспектами, необхідними для виховання 

молоді. Ця проблема стає ще гострішою, тому що сьогодні людське 

суспільство стало більш складним, зокрема, через вільний доступ до великого 

потоку інформації та знань, об’єднання різнорідних культур, відкриту 

конкуренцію на світовому ринку праці.  

Викладання філософії, оскільки воно має на меті розвиток критичного 

мислення та аргументованого аналізу людського досвіду, може запропонувати 

певні інтелектуальні інструменти, що мають посісти відповідне місце поряд із 

науковими та технічними дисциплінами й доповнити їх [77, с. 44]. 

ЮНЕСКО розглядає філософію в широкому сенсі як науку, що 

стосується універсальних проблем людського життя та наділяє людей 

незалежним мисленням. Із самого початку існування організації (1946  р.) 

підкреслювалася потреба навчання філософії, завданням якої було «донесення 

до умів широкої громадськості певної кількості філософських та моральних 

уявлень, котрі є необхідним мінімумом для зміцнення поваги до людської 

особистості, любові до миру, неприйняття вузького націоналізму та панування 

грубої сили, прихильності до солідарності й культурного ідеалу» [112].  

У Паризькій декларації з філософії, прийнятій 1995 року, провідні вчені-

філософи з усього світу підкреслили важливість викладання філософії, яка 

сприяє розвитку відкритості розуму, громадянській відповідальності, 

взаєморозумінню й толерантності в стосунках між людьми та групами.  

Навчання філософії, на думку науковців, передбачає формування 

розуму, який вільний від упереджень, здатний протидіяти фанатизму та 

нетерпимості різного роду, сприяє розвитку миру й можливості брати на себе 

відповідальність за основні проблемами сучасності, особливо у сфері етики.  

Отже, таке навчання робить вагомий внесок у формування толерантної 

особистості завдяки розвитку здатності до рефлексії та власного судження. 
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Філософія, як вільна практика роздумів, не може вважати будь-яку істину 

остаточно пізнаною й підштовхує до поваги всіх переконань, але ні в якому 

разі не може приймати доктрини, котрі заперечують свободу інших та 

зневажають людську гідність [20]. 

Стратегія ЮНЕСКО в галузі філософії передбачає заохочення її 

викладання на рівні середніх шкіл та закладів вищої освіти [112]. Навчання 

школярів філософії започаткував американський філософ і педагог М.  Ліпман, 

який створив програму «Філософія для дітей» (Philosophy for children), що 

базується на романах, кожен із яких відповідає окремому віковому періоду. 

Такі літературні твори можуть бути приводом для дебатів та дискусій задля 

створення в класі так званої «спільноти дізнань» (community of inquiry) [68]. 

Французькі педагоги Ж. Левін (J. Lévine) та А. Лаланн (A. Lalanne) 

розробили методи філософування разом із учнями, які широко застосовують 

у французьких школах. У Франції філософію як окремий предмет викладають 

у випускному класі ліцею та вона належить до переліку бакалаврських іспитів. 

Навчання філософії для оволодіння вмінням висловлювати власну думку та 

аргументувати її ґрунтується на попередньому вивченні літератури, мистецтв, 

історії. Це навчання, пов’язане з іншими дисциплінами, спрямоване на 

розвиток в учнів здатності до аналізу та виховання почуття інтелектуальної 

відповідальності [92, с. 59]. 

Таким чином, воно сприяє усвідомленню складності реальності, 

формуванню самостійного мислення та критичного ставлення до  сучасного 

світу. Проте заняття філософією не обмежується викладанням цього предмета 

в ліцеї. Протягом останніх двадцяти років у Франції воно поширилося завдяки 

практиці створення філософських гуртків, так званих «філософських 

майстерень» для учнів колежів, а з 2002 року Міністерство освіти ввело 

в розклад початкових класів щотижневі півгодинні філософські «дебати» [34, 

с. 2]. 

Прищеплення толерантності майбутнім громадянам країни означає 

набуття ними сукупності цінностей, серед яких повага до відмінності та  
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відкритість до іншого. Усвідомлення цих цінностей потребує індивідуального 

бачення власної культури, ідентичності, парадоксів та стереотипів, які 

культивуються в суспільстві. На переконання французького педагога 

Ж. Адамі (J. Adami), «рефлексивні семінари» в класі, практика так званого 

«рефлексивного мовлення» розвивають у школярів такі навички, як: здатність 

досліджувати, давати визначення, аналізувати та міркувати, а також 

комунікативні вміння (спілкування з використанням засобів діалогу 

й проведення спільних досліджень, повага до висловлювань одне одного, 

уміння співпрацювати в команді) [1]. 

Фахівці наголошують на різноманітних умовах, від яких залежить 

ефективність такого навчання, серед них: вік учнівської молоді, кількість осіб 

у класі, індивідуальні особливості, поведінка, так само як і позиція, на котру 

викладач відчуває себе здатним стати (відсторонений спостерігач, 

співучасник, організатор та ін.). Дієвість виховання толерантності через 

навчання філософії також великою мірою залежить від кваліфікації вчителя, 

який має оволодіти необхідними компетенціями, такими як уміння бути 

фасилітатором, мати критичне мислення, застосовувати інтеракцію тощо [88, 

с. 130]. 

Поряд із цим необхідно зазначити, що на цьому етапі існували певні 

труднощі, які заважали ефективній підготовці вчителів до виховання 

толерантності в учнів колежів. Передусім це збільшення вимог до сучасного 

вчителя та кількості компетентностей, якими він мав оволодіти протягом 

дворічної професійної підготовки. Підготовка майбутніх учителів колежів до 

виховання толерантності мала враховувати численні проблеми та виклики, 

пов’язані з їхньою професійною діяльністю у французькій школі наприкінці 

ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (дискримінація, расизм, конфлікти на етнічному 

та релігійному ґрунті, насилля в стінах школи, відносини з родинами учнів).  

Таким чином, зміст підготовки майбутніх учителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції на досліджуваному етапі (1990–

2015 рр.) передбачав ознайомлення студентів із такими складовими змісту 
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освіти, як: мета, завдання та методи громадянського виховання; особливості 

міжкультурного навчання; основи релігієзнавства; світськість (секуляризм) як 

універсальна цінність; специфіка навчання філософії. 

 

 

 

2.2.3. Форми та методи підготовки майбутніх учителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції на окресленому етапі 

 

 

Французька система педагогічної освіти  приділяє багато уваги формам 

та методам, котрі застосовують як у вихованні толерантності в учнів, так 

і в підготовці майбутніх учителів до виховання толерантності. Вибір того чи 

іншого методу здійснюється з урахуванням принципів відповідності: об’єкту 

навчання, стилю спілкування, наявності часу, навчальній програмі, 

компетентності та стилю роботи викладача, матеріальному забезпеченню, 

економічності та доцільності (кількість учнів, рівень підготовки, вік) [109, 

с. 101–102].  

Для підготовки майбутніх учителів колежів Франції до виховання 

толерантності в учнів характерна різноманітність форм організації занять: 

традиційні лекції, лекції для широкої публіки, семінари, тренінги для окремих 

груп студентів, мікронавчання, дослідження, обговорення, дебати, захист 

наукових робіт за результатами педагогічного стажування, підготовка 

доповідей, групова робота, наприклад у «біномах» або «триномах» (групи 

з двох чи трьох студентів), групи практичного аналізу, майстерні 

з розробляння цифрових ресурсів, вивчення складних кейсів, їх розгляд із 

різних поглядів (консенсус / дисенсус), розв’язання суперечливих 

професійних питань [63]. 
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Досліджуючи підходи до вивчення й застосування методів виховання та 

навчання, французький науковець Р. Лежандр (R. Legendre) пропонує 

виокремити три етапи в розгляді цих методів: 1) підготовка ситуації 

професійного навчання; 2) здійснення ситуації професійного навчання; 

3) координація ситуації навчання [48, с. 842]. Кожний етап передбачає розгляд 

підходів студента – майбутнього вчителя, який навчається, та викладача, 

котрий навчає. Таким чином, викладач має змогу використовувати всі 

внутрішні ресурси та зовнішні чинники у взаємодії «студент – викладач»; 

спрогнозувати труднощі, яких може зазнати викладач під час підготовки до 

уроку або організації занять; визначити власні шляхи подолання таких 

труднощів і варіанти підходу до подолання труднощів студентами.   

З великого арсеналу методів, застосовуваних у професійній підготовці 

учителів, французькі дослідники цього питання Л. Баско (L. Basco) А. де 

Перетті (А. de Peretti), П. Гальвані (P. Galvani) Ж. Бертон (J. Berton), Ж. Левін 

(J. Lévine), Ф. Лежен (P. Lejeune), М. Сіканські (M. Ciekanski) визнають 

найбільш ефективними для підготовки вчителів до виховання толерантності 

учнів колежів окремі з них. 

 Одним із таких методів є анкети-опитування, що використовуються 

французькими учителями та дозволяють провести попер едню роботу зі 

збирання корисної інформації для подальшої роботи з учнями. Анонімне 

письмове анкетування, яке застосовують і в роботі зі студентами – майбутніми 

викладачами колежів відносно тем толерантності, боротьби з дискримінацією, 

расизмом, нерівністю тощо, допомагає  максимально ефективно підготувати 

ситуацію професійного навчання (1-й етап за класифікацією Р. Лежандра) для 

подальшої її реалізації та координації. 

Як свідчить проведене дослідження, підготовка майбутнього викладача 

до виховання толерантності починається з усвідомлення студентом – 

майбутнім учителем власної особистості, пізнання себе та свого місця 

в соціумі. Від цього залежить успіх його навчання та набуття ним професійних 

компетентностей для здійснення виховної діяльності. Так, у 1998  р. 
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Авіньйонський університет (фр. Université d’Avignon et des pays de Vaucluse) 

разом із декількома європейськими університетами було залучено до 

спільного проєкту «Допоміжний модуль для формування особистості 

студентів», у межах якого був запропонований навчальний модуль «Побудова 

особистого проєкту студента», що має на меті допомогти студентові краще 

розуміти свою майбутню спеціальність [81, c. 32].   

        Розробник проєкту, французький науковець Л. Баско (L. Basco), уважає, 

що такий особистий проєкт будується на усвідомленні «реального я», котре 

є особистим портретом кожного студента, таким, яким він бачить себе самого. 

Складання цього «портрета» проходить три етапи, а саме: студент має 

навчитися говорити про свої якості; студент має навчитися висловлюватися 

про себе позитивно (усвідомлювати, у чому полягають його відмінності від 

інших, що створює його оригінальну особистість); студент має усвідомити, 

якими є його цінності [81, c. 33]. 

 На нашу думку, дуже цікавим із цього погляду, є використання 

геральдичного методу, тобто створення студентом власної символіки, який 

запропонували на початку 90-х рр. ХХ ст. французькі педагоги А. де Перетті 

(А. de Peretti) та П. Гальвані (P. Galvani). Це перш за все метод гри та оцінки, 

котрий одночасно дає змогу встановити невимушені, довірливі стосунки.  

Студент отримує можливість оцінити власний життєвий досвід та певним 

чином сформулювати свої навчальні потреби. Завдяки цьому методу молода 

людина – майбутній учитель – складає певне уявлення про себе. Зокрема, 

П. Гальвані характеризує зазначений метод таким чином: «кожний студент 

запрошується до роздумів над самим собою, використовуючи шляхетну 

символіку, властиву гербу; виявляє свою конгруентність, своє ставлення до 

себе та прозорість щодо інших; <…> підвищує достовірність взаємних уявлень 

людей одне про одного в підгрупі» [35, с. 3].  

        Студентам пропонують створити власний герб, подібний до гербів 

середньовічних лицарів. Це може бути індивідуальний або колективний герб, 

кожну частину якого студенти заповнюють зображеннями, малюнками та 
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іншими елементами, що символізують уявлення про себе чи колективну 

належність. Французький педагог Ж. Нтсіба (G. Ntsiba) вважає, що такий герб 

відображає спосіб сприйняття світу, його «проживання» та уявлення про 

нього. Дослідник, який застосовував цей метод у роботі зі студентами першого 

року навчання, наполягає на його користі у визначенні студентом своєї 

навчальної траєкторії, коли він «мовби пише історію, учасником якої хоче 

стати», а також у підвищенні власної самооцінки [64, с. 116]. 

 Кожен герб складається із семи елементів: це девіз, труднощі, рішення, 

символи, зразки (еталони), переваги, вибір. 

        Так, «девіз» – це сформульоване студентом коротке переконання, позиція, 

заклик та зобов’язання. Це орієнтир, на який він спирається за принципом 

«пізнати себе, щоб бути визнаним іншими». 

        «Труднощі» – це власний досвід, те, що зумовлює потреби студента. На 

тверде переконання науковця, визначаючи свої труднощі, ми структуруємо 

власну свідомість. «Рішення» передбачає втілення ідеї самоосвіти, 

самовиховання. Студент намагається самостійно знайти шляхи для подолання 

труднощів. Наприклад, йому пропонують таке питання: «Якби Ви були Вашим 

тренером, радником, вихователем та ін., то які два найкращі рішення ви б 

запропонували самі собі?» [64, с. 117].  

        «Символ» – це відбиття власного уявлення про орієнтири в подальшому 

навчальному шляху. Він може бути багатозначним, студент сам вирішує, яке 

значення символу йому підходить, а яке є неприйнятним для нього. 

П. Гальвані стверджує, що символ, як і герб в цілому, – це «опора творчої уяви, 

у якій можна відчитати наші пріоритети чи глибокі покликання» [35, с. 66].  

        «Зразок (еталон)» дозволяє студентові зорієнтуватись у своїх прагненнях, 

визначити, які персонажі, особистості, історичні постаті, близькі люди, книги, 

твори надихають або підтримують його у важкі моменти життя. Це  обрані ним 

персоналії: культові постаті або близькі люди. Це також можуть бути 

літературні твори, твори мистецтва або сфери людської діяльності, 

дисципліни.  
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        «Переваги» – із цього поля починається переоцінка студентом самого 

себе та побудова власного шляху за допомогою наступного поля – «вибір», 

котрий передбачає обрання однієї або двох якостей, які б студент хотів 

розвинути в собі (Додаток З). 

        Доцільно також наголосити на тому, що аналіз герба, як запропонував 

Ж. Нтсіба, здійснюють у трьох аспектах: ідеальний аспект (тобто уявлення про 

«ідеальне я»), практичний аспект (розмежування категорій «бути» та «мати»), 

аспект підтримки та супроводу кожної молодої людини в побудові власного 

більш персоналізованого «я» [64, с. 118]. 

Кожний студент – майбутній учитель самостійно реалізує свій власний 

проєкт герба. Наступний етап – розподілення студентів на групи із чотирьох-

п’яти осіб для створення спільного герба з подальшим представленням цього 

колективного проєкту перед усією аудиторією. Така колективна праця сприяє 

обміну думками, умінню слухати, розв’язувати суперечки, шукати спільні 

рішення, розвиває здатність до синтезу, уміння вислухати опонента, сприяє 

вихованню толерантного ставлення до людей довкола. 

На нашу думку, вищеназваний метод пов’язаний із концепцією 

самоосвіти й самовиховання (фр. auto-formation) та методом, який відомий під 

назвою «історія життя» (histoires de vie), запропонованим Г. Піно 

(G. Pineau), професором університету м. Тур. Самоосвіта та саморозвиток 

потребують розуміння людиною як самої себе, так і порозуміння зі своїм 

внутрішнім світом. Кожна людина має власну історію, упродовж якої вона 

створює сама себе. Як зазначають науковці, усвідомлення своїх недоліків та 

недосконалостей відкриває шлях до саморозвитку вчителя [87, с. 70].  

За твердженням французького педагога Ж. Бертона (J. Berton), усе 

більша кількість викладачів-форматорів, на яких покладено підготовку 

майбутніх учителів, усвідомлює, що підготовка їхніх підопічних здійснюється 

не тільки в галузі когнітивної діяльності, але також пов’язується з їх власним 

минулим, сучасним та майбутнім. Цей підхід заснований на ідеї, що процес 

навчання вбудований у загальну історію індивіда, який є носієм певного 
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минулого, певних бажань, уявлень та соціально зумовлених цінностей [11, 

с. 99].  

Проте недостатньо просто розповісти історію із життя, щоб вона набула 

навчального змісту. Цей навчальний прийом дозволяє студентам дізнаватися 

багато нового, працюючи в невеликих групах. Спілкування з іншими змушує 

кожного розпізнати в оповіданнях студентів та аналізі їхніх історій те, що 

схоже та що відрізняється від його власного досвіду, переконань і цінностей. 

Побудова розповіді та обмін з іншими учасниками навчання допомагає 

кожному стати дослідником власної історії й того, як вона перетинається 

з історіями інших.  

Залучення студентів до роботи над їхніми життєвими історіями дає 

змогу розвивати в них навички аналізувати отриманий досвід та спонукає їх 

толерантно ставитися до інших. Історії життя як інструмент навчання 

виконують чотири основні функції: катарсичну (вивільнення почуттів); 

структурувальну (оформлення, структурування власних думок, 

висловлювань); пізнавальну (розуміння та аналіз поглядів інших); енергетичну 

(розуміння власної цінності, самооцінка, виявлення індивідуальності) [11, 

с. 101]. 

        На досліджуваному етапі (1990–2015 рр.) у безперервній підготовці 

вчителів колежів Франції до виховання толерантності учнів поширюються 

біографічний (опис життя іншої людини) та автобіографічний (опис власного 

життя) методи, які Г. Піно (G. Pineau) називає «трансдисциплінарним 

простором досліджень у гуманітарних та соціальних науках» [66, с. 355].  

        Французький педагог Ф. Лежен (P. Lejeune), засновник Асоціації 

автобіографічної спадщини, зауважував: «Ми можемо сподіватися, що 

наступні десятиліття принесуть зміну менталітету в бік більшої толерантності 

завдяки визнанню важливості та гідності автобіографічного акту» [49, с. 249].  

Н. Бліє-Сюллеро (N. Bliez-Sullerot) та Я. Мевель (Y. Mével), дослідники 

з Університетського інституту підготовки вчителів м. Лілль, конкретизували 

автобіографічний метод і назвали його «оповідь із професійного життя» (фр. 
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Récit de vie professionnelle) (ОПЖ), тобто опис історій із фахового життя 

вчителя, досвіду його роботи в школі та під час педагогічного стажування [61, 

с. 108]. 

        Розповідь про певний момент із професійного життя використовують 

у підготовці майбутніх учителів до виховання толерантності учнів колежів для 

дослідження окремої теми, розв’язання проблеми, пояснення вжитих заходів, 

іноді просто як приклад. Така розповідь містить елементи «висвітлення», 

«дистанціювання» та «порівняння» [61, с. 109].  

 Робота з використання ОПЖ передбачає декілька етапів. 

Спочатку відводиться час для створення власної індивідуальної оповіді 

за такою схемою: 

Оповідь із професійного життя 

Цього року… Я ставив собі 

такі питання… 

Я намагався 

відповісти на 

них, роблячи 

таке… 

 

 

  

 

Елементи, розміщені в таблиці, акцентують події, що відбувались у той 

час і були пов’язані зі змінами в професійному житті майбутнього вчителя 

(люди, зустрінуті під час навчання, прочитані книги; контакти з колегами; 

сімейні події тощо) [61, с.114]. 

Другий етап передбачає роботу в мінігрупах із 4–5 осіб, результатом якої 

є створення таблиці – підсумку аналізу індивідуальних оповідей за обраною 

темою: щоденні події, звички, досвід роботи; уявлення про те, що таке 

навчання; місце цінностей у професійній діяльності; мотивація до роботи 

(бажання здійснювати діяльність за фахом); питання, які ми ставимо собі; 

життя (особисте, родинне, культурне, політичне, профспілкове тощо) та 

професія; погляд на невдачі в професійній діяльності; ризики під час 

І також… 
У 

цей 

час… 
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здійсненні фахової діяльності; що означає бути успішним у професійній 

діяльності; інші вчителі, колеги; освіта, початкова чи безперервна підготовка; 

учні, поведінка класу, управління класом. 

На заключному етапі проводять презентацію цього аналізу та 

колективне обговорення [61, с. 115]. 

        Модифікацією методу ОПЖ є так званий «археологічний» метод, ідея 

якого полягає в пошуку «фрагментів» минулого та відновленні змісту на 

основі цих фрагментів. Мова йде про те, щоб дізнатись історію окремого 

професійного жесту, фахової поведінки. Основні питання, які ставить собі 

майбутній учитель: Звідки береться те, що я сьогодні роблю? Як я набув свої 

навички, свій досвід, свої щоденні звички? Яким чином робив той чи інший 

вибір і що впливає на нього? [61, с. 119].  

        Під час проведення семінарських занять за «археологічним» методом 

одному з учасників пропонують розповісти історію з професійного життя, яка 

дала йому втіху. Інші студенти поділяються на 2 групи: перша група з 2 осіб 

під час розповіді ставить уточнювальні запитання, керує процесом, нагадує 

про часовий регламент; друга група (максимум 6–7 осіб) веде нотатки, 

виявляючи в оповіді поведінку, професійні жести, щоденні звички, які 

найбільшою мірою характеризують оповідача. Згодом автор оповіді вибирає 

ті з них, які мають стати об’єктом «археологічного дослідження», за 

допомогою таких запитань: 

- Чи пам’ятаєш ти, коли робив те саме минулого разу? А ще раніше? 

А першого разу? 

- Чи ти читав щось про це перед тим або після того?  

- Коли ти сам був учнем, чи робив так само хтось із твоїх учителів? 

- Чи робив подібне хтось із інших людей? 

- Що саме тобі подобається в цій ситуації? 

- Про що інше це змушує тебе думати? 

- До того як ти став робити так, як ти вчиняв? 

- Коли ти це робиш, що саме тобі підказує робити саме так?  
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     -  Ти думаєш про те, що робиш, чи це виходить автоматично? [61, с. 120].  

        Дослідниця із Женевського університету М. Белькаїф (M. Belkaïf) 

переконана, що всі без винятку майбутні вчителі мають у той чи інший період 

навчання провести дослідницьку роботу за «автобіографічним» методом [8, 

с. 20].  

На думку вченої, початкова підготовка вчителя – це момент переходу, 

ініціація, яка має велике значення для його екзистенційної траєкторії. Власний 

досвід навчання немовби розташовує вчителя між двома «професіями»: учня 

та  викладача; ця унікальна ситуація дозволяє дивитися на фах і ззовні – як 

студент, і зсередини – як учитель. Це шлях розвитку від «дитинства» минулих 

та майбутніх учнів (учня, яким він був, студента, яким він є, та його майбутніх 

учнів) до «зрілості» вчителя (учитель, яким він стане, відповідальний за освіту, 

навчання та виховання). Історія життя нагадує майбутнім педагогам, що вони 

мають «дорогоцінний і життєво важливий багаж, якого вони не можуть і не 

повинні позбуватися, – їх власну історія» [8, с. 23].  

Розповідати про себе є нелегким завданням. На думку дослідниці, перш 

ніж проводити автобіографічне дослідження, студенти мають навчитися 

досліджувати біографічні та автобіографічні літературні твори, слідкуючи за 

тим, як ведеться оповідь, аналізувати її стиль, засоби вираження, правдивість 

чи, навпаки, неправдивість тощо [8, с. 24].  

Історія життя може намалювати «індивідуальний культурний портрет», 

виявити культурну складність, відповідність власної культури культурним 

традиціям інших, спонукати до прийняття Іншого, до толерантності. 

«Одиничність моєї Культури вже не є допустимою, і життя відбувається лише 

в множинному, різноманітному, комплексному світі. “Я” є це, і це, і “я” є щось 

інше, те, що я не можу поки що висловити сьогодні. І “я” є також “ти”», – 

уважає  М. Белькаїф [8, с. 27], говорячи про те, як робота над життєвою 

історією виявляє різноманітність у собі та в інших, сприяючи розвитку 

гнучкості думки, адаптивності до себе та інших.  
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Біографічний підхід має особливий вплив на розвиток міжкультурної 

компетентності майбутніх педагогів, зокрема вчителів іноземних мов. Цей 

шкільний предмет перебуває в безпосередньому контакті із соціальним 

об’єктом,  яким є іноземна мова та культура. Французька дослідниця Н. Пото 

(N. Poteaux) вважає, що «в навчанні мов прагнення оволодіння цим знанням 

є нескінченним. Таке прагнення супроводжується також недосяжним 

бажанням досконало оволодіти мовою, а отже, ототожненням з “іншим”, 

незнайомцем, носієм цієї мови» [67, с. 82].  Викладачі-стажисти, які навчалися 

в УІПВ, пов’язують свою майбутню професію з ідеями відкритості до інших 

культур, толерантності, спілкування між народами, свободи та самореалізації 

[67, с. 91].  

Французькі вчені, серед яких і М. Сіканські (M. Ciekanski), 

підкреслюють важливість розвитку міжкультурної компетенції для майбутніх 

учителів іноземних мов за допомогою біографічного підходу.   

Зокрема, було запропоновано проєкт під назвою INFRAL (INterculturel 

France Allemagne en Ligne), у якому брали участь студенти – майбутні 

викладачі французької мови як іноземної з Університету Франш-Конте 

(Франція) та Університету Бремена (Німеччина). Метою цього навчання, що 

тривало десять тижнів, була підготовка майбутніх викладачів до 

співробітництва з іноземними партнерами в ситуації викладання / вивчання 

іноземної мови. Мова йшла про одночасний розвиток міжкультурної 

(розмовляти з), плюрикультурної (жити разом) та співкультурної (діяти разом) 

складових. Передбачалося використання студентами двох мов (французької та 

німецької).  

Співробітництво між учасниками проєкту відбувалося повністю 

в режимі он-лайн у межах двох засобів спілкування: блогу, який одночасно 

вело багато авторів для письмового асинхронного спілкування, де учасники 

мали змогу розмістити свої повідомлення та коментарі; аудіографічної 

синхронної платформи для усного спілкування. Раз на два тижні студенти 

зустрічалися он-лайн на цій платформі й обговорювали детальніше 
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інформацію, викладену в блозі, а потім робили колективний звіт, де 

узагальнювали спільне та відмінне [15, с. 3]. 

Таку навчальну ситуацію було створено як сукупність умов та обставин, 

що дають можливість студентам набувати знання, ґрунтуючись на власному 

досвіді. Присутність викладача-тьютора, який супроводжував цей проєкт, 

була зведена до мінімуму, таким чином, було підтримано автентичність 

обміну думками між студентами. Дискусію в цьому випадку розглядали 

одночасно як мету навчання (навчити обмінюватися думками та вести 

дискусію в ситуації міжкультурної комунікації) та як засіб навчання 

й соціалізації (проживати разом ситуацію міжкультурної комунікації, 

навчаючись спільно розмірковувати та діяти) [15, с. 4]. 

У запропонованому проєкті біографічну роботу вели головним чином 

у межах блогів у двох формах: 

 - розповідь (довга оповідь або короткий випадок із життя) 

з роз’ясненням та інтерпретацією виявлених критичних епізодів. 

Наприклад: «Це відбулося три роки тому на вулиці в Безансоні. Я була 

з подругою, і ми мали зустрітися з дівчиною з Фінляндії, Яаною, з якою ми 

познайомилися напередодні. Вона прийшла разом зі своїм братом Яако, з яким 

ми не були знайомі. Вітаючись із ним, я поцілувала його в щоку, як я зазвичай 

вітаюся з кимось у Франції. Яако був дуже здивований <…>, я спочатку 

почувалася збентеженою, і він також, але потім ми розсміялися! <…> Я не 

подумала, що він не француз, і форма привітання, що є звичайною для 

французів, не є такою для всіх людей і, зокрема, для нього!» [15, с. 5];  

- повернення до цього досвіду, що дозволяє суб’єкту підсвідомо змінити 

свій погляд на себе самого та на іншого та є формалізацією набутих знань. 

Наприкінці кожного етапу проєкту студентам було запропоновано 

скласти звіт, який допомагав усвідомити знання, набуті в результаті 

співробітництва в групі, виявляючи наявні проблеми та елементи їх 

розв’язання, що пропонувалися членами групи та дозволяли подивитися 

іншими очима на власний досвід. 
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Наприклад: «Я вважаю, що для нас як для майбутніх учителів дуже 

важливо працювати над оцінюванням наших учнів. На мою думку, ця тема 

завжди актуальна та досить складна. Але вчора, під час нашого сеансу, мені 

здалося, що всі були однакової думки зі мною! Для мене дуже важливо 

ознайомитись із системою освіти у Франції. Можна сказати, що вона дуже 

не схожа на систему освіти в Німеччині. Мені здається, що ми добре 

попрацювали над перевагами та недоліками обох систем освіти. Це було 

справді дуже продуктивно!» [15, с. 6].  

Великий інтерес, на нашу думку, являє собою також метод 

«філософських ательє», що широко використовується для підготовки 

майбутніх учителів до виховання толерантності учнів колежів, навчання їх 

філософії та філософуванню. Наприклад, навчальний курс «Ведення 

філософських ательє» введено до Загальної спільної програми навчання 

майбутніх учителів, зокрема у Вищій школі підготовки педагогічних кадрів 

Парижа. Мета цього курсу полягає в навчанні майбутніх педагогів вести 

діалог про найбільш значущі проблеми сучасного світу. Мова йде про 

розвиток таких умінь майбутніх учителів: 

• слухати одне одного; 

• дотримуватися власного слова та своїх аргументів; 

• дискутувати; 

• бути здатним змінювати свої погляди; 

• децентрувати себе, тобто бути спроможним відійти від власної 

позиції, сприйняти погляди іншої людини; 

• висувати тези; 

• аргументувати та бути здатним викласти свої доводи; 

• бачити різницю між прикладом, визначенням та аргументом; 

• використовувати заперечення, контрприклади; 

• переходити від окремого випадку, суб’єктивного судження до 

загальної ідеї; 
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• роз’яснювати свої уявлення, думки, збагачувати розмовну 

практику; 

• дбати про об’єктивність, шукати сенс та істину [14]. 

Студентів знайомили з основними напрямами філософії для дітей та 

методами філософування з дітьми, запропонованими вченими-філософами 

(серед яких Ж. Левін (J. Lévine), М. Тоцці ( M. Tozzi), М. Ліпман (M. Lipman), 

О. Бреніф’є (O. Brenifier)), а також методологією та завданнями філософських 

гуртків: розвивати спільну діяльність і взаємодопомогу, навчати 

концептуалізації, проблематизації та аргументації [14]. 

Слід також наголосити на тому, що із середини 90-х років XX століття 

Університетські інститути підготовки вчителів, а згодом Вищі школи 

підготовки педагогічних кадрів упроваджують підготовку майбутніх учителів 

до виховання толерантності, філософування разом з учнями в співробітництві 

з Асоціацією AGSAS (Association des Groupes de Soutien au Soutien), 

засновником якої був видатний французький філософ Ж. Левін (J. Lévine). 

Основними темами «філософських ательє» з, одного боку, були цінності 

соціального життя, з іншого, – навчання «жити разом», яке будувалося на 

основі поваги до слів одне одного, та вміння працювати в групі. Найбільш 

важливим, на думку філософа, є відчуття дітьми своєї «універсальності», 

належності до людського роду та бажання сприяти його вдосконаленню [53].  

За методом Ж. Левіна (J. Lévine), кожний «філософський сеанс» треба 

проводити згідно з певним розпорядком, який оголошується на його початку 

та містить три основні моменти: 1) постановку проблеми; 2) повідомлення, що 

сеанс триватиме 10 хвилин; 3) повідомлення про те, що вчитель не 

втручатиметься в обговорення проблеми [53]. 

Найбільш важливим моментом підготовки вчителів до ведення 

«філософського ательє» є навчитися дотримуватися правила невтручання 

протягом цих 10 хвилин, оскільки в цілому підготовка вчителя до роботи 

в класі передбачає постійне й безпосереднє керування діяльністю учнів, 



159 

 
уважає Ж. Левін (J. Lévine). Втручання в цьому разі перешкоджає природному 

ходу мислення дітей, однак сама присутність вчителя є необхідною, оскільки 

вона надає впевненості учням і «легітимності» дискусії, педагог відповідає за 

дотримання правил та слідкує за часом [53].  

Ж. Левін (J. Lévine) слушно наголошує на тому, що вчителі, котрі 

починають вести «філософські ательє», відразу відкривають для себе широкий 

простір для виховання толерантності в учнів. Головне спостереження 

педагогів стосується приголомшливої інтелектуальної здатності дітей 

розмірковувати на дуже складні теми. Науковець робить висновок, що, 

навчаючись філософувати разом з учнями, учитель сам навчається концепції 

«горизонтального» передавання думок та роздумів у межах співрефлексії, на 

відміну від традиційного «вертикального» передавання [53].  

Важливим аспектом є вибір теми для «філософського ательє», коли 

вчитель має враховувати вік учнів, їхнє соціальне середовище, зв’язок теми 

з актуальними подіями. Так, учні 3-го циклу навчання, до якого належить 

і перший рік навчання в колежі, сприймають світ інакше, ніж учні 

материнської та елементарної шкіл. Вони вже більш «відірвані» від родинної 

сфери та починають уважати себе частиною соціальної сфери дорослих 

і усвідомлювати роль, яку вони мають виконувати в суспільстві.  

Для проведення аналізу відповідей учнів Ж. Левін (J. Lévine) пропонує 

вчителеві спиратися на такі питання: 1) Що саме вчитель намагається 

з’ясувати та  як саме  його питання впливає на внутрішній світ дитини? 2) Що 

вчитель дізнається про еволюцію мислення дитини, коли вона стикається 

з великими життєвими проблемами та їй пропонують висловити свої погляди? 

3) Які саме відкриття дитина робить стосовно себе самої під час 

«філософського ательє»? Як це впливає на розвиток дитини та на її уявлення 

про культуру? [53]. 

Ф. Галіше (F. Galichet) – професор, викладач філософії 

в Страсбурзькому університеті, який займався підготовкою майбутніх 

учителів в УІПВ Ельзасу, запропонував ряд тем для філософських дебатів у 
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середній школі (перші класи колежу), котрі спонукають учнів до виховання 

толерантності. До таких тем науковець слушно відносив: Що означає любити? 

Чи всі люди однакові? Що означає бути нормальним? Що означає бути 

расистом? та деякі інші. 

Наприклад, тема «Що означає любити?» передбачає обговорення цитат 

із літературних творів та афоризмів видатних людей:  

- євангельська заповідь «Любіть свого ближнього, як самого себе» (ви 

можете задуматися, чи можна любити іншу людину так сильно, як ви любите 

себе);  

- «Люби й роби, що хочеш» (святий Августин);  

- «Любити – це не дивитися одне на одного, це дивитися вдвох в одному 

напрямі» (А. де Сент-Екзюпері) [34, с. 19]. 

Розгляд теми «Чи всі люди однакові?» передбачає обговорення таких 

питань: 

- Бажано бути однаковими чи відрізнятися?  

- Чи всі відмінності того самого ряду? Наприклад, відмінності між 

хлопчиком / дівчинкою, багатим / бідним, дитиною / дорослим, французом / 

британцем, білим / чорношкірим? Такі питання мають дозволити дітям 

усвідомити основні типи відмінностей: природні / культурні, психологічні 

(індивідуальні) / соціальні тощо. 

- Які відмінності ви можете змінити, а які – не можете? (наприклад, чи 

можна усунути різницю між багатими та бідними й чи варто це робити?) [34, 

с. 24]. 

Тема «Що означає бути нормальним?» пов’язана з такими питаннями, 

як: 

- Що таке норма з погляду медицини, біології, статистики, права, моралі, 

психології? 

- Відносність поняття «нормального»: форми ввічливості в тому чи 

іншому суспільстві в різні епохи; ставлення до рабства, дитячої праці; статус 

жінок тощо [34, с. 40]. 
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За допомогою таких питань учні навчаються розрізняти соціальну 

норму, яка може змінюватися від однієї культури до іншої, та моральну норму, 

яка виражається лише через соціальні норми, але водночас може виступати 

проти них, змушуючи останні еволюціонувати (боротьба проти рабства, 

жіночої неволі, дитячої праці тощо). 

Тема: «Що означає бути расистом?» передбачає такі питання:  

- Обговорення випадків, що сталися в класі або в школі. 

- Моральні та правові аспекти расизму. 

- Причини расизму: егоїзм, страх, зневага [34, с. 72].  

Після обговорення зазначених питань учням пропонують написати на 

окремому аркуші стереотипи та забобони щодо жителів інших країн: читання 

цих записів дозволяє поступово, шляхом обговорення та перевірки тверджень, 

розібратися в тому, які твердження є правильними, які – приблизними, а які –  

хибними.  

До ефективних форм виховання толерантності в учнів Франції належить 

запрошення на дебати когось із батьків-іммігрантів із розповіддю про свою 

історію, власні проблеми та досвід. 

Різновидом дебатів є рухливі (або позиційні) дебати (фр. Le débat 

mouvant). Це динамічна форма дискусії, яка дозволяє кожному висловити свою 

думку. На початку дебатів групі учасників пропонують твердження у формі 

простої фрази, котра узагальнює позицію щодо обраної теми. Далі учасників 

просять зайняти позицію «за» чи «проти», перейшовши до відповідної частини 

аудиторії. Після цього їм надають час на роздуми та висування аргументів, а 

далі починаються безпосередньо самі дебати за такими правилами: учасники 

формулюють аргументи, що пояснюють їхню позицію, а в разі, якщо 

аргументи протилежного «табору» є більш переконливими, переходять на 

їхній бік. 

Наприклад, для учнів колежу (цикли 3 і 4) такі дебати відбуваються 

з питань, які розглядають у межах курсу морального та громадянського 

виховання й відповідають одному або декільком вимірам, а саме: 
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- чутливість: визначати й висловлювати свої емоції та почуття 

й регулювати їх; поважати себе, уміти слухати й співпереживати; 

- право та правила: розуміти цінності та принципи Французької 

Республіки й демократичного суспільства;  

- судження: розвивати навички критичного мислення; 

- залученість: брати участь у колективній діяльності [23]. 

Особливістю рухливих дебатів є фізична реалізація інтелектуального 

позиціонування та обов’язок вибрати той чи інший табір, що надає змогу 

навіть найбільш «мовчазним» учасникам висловити власну думку, можливо, 

і в невербальний спосіб. Учням пропонують обґрунтувати свої погляди 

шляхом формулювання аргументів. Рух дозволяє дітям переглянути власну 

позицію після роздумів, тобто потрібно слухати інших і брати до уваги їхню 

думку, щоб позиціонувати себе. На противагу догматизму, замкненості та 

впертості, дебати розвивають критичне мислення школярів, привчаючи їх 

обґрунтовувати власну думку, переглядати свою позицію та виправляти себе, 

думати як самостійно, так і колективно [45]. 

Учитель, який є модератором дебатів, перебуває на розділовій лінії, 

надає слово, передаючи його від одного табору до іншого, нагадуючи учням, 

що вони мають починати аргументацію з вислову: «Я згоден / не згоден із цією 

фразою, тому що…». Учитель також допомагає знайти визначення, ставить 

уточнювальні запитання, просить сформулювати чи переформулювати те, що 

було сказано, просуває дискусію далі. 

Достатньо дієвою формою є й читання та обговорення легенд і казок 

народів світу з метою дослідження сприйняття різних культур та упереджень 

щодо них [34, с. 74]. 

Проаналізувавши науково-педагогічну літературу та досвід підготовки 

майбутніх учителів із зазначеної тематики, до недоліків наявної системи 

підготовки вчителів до виховання толерантності учнів можемо віднести: 

- відсутність належної уваги до питань виховання толерантності учнів  на 

різних етапах розвитку суспільства  [26, с. 13]; 
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- декларативність та нечіткість формулювань офіційних документів щодо 

громадянської освіти взагалі та виховання толерантності зокрема [26, 

с. 13]; 

- неправомірне ототожнення понять «толерантність» і «громадянськість» 

[46, с. 14]; 

- використання традиційних, застарілих підходів до виховання 

толерантності учнів, яке часто зводилося до простого викладення фактів 

та пояснень щодо роботи державних структур і було неефективним [60, 

c. 68]. 

Отже, на окресленому етапі (1990–2015 рр.) – етапі визначення змісту 

підготовки вчителів до виховання толерантності в учнів колежів Франції – 

науковці запропонували форми та методи підготовки вчителя безпосередньо 

до виховання толерантності в учнів колежів, серед яких геральдичний метод, 

біографічний (опис життя іншої людини) та автобіографічний (опис власного 

життя), метод «оповіді з професійного життя», «археологічний», організація 

дослідницької роботи за автобіографічним методом, метод «філософських 

ательє» та деякі інші. 

 

 

 

 2.3. Перспективи впровадження педагогічно цінних ідей і досвіду 

Франції в систему ЗЗСО  та вищої педагогічної освіти України 

 

 

Сповідування суспільством європейських стандартів та цінностей, 

найкращих світових традицій знаходить своє відображення в державній 

політиці в галузі освіти, зокрема в законах та інших нормативних документах. 

Так, у статті 5 Закону України «Про освіту» (2017 рік), де йдеться про 

державну політику у сфері освіти, наголошено, що «держава дбає про 

сприятливі умови щодо отримання громадянської освіти, котра спрямована на 
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розвиток компетентностей, що сприяють реалізації людиною власних прав та 

обов’язків як рівноправного члена суспільства, усвідомленню цінностей 

громадянського суспільства, в якому набуває верховенство право, 

виконуються права та свободи людини й громадянина» [105].  

До таких компетентностей, котрі необхідні сучасним людям для їх 

успішного життя й діяльності в суспільстві, належать «громадянські та 

соціальні компетентності, які тісно пов’язані з положеннями демократії, 

рівності, чітким виконанням прав людини, зміцненням її добробуту та 

організацією здорового способу життя, з чітким усвідомленням власних прав 

та можливостей» [105].  

У цьому ж Законі акцентовано, що педагогічні та науково-педагогічні 

працівники повинні настановами й власним прикладом сприяти утвердженню 

поваги до моралі та цінностей, які панують у суспільстві: правди, 

справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства, – 

а також сприяти формуванню у здобувачів необхідності взаєморозуміння, 

злагоди між народами взагалі та етнічними, національними й релігійними 

групами зокрема (стаття 54) [105]. Отже, толерантність є однією 

з найважливіших цінностей українського суспільства, без виховання якої 

неможливе становлення учня як громадянина України. 

З обов’язку педагогів виховувати толерантність у своїх учнів випливає 

потреба відповідної підготовки вчителів.  

Так, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 

в освітній галузі «Мова і література» серед іншого передбачає виховання 

толерантного ставлення до будь-яких традицій іншого народу, а однією 

з вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів виступає усвідомлення 

й толерантне ставлення «до традицій, цінностей та ідеалів, характерних для 

народу, мова якого вивчається» [102].  

Толерантне ставлення до людей з особливими фізичними потребами та 

людей, які живуть із ВІЛ-інфекцією, є також вимогою до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів з предмета «Основи здоров’я» [102]. 
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Виховання толерантності в дітей шкільного віку стає в останні роки 

предметом пильної уваги української педагогічної спільноти, а термін 

«толерантність» все частіше зустрічається в нормативних актах, якими 

керується сучасна українська школа. Так, у документі під назвою «Основні 

орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», 

затвердженому у 2011 році, одним із провідних принципів виховання визнано 

повагу, терпиме ставлення до культур інших народностей, котрі перебувають 

на території Україні [107].  

Культура міжетнічних відносин, що є однією із складових політичної 

культури (або політичної компетентності) учня, спрямована на поважне 

ставлення молоді до прав іншої людини; наявність сформованого інтересу до 

інших народів; терпиме ставлення до їхніх ідеалів, традицій, мови, віри; 

уміння узгоджувати власні інтереси з етнічними й релігійними громадами для  

громадянської злагоди [107].  

Разом із такими якостями, як відповідальність, чесність, працелюбність, 

милосердя, толерантність уважають одним із виявів ціннісного ставлення до 

людини. Нормативний документ [107] також наголошує, що в основу 

педагогічного спілкування покладено плюралізм, який виявляється в уміннях 

та можливостях терпимо та з розумінням ставитися до світоглядних поглядів, 

переконань і думок інших людей, ні за яких обставин не ображати, не 

принижувати їхню гідність, визнавати, що будь-яка людина може змінити свої 

погляди, якщо вона зрозуміє, що помиляється, має можливість щодо власного 

морального зростання» [107].  

Така терпимість допоможе в процесі гуманізації міжособистісних 

стосунків, зробить їх більш природними, доброзичливими. Усе це виступає 

передумовою плідного співробітництва [107].  

Забезпечення умов для формування толерантного суспільства є однією 

із засад внутрішньої політики Української держави в гуманітарній сфері [101]. 

Так, стаття 34 Конституції України гарантує право громадян на свободу думки 
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й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, що також робить 

толерантність одним із найважливіших принципів існування нашої держави.  

Приділяючи особливу увагу боротьбі з виявами міжетнічної та расової 

нетерпимості серед молоді, Міністерство внутрішніх справ України у 2013 р. 

розробило Методичні поради стосовно організації профілактичної діяльності 

з представниками закладів загальної середньої та вищої освіти для підняття 

рівня терпимості та запобігання ксенофобським настроям.  

У документі наголошено, що система освіти, насамперед дошкільна та 

шкільна, повинна сформувати світоглядні уявлення майбутньої толерантної 

особистості. Разом з тим, ураховуючи ряд причин, система освіти на сьогодні 

не забезпечує здійснення комплексу необхідних заходів, котрі могли б 

ефективно розвивати толерантний світогляд як у дошкільників, так і школярів 

та студентів [98].  

Виховання толерантності серед молоді не може відбуватися самостійно, 

великої уваги потребує розв’язання питання щодо наявності професійних та 

компетентних якостей тих, хто буде займатися цим процесом. Беззаперечно, 

суб’єкти, які братимуть активну участь у роботі з дітьми і молоддю, повинні 

чітко відповідати певним вимогам, а саме: мати спеціальні знання в різних 

сферах (психології підліткового віку, педагогіці й соціальній психології 

толерантності та ін.), а також певні якості, уміння та навички, котрі дозволять 

проводити відповідну роботу [98].  

Педагогічна Конституція Європи, прийнята у 2013 році Асоціацією 

ректорів педагогічних університетів Європи, до якої належать також ректори 

закладів вищої педагогічної освіти України, передбачає визначення єдиної 

ціннісної та методологічної платформи підготовки нового вчителя для 

об’єднаної Європи ХХІ століття. Згідно із цією Конституцією, педагогічна 

освіта має ціннісний характер.  

Основними педагогічними цінностями, визначеними в статті 4.4., 

виступають: толерантність, демократія, миролюбство, екологічна безпека, 

права людини та солідарність, милосердя й совість, відповідальність. 
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У документі також наголошено, що «підготовлений на такій ціннісній основі 

новий учитель повинен бути здатним до “стирання” образу іншого як «ворога» 

[100, с. 113]. 

У Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженій МОН України 

2018 року, зазначено, що спрямованість вектора суспільства на європейські 

стандарти та цінності, кращі світові традиції вимагає певних змін і у сфері 

освіти. Насамперед це покращення якості процесу організації освіти в ЗЗСО, 

а відповідно – якості підготовки фахівців педагогічного профілю.  

Вимоги до програм фахової підготовки вчителів, перегляд котрих 

є необхідною умовою для реалізації Концепції політики держави в сфері 

модернізації загальної середньої освіти «Нова українська школа» до 2029 року, 

передбачають формування особистості педагогічного працівника, який 

відрізняється соціальною зрілістю, сприйняттям цінностей демократичного 

суспільства, повагою до держави й системи права, усвідомленням потреби 

захисту Української держави, національною ідентичністю та толеруванням 

полікультурності, готовністю до передавання зазначених якостей школярам 

[104].  

Слід наголосити на тому, що в сучасній педагогічній думці України 

питання виховання толерантності набули актуальності з 90-х рр. ХХ століття. 

1995 рік було оголошено всесвітнім роком толерантності. У зв’язку із цим 

у травні 1996 року в м. Харкові відбулася міжнародна конференція 

«Толерантність як культурна універсалія», метою якої було вивчення 

принципу толерантності та шляхів його введення до свідомості 

посттоталітарного суспільства, зокрема через систему освіти.  

Уперше в незалежній Україні було розглянуто поняття «толерантність» 

та з’ясовано його зв’язок із такими термінами, як «свобода» та «істина»,  

визначено поняття «нетолерантність» та «антитолерантність», порушено 

питання виховання терпимості в дітей і підлітків і питання мовного та 

культурного розмаїття, з’ясовано соціологічний аспект міжетнічної 

толерантності тощо [96, с.23].  
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З 1997 року в Україні на громадських засадах видається психолого-

педагогічний журнал «Педагогіка толерантності», який порушує важливі 

проблеми освіти, суспільного життя та пропагує щирі, доброзичливі, 

толерантні взаємини між людьми та народами на засадах справедливості, 

гуманізму, моралі, честі й гідності. До редакційної колегії цього видання 

увійшли відомі українські вчені, а саме: І. Бех, М. Головатий, І. Зязюн. 

В. Кремень.  

Усе збільшуваний інтерес до питань виховання особистості в дусі 

толерантності та впровадження відповідної підготовки до системи 

професійної підготовки майбутніх учителів потребують знання  провідних 

тенденцій у зарубіжній педагогіці в процесі вдосконалення вітчизняної 

педагогічної освіти. Проведений аналіз досвіду французької педагогіки 

засвідчує ефективність підготовки майбутніх учителів до виховання 

толерантності в учнів колежів. Хоча система педагогічної освіти Франції зараз 

продовжує інтенсивно розвиватися та вдосконалюватися в процесі її 

реформування, мета, завдання, шляхи, ціннісні орієнтири підготовки 

майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів є достатньо чітко 

сформульованими.  

Про це свідчать: діяльність держави, яка приділяє велику увагу 

питанням виховання толерантності, що відображено у великій кількості 

нормативних документів, присвячених підготовці учителів; результати 

досліджень французьких науковців у галузі педагогіки; зміст навчальних 

програм, підручників тощо. Ефективність підготовки майбутніх учителів 

Франції до виховання толерантності забезпечується використанням 

різноманітних сучасних форм та методів. 

 Готовність майбутніх педагогів до виховання толерантності в учнів 

визначається як інтегративна характеристика та передбачає професійну 

спрямованість, здатність до організаційної діяльності, наявність рис 

особистості, необхідних для побудови толерантних відносин [85, с. 8], набуття 

відповідних компетентностей, оволодіння цінностями, знаннями та вміннями.  
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З огляду на це, підготовку вчителів до такої діяльності розглядають як 

цілісний процес, що потребує побудови комплексної моделі підготовки, 

створення організаційно-педагогічних умов, поєднання теоретичної та 

практичної складових. Підготовка майбутніх учителів до виховання 

толерантного ставлення в Україні потребує постійного вдосконалення, 

ґрунтовного осмислення й творчого застосування змісту, методів та форм 

підготовки до виховання зазначеної якості педагогічних закладів зарубіжних 

країн.  

Однією із головних умов для успішного функціонування Української 

держави є формування сучасної політичної нації, котра об’єднувала б 

представників різних етнічних, культурних, соціальних, релігійних груп, які 

проживають на території України. На сьогодні саме освіта, що призначена 

готувати молоде покоління до життя в сучасному складному, різноманітному, 

іноді дуже суперечливому світі, відіграє провідну роль у набутті молодими 

людьми основних цінностей, а також знань та умінь для їхнього успішного 

існування в соціумі.   

Толерантність як необхідний чинник стабільності розвитку суспільства 

й запобігання конфліктам на етнічному, політичному, релігійному ґрунті треба 

виховувати в майбутніх громадян Української держави із шкільного віку. 

Система освіти, що відповідає потребам демократичного, громадянського 

суспільства, має враховувати водночас як процес збереження національної 

самобутності, так і глобалізаційні процеси, тенденції до технологізації та 

інформатизації модерного світу. 

Пошук шляхів успішного розв’язання проблеми виховання 

толерантності в учнівської молоді хвилює сучасних науковців, учителів, 

інших працівників освіти. Згадану ідею доцільно розглядати передусім 

у контексті національного, патріотичного та громадянського виховання.   

У червні 2015 р. Наказом МОН України було затверджено Концепцію 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді. У ній проголошується 

ідея щодо необхідності посилення патріотичного виховання молодого 
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покоління, формування нового українця, який живе, керуючись 

національними та європейськими цінностями [103].  

Однією з таких цінностей уважають стримане ставлення до поглядів, 

регіональних, національних та мовних особливостей представників інших 

культур [103]. Мета патріотичного виховання втілюється шляхом реалізації 

системи виховних завдань, провідним серед яких є виховання толерантності 

до культури та традицій інших народів [103].  

Важливим принципом патріотичного виховання в нашій державі 

є полікультурність, котра пов’язана з інтегрованістю української культури 

в європейський і світовий простір, створенням для цього відповідних 

передумов, а саме: виховання в школярів відкритості, терпимості до інших 

ідей, культурних цінностей, мистецтва, віросповідання, спроможності 

визначити спільне та відмінне в різних культурах, здатності ставитися до 

української культури як невід’ємної складової загальнолюдської культури 

[103].  

Громадянська освіта, як зазначено в Концепції розвитку громадянської 

освіти в Україні, розглядається як навчання й громадянське виховання, що 

спирається на національні й загальнолюдські цінності, та створення 

сприятливих умов стосовно формування громадянських компетентностей 

особистості, і має охоплювати всі види (формальна, неформальна, 

інформальна освіта), і всі складові та вікові групи, і всі рівні освіти громадян 

[106]. Слід зазначити, що до основних громадянських компетентностей 

належать такі:  

- розуміння своєї громадянської, національної й культурної належності, 

повага до культурних цінностей та особливостей інших народів; 

- здатність зберігати традиції й цінності українського народу, засвоїти 

певні знання, набути вміння й навички; здатність реалізувати свій потенціал 

у наявних суспільних умовах;  
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- оволодіння знаннями європейських цінностей, зокрема принципами 

демократії та вміннями використовувати їх у житті; розуміти та сприймати 

цінності прав і свобод людини, мати вміння обстоювати як власні права,  так 

і права інших людей; розуміти та сприймати принципи рівності, поваги до 

людської гідності, терпимості, соціальної справедливості, доброчесності; 

уміти застосовувати їх у власній моделі поведінки; володіти здатністю 

профілактики й усунення конфліктів; 

- виховання здатності аргументовано доводити власну позицію, з повагою 

ставитися до відмінних думок / позицій, які не принижують права та гідність 

інших; 

- здатність критично ставитися до будь-якої інформації, аналізувати 

питання з різних поглядів, вибирати найбільш обґрунтовані рішення;  

- виховання здатності до соціальної комунікації та вміння працювати разом 

для розв’язання  проблем різного рівня, наприклад, через волонтерську 

діяльність [106]. 

Варто зазначити, що названі компетентності поєднують національне 

виховання і виховання на принципах культурної різноманітності, 

толерантності та взаємоповаги. 

У цьому контексті на виховання толерантності спрямовані такі завдання  

громадянської освіти, як-от:  

- виховання громадянської, національної та культурної ідентифікації; 

розвиток української мови, підвищення духовного рівня українського народу 

й усвідомлення його моральних цінностей; 

- виховання поваги до честі, гідності, прав і свобод людини, здатності їх 

захищати; 

- виховання державної відповідальності за суспільні процеси, набуття 

навичок до здійснення демократичного управління на регіональному рівні та 

навичок ведення державних справ;  

- виховання критичного мислення й медіаграмотності та вміння їх 

застосовувати на практиці; 
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- утілення ідей інклюзивного навчання; 

- виховання активної життєвої позиції, ініціативності, здатності бути 

волонтерами; 

- прищеплення навичок до міжособистісної та суспільної взаємодії, 

взаємоповаги, обміну досвідом та співпраці; реалізація ідей солідарності 

й турботи про взаємне благополуччя.  

Процес громадянської освіти спрямований на застосування різноманітних 

підходів, таких як «навчання через участь», наскрізного підходу, котрий 

полягає в наявності на всіх рівнях, пронизує всі навчальні дисципліни; 

поступального підходу, який передбачає формування державних 

компетентностей на базі попередньо отриманих. 

Окрему увагу зазначена Концепція приділяє обов’язкам педагогів, які 

проводять певну роботу з питань організації громадянської освіти, а саме:  

- дотримання цінностей громадянського суспільства й застосування їх 

у педагогічній практиці; 

- володіння громадянськими компетентностями; 

- повага до конституційних прав громадян; 

- уміння виховувати в громадян державні компетентності;  

- настановлення й особистий приклад утвердження поваги до держави, її 

мови та символів, державної моралі й цінностей, як-от: справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.   

Слід зазначити, що компетентності, пов’язані з умінням виховувати 

ціннісні орієнтири державного суспільства, згідно з новою Концепцією, 

відтепер мають бути введені до професійних стандартів педагогічних та 

науково-педагогічних кадрів. 

Згідно з Концепцією, підготовка педагогів до виховання толерантності 

в межах громадянського навчання та виховання передбачає, зокрема, такі 

аспекти, як: теоретичну та практичну підготовку; упровадження нових 

моделей освіти, науково-методичних матеріалів; розроблення методик 
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оцінювання дієвості громадянської освіти; узагальнення міжнародних 

і вітчизняних форм та методів роботи [106].  

Вивчення пріоритетів розвитку педагогічної освіти в Українській державі 

вможливило виявлення шляхів реалізації ідей французьких фахівців щодо 

виховання толерантності учнівської молоді, зокрема: розвиток 

міжкультурного менталітету, прищеплення загальнолюдських цінностей, 

сприйняття культурного плюралізму, терпиме ставлення до культур інших 

народів, їхніх традицій; вироблення несприятливого ставлення до виявів 

насильства; запобігання деструктивному націоналізму тощо.   

За допомогою аналізу змісту освітньо-професійних програм підготовки 

майбутніх учителів середньої школи у вищих педагогічних навчальних 

закладах України вітчизняні дослідники (О. Орловська) виокремили низку 

дисциплін, зміст яких дозволяє розглядати питання як патріотичного 

виховання, культури міжнаціонального й міжетнічного спілкування, так 

і поваги до загальнолюдських цінностей і терпимості до думок інших. Це такі 

нормативні навчальні дисципліни, як: «Дидактика», «Теорія виховання», 

«Історія педагогіки», «Вступ до педагогічної професії», «Загальна 

психологія», «Педагогічна і вікова психологія»; вибіркові дисципліни: 

«Порівняльна педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Соціальна 

психологія», «Вікова і педагогічна психологія», «Психосексуальний розвиток 

дитини», інші дисципліни відповідно до специфіки спеціальності [99, с. 170–

171]. 

Експериментальні дослідження щодо готовності українських студентів –

майбутніх учителів до виховання, зокрема, міжнаціональної терпимості 

в учнів ЗЗСО доводять, що цілеспрямована діяльність в окресленому напрямі 

за дотримання відповідних педагогічних умов (серед яких педагогічно 

доцільне поєднання теоретичних, методичних та практичних складників 

підготовки майбутніх педагогів до формування в учнів міжнаціональної 

терпимості; урахування особливостей особистісно зорієнтованого навчання 

в підготовці майбутніх учителів; активізація пізнавальної діяльності студентів 
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шляхом створення ситуацій полікультурного змісту; застосування 

інтерактивних технологій навчання) позитивно впливає на динаміку змін щодо 

рівня готовності майбутніх педагогів до виховання толерантності.  

Наприклад, спостерігаються позитивні зміни в розумінні, осмисленні 

понять, які визначають толерантну особистість, підвищення рівня розуміння 

толерантності як регулятора міжнаціональних стосунків; зростання 

методичного рівня знань студентів; збільшення прагнення суб’єктів навчання 

до здобуття ними знань, умінь та навичок стосовно розвитку міжнаціональної 

толерантності школярів, орієнтації майбутнього вчителя на розвиток 

толерантних взаємин, внутрішньої мотивації щодо важливості підготовки до 

виховання міжнаціональної толерантності; характеристику особистості 

майбутнього учителя (гуманістична спрямованість, дипломатичність, 

асертивність, стійкість особистості) [86, с. 164–167].  

Найбільш ефективними засобами підготовки до виховання толерантності 

студентів закладів вищої педагогічної освіти України виявилися педагогічна 

практика, заняття з психолого-педагогічних дисциплін, науково-дослідна 

робота [86, с. 168]. 

Слід зазначити, що в українській педагогічній освіті, де досі не розвинена 

система цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів до виховання 

толерантності, зарубіжний досвід знаходить своє практичне використання 

у вигляді  окремих елементів підготовки майбутніх педагогів до виховання 

толерантності в учнів закладів загальної середньої освіти. Так, методика 

філософування як навчання дітей мислення була підтримана НПУ імені 

М. П. Драгоманова та Малою академією наук, де було проведено низку заходів 

для ознайомлення з нею майбутніх учителів завдяки візиту до Києва 

французького філософа-практика, експерта ЮНЕСКО О. Бреніф’є, який 

у форматі майстер-класів і семінарів презентував власну методику [90, с. 151], 

та виданню українською мовою його книг із навчання критичного мислення 

(«Хто я?», «Що добре, а що погано?», «Що таке взаємини?» та ін.).  
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Формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів, яке 

є невід’ємною складовою їхньої підготовки до виховання толерантності 

й починається з формування в них спрямованості на толерантність до виявів 

інокультурності, на ефективну взаємодію з представниками різноманітних  

культур, утілюється в Україні у вигляді експериментального навчання, 

зокрема впровадження до підготовки бакалаврів курсу порівняльного 

народознавства, який містить етапи пропедевтичного навчання, теоретичного 

навчання, теоретико-практичного навчання та творчої самореалізації [83, 

с. 52].  

Студенти спочатку отримують уявлення про основні терміни: етнос, 

культура, традиція, звичай, обряд тощо. На наступному етапі вони мають  

змогу здійснювати елементарні дослідження порівняльної етнографічної 

проблематики, зокрема педагогічні спостереження в навчальних закладах, 

заснованих національно-культурними товариствами національних меншин. 

На етапі теоретико-практичного навчання в процесі проходження 

пропедевтичних педагогічних практик майбутні вчителі вдосконалюють 

отримані знання та вміння.  

Наприкінці навчального року для студентів організують табірні збори, під 

час яких вони готуються до проходження організаційної практики в літніх 

дитячих оздоровчих таборах. Обов’язковим елементом такої підготовки є 

ознайомлення студентів із особливостями роботи з багатокультурним дитячим 

контингентом літнього дитячого оздоровчого табору. Організаційно-

педагогічна практика як втілення етапу творчої самореалізації являє собою 

першу спробу «занурення» майбутніх учителів у майбутню професійну 

діяльність для набуття ними міжкультурної компетентності [83, с. 57–58]. 

Дослідження водночас виявили, що підготовка майбутніх учителів до 

виховання толерантного ставлення в учнів передбачає переважно ознайомлення 

студентів з елементами толерантної педагогічної взаємодії; здобуття загальних 

знань про міжнаціональну толерантність, окремі аспекти проблеми терпимості 

та її формування. Недоліками сучасного стану підготовки майбутніх учителів 
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до виховання в учнів толерантного ставлення є: штучний зв’язок педагогічної 

теорії зі шкільним досвідом, що негативно впливає на результати такої 

підготовки; відсутність у програмах професійної освіти з педагогіки та 

психології питань, пов’язаних із підготовкою майбутніх учителів до 

виховання толерантності, та недостатня їх спрямованість на розвиток 

педагогічної толерантності в майбутніх педагогів; недостатня увага до 

підготовки учителів до міжнаціонального спілкування з учнями [99, с. 173 ].  

У програмах підготовки майбутніх учителів не розглядають ціннісну 

основу толерантності, її розвиток, становлення, роль у сучасному суспільстві. 

Потребує удосконалення розвиток практичних і методичних умінь студентів – 

майбутніх учителів, пов’язаних із вихованням толерантності, що передбачено 

програмами з педагогічної практики. 

Водночас система вищої педагогічної освіти в Україні має значні ресурси для 

формування готовності майбутніх учителів до виховання толерантності 

в школярів, наукове підґрунтя, забезпечене якісними дослідженнями в цій 

галузі (О. Грива, І. Залєсова, О. Орловська), методичні напрацювання 

(А. Молчанова), що мають сприяти розв’язанню актуального завдання 

української системи освіти, яким є підготовка висококваліфікованих учителів, 

котрі, виходячи з рівня сучасної світової науки та вітчизняних традицій 

виховання, будуть здатними виховати особистість із сформованими 

життєвими та громадянськими компетентностями, складовою яких 

є толерантність, уміння критично мислити та орієнтуватись у реаліях 

сучасного життя, обізнаність щодо соціально-культурного багатоманіття  в 

сучасному світі, повага до інших думок й відмінного способу життя.  

Для вдосконалення підготовки майбутніх учителів доцільним 

є впровадження нових підходів та рекомендацій, що враховують 

прогресивний зарубіжний досвід розв’язання цієї проблеми. Проведене 

дослідження підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності 

в учнів колежів Франції дозволяє окреслити перспективи впровадження 
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педагогічно цінних ідей і досвіду Франції в систему ЗЗСО  та вищої 

педагогічної освіти України.  

Так, у системі ЗЗСО, на нашу думку, буде доцільно вживати такі заходи, 

як-от:  

- упровадження полікультурної освіти, сприяння набуттю учнями 

міжкультурних компетентностей через спілкування представників різних 

етнічних, релігійних, соціальних груп; 

- сприяння взаємодії ЗЗСО з громадськими організаціями, що мають досвід 

виховання толерантності; 

- створення умов для толерантної взаємодії в стінах шкільних закладів, 

надання пріоритету соціоемоційному розвитку дітей, розвитку почуття емпатії 

за допомогою застосовування різноманітних видів діяльності, а саме: 

наставництва над іншими учнями, допомоги іншим, навчання через суспільно-

корисну працю, проєктної педагогіки, педагогіки договору ; 

- залучення учнів до активної участі в житті школи (за прикладом «делегатів 

класу», шкільних нарад у колежах Франції), розв’язання спільних проблем 

класу та школи;  

- створення своєрідного «шкільного регламенту», котрий має виховну роль 

і визначає правила, норми та цінності, яких мають дотримуватися учні; 

- упровадження основ релігійного виховання для ознайомлення учнів із 

релігіями, віруваннями, системами цінностей; 

- розвиток партнерських відносин із родинами учнів та місцевими 

громадами за допомогою позашкільної діяльності із залученням самих 

школярів, їхніх батьків, а також громадських, молодіжних організацій; 

- використання новітніх технологій для виявлення та попередження 

випадків цькування, розпалу ворожнечі в мережі інтернет, соціальних медіа, 

навчання цифрової та медіаграмотності з метою критичного сприйняття 

інформації; 
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- упровадження навчання філософії (застосування методу «філософських 

ательє», організація дебатів із суспільно значущих питань), що сприяє 

розвитку здатності до рефлексії та критичного мислення.  

Уважаємо, що в системі вищої педагогічної освіти України доцільно 

враховувати такі рекомендації французьких науковців та вчителів-практиків: 

- введення питань виховання толерантності до навчальних планів та 

освітніх програм підготовки майбутніх учителів; 

- розвиток зв’язку між теоретичним і практичним навчанням, залучення до 

підготовки майбутніх педагогів до виховання толерантності фахівців-

практиків, у тому числі суспільних організацій, які мають багаторічний досвід 

виховання толерантності; 

- розвиток здатності до рефлексії та усвідомлення студентом – майбутнім 

учителем власної особистості, пізнання себе та свого місця в соціумі за 

допомогою геральдичного методу; 

- утілення концепції самоосвіти та самовиховання через використання 

методу «історія життя», біографічного й автобіографічного підходів; 

- розвиток міжкультурної компетентності майбутніх учителів за допомогою 

культурного обміну, організації закордонних стажувань; 

- навчання майбутніх учителів основ релігієзнавства, зокрема 

використовуючи міждисциплінарний підхід (через історію, літературу, 

мистецтво тощо); 

- навчання філософії, «вільної практики роздумів», яке робить вагомий 

внесок у формування толерантної особистості внаслідок розвитку здатності до 

рефлексії та власного судження; 

- залучення студентів – майбутніх учителів до дослідницької діяльності, 

вивчення проблем, пов’язаних із вихованням толерантності, зокрема на основі 

досвіду, набутого під час проходження педагогічної практики в школі, для 

встановлення причин виникнення непорозуміння, інтолерантного ставлення 

та конфліктів і пошуку шляхів їх подолання; 
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- розвиток у майбутніх учителів здатності до організаційної діяльності, 

взяття на себе ролі посередника та фасилітатора для організації «філософських 

ательє», рефлексивних семінарів, обговорень літературних творів тощо.  

Варто наголосити на тому, що успішне втілення прогресивних ідей щодо 

підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів, за умови 

їхнього переосмислення й адаптації до вітчизняних реалій, сприятиме якісній 

професійній підготовці українських педагогів до освітньої діяльності в умовах 

полікультурного середовища й дозволить наблизитися до світових стандартів 

педагогічної освіти взагалі та французької зокрема. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Ураховуючи зміни суспільно-політичної та соціально-економічної 

ситуації в країні, нормативно-правової документації (закони про освіту, 

постанови, циркуляри Міністерства освіти, документи міжнародних 

європейських організацій), що привели до перегляду мети, завдань, змісту, 

принципів, напрямів, форм та методів підготовки вчителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції, ми визначили та науково обґрунтували 

два етапи зазначеної підготовки: 1-й етап – етап порушення питань щодо 

підготовки вчителя до виховання толерантності в учнів колежів Франції 

(1968–1989 рр.); 2-й етап – етап  визначення змісту підготовки вчителя до 

виховання толерантності в учнів колежів Франції (1990–2015 рр.). 

З’ясовано, що на першому етапі – етапі порушення питань щодо 

підготовки вчителя до виховання толерантності в учнів колежів Франції 

(1968–1989 рр.) – була сформована концепція багатокультурності та 

«міжкультурності», у документах, які регулюють національну освіту, 

з’явилося поняття «толерантність», було проведено колоквіум у м. Ам’єн, 

прийнято Рекомендації щодо підготовки вчителів до виховання 
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міжкультурного розуміння, розроблено ряд рекомендацій для покращення 

шляхів і засобів підготовки й атестації викладачів та іншого педагогічного 

персоналу до роботи з виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, 

співробітництва й миру, поваги прав людини та основних свобод.   

Необхідно наголосити на тому, що на досліджуваному етапі (1968–

1989 рр.) у Франції ще не існувало спеціалізованого навчального закладу 

педагогічного профілю для здобуття професійної освіти викладачами колежів. 

Частково зазначеною підготовкою після закінчення університету займалися 

Регіональні педагогічні центри, котрі здійснювали як загальну педагогічну 

(передбачала ознайомлення майбутніх учителів колежів з основними 

аспектами діяльності в освітньому середовищі, адміністративними 

структурами, різноманітними аспектами функціонування колежів; вивчення 

взаємодії між різними учасниками освітнього процесу; оволодіння знаннями 

з дитячої та підліткової психології, психології груп, ритму навчання; 

визначення місця психології в практичній педагогічній діяльності; набуття 

навичок із застосування технічних засобів аудіовізуального навчання, 

інформаційних технологій; організацію групової роботи тощо), так 

і практичну підготовку.  

Саме в цей період науковці вже сформулювали мету (підготовка 

вчителя до виконання соціального обов’язку, піклування про просування 

гуманістичної культури, служіння ідеалу) та окремі завдання (підготовка 

вчителя як «інтелектуального, морального та соціального провідника»; 

потреба постійно займатися самоосвітою, мати бездоганний вигляд 

і поведінку; необхідність постійно пам’ятати про те, що «все особисте життя 

вчителя має бути прикладом моралі та громадянської свідомості 

й світськості»; «спонукання вчителя до усвідомлення цінностей», набуття 

«хороших звичок» та поведінки; необхідність послідовного переходу від 

«слова до поведінки» та деякі інші) підготовки вчителя до виховання 

толерантності в учнів.  
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Проведене дослідження свідчить, що на окресленому етапі вже було 

визначено особисті якості вчителя (відповідний рівень підготовки, велику 

відповідальність, заборону застосовувати готові «рецепти», сумлінність та 

почуття такту, ініціативність та послідовність), потрібні йому для успішної 

реалізації питань виховання толерантності в учнів колежів Франції. 

Виявлено, що порушенню питань щодо підготовки вчителя до 

виховання толерантності в учнів на окресленому етапі сприяли педагогічні 

погляди таких учених, як Л. Легран (L. Legrand), Р. Шапюї (R. Chapuis), 

К. Тротманн (C. Trautmann), Ж. Ардуано (J. Ardoino), Ж. Барбарі (G. Barbary), 

Л. Жемінар (L. Géminard), Ж. Ноель (G. Noël), А. де Перетті (A. De Peretti), 

А. Прост (A. Prost), Ж.-М. Леклерк (J.-M. Leclercq). Зазначені фахівці 

сформулювали мету та завдання підготовки вчителів до виховання 

толерантності в учнів колежів, частково визначили зміст окресленої 

підготовки, запропонували напрями, шляхи, форми та методи виховання 

толерантності в учнів як у шкільний, так і позашкільний час.  

Досліджуваний етап характеризувався й використанням таких 

педагогічно цінних форм і методів підготовки вчителів до виховання 

толерантності в учнів, як-от: спеціальний час для роздумів; створення 

невеликих «практичних груп»; метод рефлексії; участь майбутніх учителів 

у колективних заходах, змаганнях, практичних семінарах, які потребували від 

них попередньої підготовки, пошуку інформації та роздумів; аналіз 

документів; організація групової роботи, рольових ігор, дебатів тощо. 

Визначено й труднощі, які перешкоджали ефективній підготовці 

майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів колежів на 

досліджуваному етапі, а саме: відсутність наступності в підготовці вчителів 

початкової та середньої ланок, нечіткість визначення поняття «толерантність» 

у нормативних документах Франції, недостатня спеціальна підготовка 

вчителів колежів до організації виховної діяльності з учнями. 

У дисертації з’ясовано передумови, що детермінували розвиток другого 

етапу – етапу визначення змісту підготовки вчителя до виховання 
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толерантності в учнів колежів Франції (1990–2015 рр.). Це приділення значної 

уваги індивідуальному розвитку особистості майбутнього вчителя; поступове 

об’єднання педагогічної освіти із системою класичної університетської освіти;  

створення нових державних закладів вищої освіти: Університетських 

інститутів підготовки вчителів (УІПВ) і Вищих шкіл із підготовки 

педагогічних кадрів (ESPE) та ін. 

Наукове обґрунтування питань визначення змісту підготовки вчителів 

до виховання толерантності в учнів на другому етапі було пов’язане з працями 

соціологів, філософів, економістів, педагогів. До них належали Ф.  Одіж’є 

(F. Audigier), М. Мак Ендрю (M. Mc Andrew), К. Тессьє (C. Tessier), Г. Буржо 

(G. Bourgeault), Ж. Рош (G. Roche), В. Тулашевич (W. Tulasiewicz) і М. Турньє 

(M. Tournier), Г. Лере (G. Lheureux), А. Бейтон (А. Beitone), Ж. Фат (G. Fath), 

Б. Бертон (В. Berton), Ж. Левін (J. Lévine), А. Лаланн (A. Lalanne) та інші. 

Зазначені фахівці висловлювали думки про тісний зв’язок понять 

«толерантність», «багатокультурність», «релігійність», обстоювали 

гуманістичну природу поняття «толерантність», загальнолюдські цінності та 

ідеали; наполягали на необхідності зробити світськість обов’язковим 

компонентом підготовки майбутніх учителів; розробили методи 

«філософування» вчителів разом із учнями тощо. 

На другому етапі (1990–2015 рр.) науковці також виокремили напрями 

підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів: 

громадянське виховання, міжкультурне навчання, релігієзнавство,  

світськість, навчання філософії. 

З’ясовано, що на досліджуваному етапі, на відміну від попереднього, 

було змінено мету підготовки вчителів до виховання толерантності в учнів 

(установлення наступності між учителями початкового та середнього рівнів 

освіти, налагодження шляхів оптимального поєднання теоретичної та 

практичної складових у змісті підготовки вчителя; набуття майбутніми 

вчителями загальних спільних компетентностей), дещо розширено її завдання 

(знання прав та обов’язків стосовно себе, інших людей, родини, класу, 
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суспільства та світової спільноти; усвідомлення понять Народу, Нації, 

Держави та Республіки; навчання цінностей миру та солідарності; 

усвідомлення, що суспільна думка може бути важливою, але іноді хибною; 

усвідомлення важливості дбайливого ставлення до навколишнього 

середовища), чітко визначено зміст зазначеної підготовки (поглиблення 

спеціально-наукової, психолого-педагогічної й загальноосвітньої підготовки; 

організація педагогічної практики; уведення спеціальних курсів: «Загальна 

спільна підготовка» (охоплював оволодіння принципами світськості, 

особливості роботи з мігрантами, зміст, форми та методи виховання 

громадянськості, основи етики, знання цінностей Республіки, правових 

аспектів та документів, особливостей функціонування шкіл, засвоєння 

цінностей, які лежать в основі толерантності, здатність прищеплювати їх 

учням у межах класу або навчального закладу тощо), «Викладач і його 

професія» (сюди належали загальна педагогіка, роздуми про наукові знання та 

знання, яких потрібно навчати; мовлення та комунікація, організація 

зарубіжних стажувань)). 

Підготовку вчителів до виховання толерантності в учнів було 

забезпечено завдяки дотриманню основних принципів педагогічної освіти: 

тісного зв’язку змісту університетської освіти з діяльністю шкільних закладів 

освіти; світськості; боротьби проти дискримінації; рівноправності чоловіків 

і жінок; тісної співпраці ЗВО з батьками, членами освітньої спільноти, 

партнерами шкіл; широкого впровадження цифрових технологій та ін.  

        Проведене дослідження свідчить про те, що на досліджуваному етапі 

змінилися форми та методи підготовки вчителів до виховання толерантності 

учнів. До зазначених форм та методів можна віднести обговорення (внутрішні 

або зовнішні) різноманітних шкільних ситуацій, пр актичні та наукові 

семінари, тренінги для групи студентів, мікронавчання, доповіді, курсові 

роботи, захист наукових робіт за результатами педагогічного стажування, 

вивчення складних кейсів, розв’язання суперечливих професійних питань, 

метод проєктів та «портфоліо», презентації наукових робіт, «навчання через 
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суспільно корисну працю», участь у  міждисциплінарних семінарах, аналіз 

практичного досвіду, взаємне навчання  (peer-to-peer), використання нових 

педагогічних підходів (перевернутий клас, колаборативне навчання, fab lab) 

тощо. 

Необхідно також підкреслити, що на досліджуваному етапі підготовка 

майбутніх учителів колежів до виховання толерантності в учнів була 

реалізована відповідно до аналізу конкретних педагогічних ситуацій, з якими 

мали справу шкільні вчителі. Це труднощі в поясненні того чи іншого 

положення, особливості поведінки окремого учня, класу як колективу, 

процесу навчання, оцінювання, запобігання конфліктів, боротьби 

з насильством у школі, відносин з батьками, культурного розмаїття учнів та 

спільної культури країни. 

Водночас визначено й чинники, які заважали більш плідній підготовці 

вчителів до виховання толерантності в учнів колежів, а саме: дискримінацію, 

расизм, конфлікти на етнічному та релігійному ґрунті, насилля в стінах школи, 

відносини з родинами учнів та ін.  

Установлено, що серед педагогічно цінних аспектів підготовки вчителів до 

виховання толерантності в учнів Франції, з огляду на можливість творчого 

використання в сучасній педагогічній освіті України, можна виділити: 

організацію особистого проєкту студента; створення студентом власної 

символіки; одночасне використання методу гри та оцінки, що дає змогу 

встановити невимушені, довірливі стосунки; залучення студентів до роботи 

над їхніми життєвими історіями; використання біографічного, археологічного 

та автобіографічного підходів, геральдичного методу, методу «оповіді із 

професійного життя», проведення «дослідницької роботи за автобіографічним 

методом»; використання методів «філософського ательє» й «запрошення на 

дебати»; особливості впровадження полікультурної освіти; шляхи взаємодії 

ЗВО та ЗЗСО з громадськими організаціями, що мають досвід виховання 

толерантності; використання новітніх технологій для виявлення 

й попередження випадків цькування, розпалу ворожнечі в мережі інтернет; 
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введення питань виховання толерантності в навчальні плани та освітні 

програми підготовки майбутніх учителів; використання міждисциплінарного 

підходу (через історію, літературу, мистецтво тощо); вивчення проблем, 

пов’язаних із вихованням толерантності на основі досвіду, отриманого під час 

проходження педагогічної практики в школі, та деякі інші. 

Матеріали 2 розділу знайшли своє відображення в таких публікаціях 

автора [59, 91, 92, 93, 94]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

1. У дисертації відповідно до мети й завдань дослідження розкрито стан 

наукового розроблення проблеми підготовки вчителів до виховання 

толерантності в учнів колежів Франції в 1968–2015 рр. Установлено, що 

означена проблема в історичній ретроспективі не була предметом наукового 

вивчення, що й зумовило науковий пошук у цьому напрямі. 

З’ясовано, що фахівці розглядають толерантність як у вузькому, так 

і в широкому значенні. У вузькому значенні під толерантністю розуміють 

повагу, сприйняття різноманіття культур навколишнього світу, форму 

самовираження та самовиявлення людської особистості, активну життєву 

позицію, котра передбачає захист прав кожної людини. У широкому ж 

розумінні слова – це терпимість, що виявляється в поведінці, способі життя, 

характері, судженнях тощо. 

Підготовка майбутніх учителів до виховання толерантності 

розглядається як процес, спрямований на здобуття комплексу педагогічних, 

психологічних, методичних і спеціальних знань, необхідних для здійснення 

виховної роботи з означеного напряму виховання. 

2. До витоків ідей підготовки вчителів до виховання толерантності 

в учнів колежів Франції в європейській педагогічній думці віднесено: 

педагогічні погляди філософів Стародавньої Греції, ідеї педагогів-гуманістів 

епохи Відродження, концепції виховання Дж. Локка та Ж.-Ж. Руссо, 

визначення поняття «толерантність» (ХVІ ст.), підготовку та видання 

Катериною Медічі першого указу про толерантність (1561  р.), видання 

Декрету про толерантність (1787 р.), появу статті X Декларації прав людини, 

погляди французького філософа П. Бейля (ХVІІ ст.), використання терміна 

«толерантність» французькими дослідниками (ХVІІІ ст.), погляди 

англійського філософа й економіста Дж. С. Мілля та французького соціолога 

Е. Дюркгейма (ХІХ ст.), зародження педагогіки толерантності, педагогічну 
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систему С. Френе (ХХ ст.), відкриття у Франції Регіональних педагогічних 

центрів (1952 р.) та деякі інші. 

3. З урахуванням суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації 

в країні, нормативно-правової документації (закони про освіту, постанови, 

циркуляри Міністерства освіти, документи міжнародних європейських 

організацій), що привели до перегляду мети, завдань, змісту, принципів, 

напрямів, форм та методів підготовки вчителів до виховання толерантності 

учнів колежів Франції науково обґруновано два етапи розвитку досліджуваних 

питань. 

З’ясовано, що перший етап (1968–1989 рр.) – етап порушення питань 

щодо підготовки вчителя до виховання толерантності в учнів колежів Франції 

– характеризувався широким використанням поняття «толерантність» 

у документах, що регулювали національну освіту; прийняттям Рекомендацій 

щодо підготовки вчителів до виховання міжкультурного розуміння; частковим 

визначенням закладу, який займався професійною підготовкою вчителів 

колежів, та змісту його діяльності; формулюванням мети (підготовка вчителя 

до виконання соціального обов’язку, піклування про просування 

гуманістичної культури, служіння ідеалу) та окремих завдань підготовки 

вчителя до виховання толерантності в учнів; чітким визначенням педагогічно 

цінних форм, методів та особистісних якостей учителя, котрі необхідні йому 

для успішної реалізації питань виховання толерантності в учнів колежів 

Франції; активним розробленням досліджуваних питань у працях французьких 

педагогів та ін. 

Доведено, що другому етапу (1990–2015 рр.) – етапу визначення змісту 

підготовки вчителя до виховання толерантності в учнів колежів Франції – були 

притаманні: створення державних закладів вищої освіти (Університетських 

інститутів підготовки вчителів та Вищих шкіл із підготовки педагогічних 

кадрів); поступове входження педагогічної освіти Франції в систему класичної 

університетської освіти; залучення соціологів, філософів, економістів та 

педагогів до розроблення досліджуваних питань; виокремлення напрямів 
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підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів; зміна мети 

зазначеної підготовки (установлення наступності між учителями початкового 

та середнього рівнів освіти, налагодження шляхів оптимального поєднання 

теоретичної та практичної складових у підготовці вчителя) і розширення її 

завдань, форм та методів; чітке визначення змісту та основних принципів 

підготовки вчителя до виховання толерантності в учнів колежів Франції тощо. 

З’ясовано, що зміст підготовки вчителів колежів Франції до виховання 

толерантності в учнів у 1968–2015 рр. охоплював ознайомлення майбутніх 

учителів колежів з основними аспектами діяльності в освітньому середовищі, 

різноманітними аспектами функціонування колежів, вивчення взаємодії між 

учасниками освітнього процесу, оволодіння знаннями з дитячої та підліткової 

психології, визначення місця психології в практичній педагогічній діяльності, 

набуття навичок із застосування технічних засобів навчання, знання цінностей 

Республіки, правових аспектів та документів, засвоєння цінностей, які лежать 

в основі толерантності, оволодіння здатністю прищеплювати їх учням у межах 

класу або навчального закладу, уведення спеціальних курсів «Загальна спільна 

підготовка», «Викладач і його професія» тощо.  

Установлено, що досліджуваному періоду були властиві такі 

педагогічно цінні форми та методи підготовки вчителів до виховання 

толерантності учнів, як-от: спеціальний час для роздумів, мобілізувальні 

колективні дії, створення невеликих «практичних груп», метод рефлексії, 

участь у колективних заходах, змаганнях, обговорення (внутрішні або 

зовнішні), практичні семінари, тренінги для групи студентів, мікронавчання, 

захист наукових робіт за результатами педагогічного стажування, вивчення 

складних кейсів, розв’язання суперечливих професійних питань, метод 

проєктів та «портфоліо», наукові семінари, презентації наукових робіт, 

«навчання через суспільно корисну працю», участь у міждисциплінарних 

семінарах, аналіз практичного досвіду, взаємне навчання  (peer-to-peer) тощо. 

4. Подальшого вивчення й творчого використання в закладах загальної 

середньої та вищої педагогічної освіти України потребують такі питання, як-
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от: організація особистого проєкту студента, створення студентом власної 

символіки, одночасне використання методу гри та оцінки, залучення студентів 

до роботи над їхніми життєвими історіями, використання різноманітних 

підходів (біографічного, археологічного, автобіографічного, 

міждисциплінарного та ін.), методів (геральдичного, «оповіді з професійного 

життя», «філософського ательє», «запрошення на дебати» та ін.), шляхи 

взаємодії ЗВО та ЗЗСО з громадськими організаціями, використання новітніх 

технологій, особливості вивчення практичних проблем, пов’язаних із 

вихованням толерантності, та деякі інші. 

Досліджувана проблема є багатоаспектною й не вичерпується 

пропонованою працею. Подальшої уваги потребують питання змісту, форм 

і методів підготовки вчителів до виховання толерантності в учнів у країнах 

Євросоюзу; порівняльний аналіз підготовки вчителів до виховання 

толерантності в учнів України та Франції на різних історичних етапах. 
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в учнів шкіл Франції. Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: 

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»  (18 

березня 2020 р.) : зб. наук. пр. Переяслав, 2020. Вип. 59. С. 58–60. 
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Додаток Б 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

  

1. International Scientific-Practical Conference «Theoretical and applied researches 

in the field of pedagogy, psychology and social sciences»,  28–29 грудня 2016 р., 

Польща, м. Кельце. Форма участі: публікація тез доповіді. 

2. Науково-практична конференція «Педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського. До 100-річчя від дня народження», 27 вересня 2018 р., 

м. Харків. Форма участі: публікація тез доповіді. 

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина 

академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього», 11–12 квітня 

2019 р., м. Чернігів. Форма участі: виступ з доповіддю на секції, участь 

в обговоренні. 

4. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського», 27 вересня 2019 р., м. Харків. Форма участі: 

публікація тез доповіді. 

5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука 

на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 18 березня 2020  р.,  

м. Переяслав. Форма участі: публікація тез доповіді. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього 

середовища: проблеми та перспективи», 8–9 жовтня 2020 р., м. Умань. Форма 

участі: виступ з доповіддю на секції, участь в обговоренні. 
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    Додаток В 

    

СТРУКТУРА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ 

 

[https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/france_fr] 

Початкова 

школа 

 

Материн-

ська 

школа 

(3–6 

років) 

- Молодша група  

- Середня група  

- Старша група Цикл 1 

Елемен-

тарна 

школа  

(6–11 

років) 

- Підготовчий клас (CP)  

- Початковий рівень (1-й рік (CE1))  

- Початковий рівень (2-й рік (CE2))  

- Середній рівень (1-й рік (CM1))  

- Середній рівень (2-й рік (CM2)) 

 

Цикл 2 

 

Цикл 3 

Середня 

школа 

 

Колеж 

(11–15 

років) 

6-й клас 

5-й клас 

Цикл 4 4-й клас 

3-й клас 

Ліцей 

(15–18 

років) 

2-й клас 

загальний і 

технологічний 

2-й клас 

професійний 

1-й 

рік 

CAP 

Цикл 

визначення 

1-й клас 

загаль-

ний 

1-й клас 

техноло-

гічний 

1-й клас 

професійний 

2-й 

рік 

CAP 

Випускний 

цикл 

Випуск-

ний клас 

загаль-

ний 

Випускний 

клас 

техноло-

гічний 

Випускний 

клас 

професійний 

CAP 

 Загаль-

ний 

атестат 

Технологіч-

ний атестат 

Професійний 

атестат 
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Додаток Г 

 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКИХ 

ПОВИННІ НАБУТИ ВЧИТЕЛІ, ДОКУМЕНТАЛІСТИ Й ГОЛОВНІ 

РАДНИКИ З ОСВІТИ 

 

У Постанові Міністерства національної освіти від 12.05.2010  р. зазначено, що 

компетентності, які необхідно набути в ході педагогічної підготовки, 

потребують від педагогів розвитку певних знань, здібностей і професійної 

поведінки. З ухилом в ту чи іншу спеціальність усі названі компетентності 

мають бути набуті однаковою мірою. 

1. Діяти як державний службовець з певною етикою й відповідальністю 

Кожен викладач робить свій внесок у навчання учнів обов’язків громадянина 

й члена суспільства. Оскільки викладач є державним службовцем, він виявляє 

професійну свідомість і дотримується професійної етики: він поважає 

й спонукає поважати особистість кожного учня; він уважний до проєкту 

кожного; він поважає й спонукає поважати думку кожного; він стежить за тим, 

щоб розвивати неупереджене ставлення; він знає й спонукає поважати 

принципи світського характеру освіти, а саме її нейтральність; він піклується 

про конфіденційність інформації, що стосується учнів та їхніх сімей. 

Він має незалежність і педагогічну відповідальність у межах, продиктованих 

статутом і офіційними документами; він знає права державних службовців 

і дотримується їхніх обов’язків. 

Етику й відповідальність учителя покладено в основу його зразковості та 

авторитету в класі й навчальному закладі. 

Знання 

– цінності Республіки (свободу, рівність, братерство; світськість; відмову від 

будь-якої форми дискримінації; неоднорідність; рівність між чоловіками та 

жінками) і документи, у яких відбито їхню суть; 
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– соціальні інститути (Держава й територіальні співтовариства), які 

визначають і впроваджують освітню політику нації; 

– економічні механізми й правила організації праці та підприємства; 

– освітня політика Французької Республіки, основні етапи її історичного 

розвитку й сучасні цілі (стратегічні, політичні, економічні, соціальні) 

порівняно з іншими європейськими країнами; 

– основні принципи Закону про державну службу й Кодексу про освіту: закони 

й статутні документи, що стосуються спеціальності, документи про безпеку 

учнів (наприклад, обов’язок здійснення спостереження за школярами, 

розвинене вміння описувати прикмети тощо, обов’язок сповіщати про дитину, 

яка перебуває в небезпеці); 

– система освіти, її дійові особи й специфічні механізми (пріоритетна освіта та 

ін.); 

– Міжнародна конвенція про права дитини; 

– свої права й особливості їх дотримання в ситуації загрози або  вияву 

насильства; 

– адміністративна й фінансова організація шкіл і громадських місцевих 

освітніх установ; 

– правила функціонування школи або навчального закладу (внутрішній 

розпорядок, фінансові та юридичні аспекти); 

– характерні особливості школи або навчального закладу, у якому працює 

вчитель; 

– проєкт школи або навчального закладу, у якому працює вчитель; 

– роль різних рад (рада школи, рада вчителів, рада циклу – з одного боку, 

адміністративна рада, педагогічна рада, рада класу,  дисциплінарна рада – 

з іншого). 

Уміння 

– використовувати свої знання про розвиток і функціонування такої державної 

служби, як система національної освіти, для того щоб звертатися до доступних 

ресурсів; 
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– визначати своє місце в ієрархії навчального закладу; 

– брати участь у житті школи або навчального закладу; 

– розпізнавати знаки, які свідчать про специфічні складнощі учнів щодо стану 

здоров’я, ризикованої поведінки, великої бідності або поганого поводження; 

– у співпраці із зовнішніми і внутрішніми партнерами навчального закладу 

сприяти розв’язанню специфічних труднощів учнів; 

– поводитися благопристойно й використовувати покарання з розсудливістю 

та дотриманням закону. 

Поведінка 

Необхідність діяти з етикою й відповідальністю для вчителя означає: 

– спонукати розуміти й поділяти цінності Республіки; 

– під час виконання професійних обов’язків інтегрувати в навчальний процес 

свої знання про інституції, Державу (її організації й бюджет), про свої 

обов’язки державного службовця; 

– поважати у своїй щоденній практиці правила професійної етики, пов’язані 

з роботою за фахом у межах державної служби в системі національної освіти; 

– поважати учнів і їхніх батьків; 

– поважати й спонукати поважати внутрішній розпорядок, основні правила 

використання ресурсів і поведінки в громадських місцях; 

– поважати, привертати увагу й спонукати поважати права та обов’язки 

в галузі використання цифрових матеріалів у сучасному  інформаційному 

просторі; 

– співпрацювати в реалізації партнерських проєктів між навчальним закладом 

і його економічним, соціальним і культурним оточенням; 

– ураховувати розвиток громадянського аспекту у своїй викладацькій 

діяльності. 

2. На високому рівні володіти французькою мовою, щоб викладати та 

спілкуватися 

У своєму використанні французької мови – і писемної, й усної – викладач має 

бути прикладом, якою б не була його дисципліна. 
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Він стежить за правильністю мовлення своїх учнів. Надаючи нові знання, 

пояснюючи, задаючи завдання, учитель зобов’язаний говорити ясно й точно, 

при цьому в обов’язковому порядку враховувати рівень своїх учнів. Викладач 

уміє презентувати й доступно пояснити свій предмет перед різною публікою, 

зокрема батьками. 

Знання 

Кожний учитель має знання на рівні дипломованого фахівця з вищою освітою, 

володіє писемною й усною формами мови (словник, граматика, 

дієвідмінювання, пунктуація, орфографія). 

Уміння 

Учитель вміє: 

– бачити, що заважає розвитку в учня навичок читання, його слабкі місця 

в усному й писемному мовленні, виявляти труднощі, з якими можуть 

зіштовхуватись учні; 

– розробляти фрагменти уроків, мета яких полягає в тому, аби розвивати 

в учнів навички усного й писемного мовлення; 

– спілкуватися з ясністю й чіткістю адаптованою мовою – і писемною, 

й усною: 

з учнями в процесі навчання (передавання знань, організація роботи в класі та 

індивідуальної роботи тощо); 

з батьками в ході індивідуальних і колективних зустрічей. 

Поведінка 

Піклування про те, щоб поліпшити рівень володіння французькою мовою, 

спонукає вчителя: 

– вводити в різні професійні ситуації завдання поліпшити рівень володіння 

учнями усним і писемним мовленням; 

– стежити в ході навчально-виховної роботи за рівнем володіння усним 

і писемним мовленням. 

3. Покращувати рівень володіння дисциплінами, мати загальну культуру 

й удосконалювати її 
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Хороше володіння знаннями, що викладаються, – необхідна умова процесу 

навчання. 

Викладач має поглиблені й широкі знання своїх дисциплін. Він знає складники 

базового рівня знань і компетентностей, особливості щорічного планування 

знань, вимоги до рівнів і форми оцінювання. Він допомагає учням набути 

необхідних компетентностей і стежить за зв’язністю свого проєкту з планами 

викладання інших дисциплін. 

Йому властивий також солідний запас загальної культури, який дозволяє йому 

сприяти розвитку рівня загальної культури учнів. Викладач володіє 

щонайменше однією сучасною іноземною мовою. 

Знання 

Викладач ліцеїв і колежів: 

– знає цілі початкової школи, колежу й ліцею; 

– володіє системою знань зі своєї або своїх дисциплін і розширює свої знання 

щодо супутніх дисциплін; 

– визначає місце своєї або своїх дисциплін в історії, гносеологічних цілях, 

наявних дидактичних проблемах і дебатах. 

Уміння 

Викладач середньої ланки здатний організувати викладання своєї дисципліни 

в поєднанні з іншими предметами. 

Поведінка 

Володіючи певними науковими й дисциплінарними знаннями, викладач бере 

участь у вихованні загальної культури в учнів. 

4. Планувати й упроваджувати навчання зі своєї дисципліни 

Учитель – фахівець із викладання своєї або своїх дисциплін, тобто він здатний 

забезпечити ефективне колективне навчання своїх учнів протягом 

навчального року. Із цією метою викладач удосконалює дидактику своєї або 

своїх дисциплін, може застосовувати плюридисциплінарні підходи; він знає 

особливості процесів навчання й перешкоди, які можуть зустріти учні, а також 

способи їх усунення; він спроможний планувати й розподіляти навчальний 
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матеріал за часом. Він уміє враховувати в навчальному процесі те, що було 

реалізовано раніше. 

Учителя можуть залучати до післядипломної підготовки дорослих. 

Знання 

Учитель знає: 

– цілі, яких потрібно досягти на кожному рівні в межах свого  предмета; 

– програми навчання й основні ресурси, зокрема цифрові, які його стосуються 

на всіх рівнях навчання від початкової до середньої ланки; 

– основи психології дитини, підлітка й молодої людини, процеси навчання 

учнів і можливі перешкоди в цих процесах; 

– різні допоміжні засоби та інструменти, зокрема цифрові, потрібні в процесі 

навчання. 

Уміння 

Викладач здатний: 

– визначити цілі навчання, виходячи з офіційних документів; 

– досягати прогресу й планувати навчальний рік на кожному циклі; 

– диференційовано підходити до кожного учня, зважаючи на його рівень; 

– спиратися на свої знання процесів навчання учнів і психології дитини, 

підлітка й молодої людини; 

– використовувати в ході викладання сучасні цифрові засоби; 

– інтегрувати в навчальний процес засоби попередження професійних ризиків. 

Поведінка 

Учитель у своїй діяльності: 

– розвиває міждисциплінарні підходи, засновані на збігах 

і взаємодоповнюваності між дисциплінами; 

– упроваджує заходи, що дозволяють набути ту саму компетентність в ході 

вивчення декількох дисциплін; 

– ставить свою дисципліну на службу багатопредметним проєктам; 

– оцінює якість педагогічних документів (шкільні цифрові підручники, книги 

для вчителя, програмне забезпечення тощо). 
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5. Організувати роботу класу 

Викладач уміє організовувати навчально-виховний процес таким чином, щоб 

в усіх учнів класу спостерігався прогрес у покращенні поведінки, оволодінні 

знаннями й уміннями, а також правилами життя в суспільстві, спонукає учнів 

цінувати особисту та колективну працю. 

Знання 

Школа відіграє велику роль у вихованні майбутніх громадян, тому вона 

покликана прищеплювати учням навички життя разом, спонукати їх до 

толерантності й поваги до іншої людини. Ця виховна місія передбачає, що 

школа сама є місцем, де насильство є неприпустимим. Тому важливо, щоб 

майбутні вчителі, документалісти й завучі з навчальної роботи мали базові 

знання в галузі управління групами й розв’язання конфліктів.  

Уміння 

Викладач здатний: 

– уміти керувати групою учнів і класом, давати раду з конфліктами, розвивати 

співпрацю між учнями; 

– організовувати клас і планувати навчальний час відповідно до передбаченої 

діяльності;  

– проводити різні етапи уроку;  

– адаптувати своє викладання та взаємодію з учнями відповідно до 

передбаченої ситуації та видів діяльності (постава, жести, дотримання правил 

та інструкцій тощо)  

Поведінка 

У кожній навчальній ситуації викладач стежить за тим, щоб обстановка в класі 

дозволяла спокійно виконувати роботу. 

6. Брати до уваги відмінності серед учнів 

Учитель спонукає поважати неоднорідність людей, розвиває навички 

взаємоповаги й рівності серед усіх учнів. 

Він уміє диференціювати зміст своєї дисципліни залежно від  потреб та 

здібностей учнів так, щоб кожний учень мав прогрес у навчанні. Учитель 
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ураховує різні темпи засвоєння матеріалу, супроводжує кожного учня, разом 

із дітьми з особливими потребами. Він уміє залучити партнерів школи в разі 

потреби. 

Учитель знає механізми процесу навчання, останні дослідження в цій галузі, 

а саме підходи в когнітивній психології й нейронауках. 

Учитель спонукає кожного учня мати позитивний погляд на іншого, на його 

відмінності, шануючи цінності й правила Республіки. 

Знання 

Учитель знає: 

– елементи соціології й психології, що дозволяють йому враховувати в межах 

свого викладання відмінності серед учнів та їхніх культур; 

– методи й засоби роботи з учнями, що мають труднощі в навчанні, а також 

учнями з обмеженими можливостями. 

Уміння 

Учитель здатний: 

– ураховувати ритм засвоєння учнями знань; 

– визначати, виходячи з установлених потреб, необхідні навчальні етапи для 

поступового засвоєння знань і вмінь, визначених програмою; 

– адаптувати викладання до учнів із різним рівнем розвитку (диференційована 

педагогіка, індивідуальна допомога, персоналізовані програми з розвитку 

успішності в школі), спираючись, зокрема, на цифрові засоби, наявні в його 

розпорядженні й розпорядженні учнів; 

– у колежі вводити персоналізований супровід; 

– брати участь у розвитку концепції «Персоналізований проєкт шкільного 

навчання», «Проєкт з індивідуалізованого супроводу» для учнів з особливими 

потребами, хворих учнів, спираючись на адаптовані механізми й засоби, 

а також сучасні інформаційні технології. 

Поведінка 

Викладач стежить: 

– за збереженням рівності й справедливості серед учнів; 
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– за тим, щоб кожен учень розвивав позитивний погляд на себе самого 

й іншого. 

7. Оцінювати учнів 

Учитель уміє оцінювати прогрес в отриманні учнями знань і компетентностей. 

Викладач використовує результат оцінювання, щоб адаптувати своє 

викладання до розвитку учнів. Учитель пояснює учням принципи оцінювання 

й розвиває їхні здібності оцінювати власні досягнення. Він повідомляє 

й пояснює батькам очікувані результати й досягнення учнів. 

Знання 

Викладач знає: 

– різні способи оцінювання та їхнього використання; 

– принципи й засоби визнання результатів дійсними, а також основи 

сертифікації. 

Уміння 

Учитель здатний: 

– розуміти функції оцінювання; 

– усвідомлювати, яку роль відіграє оцінювання в різних моментах процесу 

навчання, тобто: 

визначати рівень вимог до оцінювання; 

застосовувати різні методи оцінювання (тести, шкали оцінювання тощо); 

адаптувати допоміжні засоби й опитування до певного виду оцінювання; 

роз’яснювати інструкції, супроводжувати учнів у підготовці до  оцінювання; 

роз’яснювати критерії системи виставляння оцінок; 

аналізувати успіхи й помилки; 

упроваджувати діяльність з усунення й закріплення навичок (тренувальні 

вправи, усні й письмові вправи на запам’ятовування, види допомоги, 

підтримки й поглиблення знань та ін.); 

– розвивати компетентності учнів у галузі самооцінювання; 

– практикувати валідацію та сертифікацію знань і компетентностей (іспити, 

поточний контроль, лінгвістичні компетенції згідно із загальноєвропейською 
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класифікацією рівнів володіння іноземною мовою, оцінювання загальних 

компетентностей тощо). 

Поведінка 

Учитель практикує оцінювання, дотримуючись ясності та довіри. Із цією 

метою він: 

– належним чином вимірює оцінювання; 

– оцінює завдання й індивідуальну роботу учнів; 

– стежить за тим, щоб кожен учень усвідомлював свій прогрес, роботу 

й зусилля, які він повинен докласти. 

8. Володіє інформаційними й комунікативними технологіями 

Кожен учитель має користуватися інформаційними технологіями у своїй 

педагогічній діяльності. Після закінчення університетської освіти він повинен 

володіти компетентностями, що дозволяють використовувати та 

удосконалювати інформаційні технології у своїй професійній практиці.  

Знання й здатності, якими повинен володіти сучасний учитель, визначено 

у вимогах до сертифіката користувача інформаційними технологіями 

й інтернетом, рівень 2 «Викладач». 

Знання 

Учитель володіє: 

– знаннями, пов’язаними з компетентностями, записаними у вимогах на 

здобуття сертифіката рівня 2 «Викладач»; 

– знаннями прав й обов’язків, що стосуються використання інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Уміння 

Учитель здатний: 

– розробляти, готувати та реалізовувати зміст освіти й навчальні ситуації, 

спираючись на сучасні цифрові засоби та ресурси; 

– брати участь у навчанні прав та обов’язків, пов’язаних із використанням 

сучасних інформаційних технологій; 
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– бути залученим до виховання громадянської й етичної відповідальності 

у зв’язку з використанням відкритих джерел в інтернеті (ризик і можливі 

небезпеки); 

– використовувати сучасні інформаційні засоби підготовки, дистанційне 

навчання, щоб актуалізувати свої знання. 

Поведінка 

Поведінка вчителя: 

– критична щодо інформації, яка є в його розпорядженні; 

– продумана та відповідальна у використанні інтерактивних засобів під час 

роботи з учнями. 

Він актуалізує свої знання та компетентності в ході професійної діяльності. 

9. Працювати в команді та співпрацювати з батьками й партнерами 

школи 

Учитель бере участь у житті школи або навчального закладу.  Він співпрацює 

з педагогічним колективом школи, а також із об’єднаннями на рівні 

департаменту, академії, країни та бере участь у початковій та післядипломній 

підготовці вчителів. 

Він співпрацює з батьками та партнерами школи. 

Він допомагає учневі розробити свій проєкт з орієнтації. 

Знання 

Учитель знає: 

– роль і функцію асоціацій батьків учнів; 

– зовнішніх партнерів школи, з якими йому доведеться працювати; 

– питання, що стосуються безпосередньо його, угоди та протоколи 

Міністерства національної освіти разом з іншими міністерствами та 

організаціями; 

– механізми допомоги й залучення учнів; 

– процедури орієнтації й різні навчальні шляхи учнів. 

Уміння 

Викладач здатний: 
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– вписати свою професійну практику в колективну діяльність  школи або 

навчального закладу, а саме: 

під час програмування навчального матеріалу; 

у галузі оцінювання; 

у сфері орієнтації; 

у галузі допомоги інтеграції учнів разом з іншим персоналом (завучами, 

викладачами мережі спеціалізованої допомоги учням зі складнощами, 

персоналом, який відповідає за орієнтацію, працівниками медико-соціальних 

служб); 

у сфері художньої та культурної освіти (професіонали й заклади, що 

відповідають за розвиток культури, територіальні співтовариства, асоціації); 

у галузі освітнього партнерства з державними службами (з культури, права, 

поліції, довкілля, оборони тощо); 

– спілкуватися з батьками: 

сприяючи встановленню конструктивного діалогу для їх інформування про 

цілі навчання або своєї діяльності, адаптованою мовою звітувати про 

результати оцінювання, розглядати результати, здібності їхніх дітей, виявлені 

складнощі й можливості їх виправлення; 

мобілізуючи свої знання в галузі орієнтації, щоб допомогти учням і їхнім 

батькам у розробленні професійного проєкту; 

– у співпраці із зовнішніми та внутрішніми партнерами навчального закладу 

сприяти усуненню специфічних труднощів учнів щодо їхнього здоров’я, 

ризикованої поведінки, великої бідності або поганого поводження; 

– використовувати можливості, надані просвітницькими службами при музеях 

та інших культурних установах, зокрема, у межах художнього та культурного 

виховання; 

– сприяти участі батьків у житті навчального закладу; 

– працювати через цифрові професійні мережі; 

– брати активну участь у завданнях професійної підготовки. 

Поведінка 
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Виконуючи свої професійні обов’язки, учитель дотримується поведінки, яка 

сприяє колективній роботі, діалогу з батьками та встановленню партнерських 

відносин. 

10. Здійснювати самоосвіту та впроваджувати інноваційну діяльність 

Викладач оновлює свої предметні, дидактичні та педагогічні знання. Він уміє 

звернутися до тих, хто може надати йому допомогу або пораду для виконання 

ним своїх професійних обов’язків. 

Учитель здатний виконати критичний аналіз своєї роботи та в разі потреби 

вносити зміни до своєї навчальної практики. 

Учитель знає актуальні проблеми в дослідженнях: 

– зі своєї дисципліни; 

– у галузі дидактики, педагогіки та передавання знань (процес навчання, 

дидактика дисциплін, використання сучасних засобів інформаційних 

технологій тощо). 

Учитель знає освітню політику Франції. 

Уміння 

Викладач здатний отримати користь від підходів і педагогічних інновацій, аби 

актуалізувати свої знання та застосувати їх у повсякденній практиці.  

Поведінка 

Учитель виявляє інтелектуальну допитливість і вміє ставити під сумнів свої 

методи та практику викладання. 

Він здійснює навчання протягом усього життя, зокрема, за допомогою 

дистанційної освіти. 

 

[Définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes 

et conseillers principaux d’éducation pour l’exercice de leur métier. Arrêté du 

12.05.2010. URL: http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html 

(last accessed: 28.02.2020)] 
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Додаток Д 

 

СХЕМА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ESPE 

 

[https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=259552] 
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Додаток Є 

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ, СПІЛЬНІ ДЛЯ ВСІХ УЧИТЕЛІВ 

І ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 

(З Постанови Міністерства національної освіти Франції від 1 липня 2013  р.  

«Про визначення компетентностей педагогічних кадрів») 

Учителі та працівники освіти виконують завдання, які держава покладає 

на школу.  

Оскільки вони є державними службовцями та працівниками державної 

служби освіти, то роблять свій внесок у виконання головного завдання школи, 

яке полягає в навчанні та вихованні з метою академічної успішності всіх учнів 

і їхньої професійної та соціальної інтеграції. Вони готують учнів до здійснення 

обов’язків громадянина й члена суспільства. Вони поділяють і передають 

учням цінності Республіки. Вони прищеплюють почуття відповідальності та 

пошуку загального блага, унеможливлюючи будь-яку дискримінацію.  

Учителі та працівники системи державної служби освіти поважають 

і передають цінності Республіки. Вони здійснюють свою діяльність у межах 

обов’язків, визначених офіційними документами, та дотримуються принципів 

етики й відповідальності, які є основою їхніх зразковості та авторитету.  

1. Прищеплювати цінності Республіки 

Уміти прищеплювати принципи демократичного життя, а також 

цінності Республіки: свободу, рівність, братерство, світськість, відмову від 

будь-якої форми дискримінації. 

Допомагати учням розвивати критичне мислення, відрізняти знання від 

думок чи переконань, уміти аргументовано висловлювати свої думки та 

поважати думки інших. 

2. Здійснювати свою професійну діяльність у межах основних 

принципів системи освіти та нормативно-правової бази 
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Знати освітню політику Франції, основні етапи історії шкільної освіти, її 

проблеми й виклики, головні принципи системи освіти та її організації 

порівняно з іншими європейськими країнами.  

Знати основні законодавчі принципи, що регулюють систему освіти, 

нормативно-правову базу школи й шкільного закладу, права та обов’язки 

державних службовців, а також статути вчителів і працівників освіти.  

Учителі та працівники освіти, педагоги й вихователі сприяють 

успішності всіх учнів. 

Володіння основними педагогічними компетентностями є необхідною 

умовою загальної педагогічної культури, яка сприяє послідовності навчальної 

та виховної діяльності. 

3. Знати учнів та процес навчання 

Знати основні поняття психології дитини, підлітка та молодої людини. 

Знати процеси та механізми навчання з урахуванням наукових 

досліджень. 

Брати до уваги когнітивний, афективний та реляційний виміри 

навчально-виховної діяльності. 

4. Ураховувати відмінності учнів 

Адаптувати свою навчальну та виховну діяльність до різноманітності 

учнів. 

Співпрацювати з експертами з метою реалізації персоналізованого 

шкільного проєкту для учнів з обмеженими можливостями.  

Розпізнавати знаки, які свідчать про труднощі в навчанні, для 

запобігання ускладнення ситуації зі шкільною успішністю. 

5. Підтримувати учнів на їхньому навчальному шляху 

Брати участь у побудові навчального шляху учнів відповідно до 

навчально-освітніх планів. 

Сприяти засвоєнню учнями загальної бази (ядра) знань, умінь  та 

культури. 
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Брати участь у роботі різних рад (рада вчителів, циклова рада, рада 

класу, педагогічна рада тощо), сприяючи, зокрема, покращенню координації 

навчальних та виховних дій. 

Разом із викладачами різних дисциплін та іншими фахівцями брати 

участь в організації та проведенні освітніх та виховних заходів, що сприяють 

побудові учнями свого навчального проєкту та визначенню навчальної 

орієнтації. 

6. Бути відповідальним педагогом та дотримуватися етичних 

принципів 

Надавати всім учням належну увагу та підтримку. 

Уникати будь-якої форми знецінення учнів, їхніх батьків, своїх колег та 

інших членів освітньої спільноти.  

Робити свій внесок у впровадження міждисциплінарного навчання, 

зокрема з охорони здоров’я, виховання громадянськості, сталого розвитку, 

мистецького та культурного виховання. 

Бути залученим та залучати учнів до боротьби проти стереотипів і будь-

яких форм дискримінації, сприяти рівності між дівчатами та хлопчиками, 

жінками та чоловіками. 

Сприяти забезпеченню благополуччя та безпеки учнів, запобіганню та 

розв’язанню проблеми насильства в школі, виявленню будь-яких форм 

ексклюзії або дискримінації, а також будь-яких ознак соціального 

неблагополуччя чи жорстокого поводження. 

Сприяти виявленню будь-яких ознак ризикованої поведінки та 

розв’язанню таких проблем. 

Поважати та спонукати до поваги чинних внутрішніх регламентів та 

статутів. 

Поважати конфіденційність особистої інформації стосовно учнів та їхніх 

родин.  

7. Володіти французькою мовою для спілкування 
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Під час здійснення професійної діяльності використовувати чітку та 

ясну мову, пристосовану до рівня співрозмовників.  

У своїй діяльності сприяти оволодінню учнями усною та писемною 

формами мови.  

8. Використовувати сучасну іноземну мову в ситуаціях, коли 

вимагає професія 

Використовувати щонайменше одну сучасну іноземну мову на рівні B2 

загальноєвропейської класифікації рівнів володіння іноземною мовою.  

Сприяти розвитку міжкультурної компетентності в учнів.  

9. Володіти цифровою грамотністю на рівні, необхідному для 

здійснення професійної діяльності 

Максимально ефективно використовувати цифрові інструменти, 

ресурси та можливості, зокрема, з метою індивідуалізації навчання та розвитку 

колаборативного навчання.  

Допомагати учням критично й творчо застосовувати цифрові засоби 

навчання. 

Сприяти вмінню учнів відповідально користуватися мережею інтернет. 

Ефективно використовувати сучасні технології для обміну досвідом та 

самоосвіти. 

Учителі та працівники освіти – члени освітньої спільноти. 

Учителі та працівники освіти є частиною освітньої спільноти, місія якої 

– злагоджено та скоординовано діяти для забезпечення успішного навчання 

всіх учнів.  

10. Співпрацювати в команді 

Бути залученим до колективної взаємодії для забезпечення 

безперервного та взаємодоповнювального навчання. 

Співпрацювати у визначенні цілей та їх оцінюванні. 

Брати участь у розроблянні та реалізації колективних проєктів, зокрема 

в співпраці зі шкільними психологами чи консультантами-психологами 

забезпечувати інформаційний і профорієнтаційний супровід учнів.  
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11. Залучатися до діяльності освітньої спільноти 

Уміти проводити співбесіду, нараду, бути посередником під час 

урегульовування ситуацій, застосовуючи ясну й чітку мову відповідно до 

ситуації. 

Брати участь у розроблянні проєкту школи чи закладу освіти та його 

реалізації.  

Брати до уваги особливості школи або закладу освіти, її учнів та 

працівників, соціально-економічне та культурне середовище, визначати роль 

усіх чинників. 

Координувати свої дії з іншими членами освітньої спільноти. 

12. Співпрацювати з батьками учнів 

Працювати над побудовою довірчих відносин із батьками.  

Аналізувати разом із батьками хід та результати навчання їхньої дитини 

з метою виявлення її здібностей, визначення труднощів у навчанні для 

допомоги в розробленні та веденні її особистого начального або професійного 

проєкту. 

Підтримувати конструктивний діалог із представниками батьків учнів.  

13. Співпрацювати з партнерами школи 

Співпрацювати на базі проєкту школи або навчального закладу, за 

потреби з урахуванням територіального освітнього проєкту, з іншими 

державними службами, місцевими органами влади, спортивними або іншими 

позашкільними об’єднаннями, закладами культури, соціально-економічними 

партнерами, визначати роль та дії кожного із цих партнерів. 

Знати можливості співпраці з іншими школами чи установами 

й можливості партнерства на місцевому, національному, європейському та 

міжнародному рівнях. 

Співпрацювати з педагогічними колективами інших шкіл чи закладів, 

зокрема, у межах цифрового робочого середовища для сприяння взаємозв’язку 

між різними циклами та рівнями освіти. 
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14. Залучатися до індивідуальних і колективних заходів 

професійного розвитку 

Доповнювати й оновлювати наукові, дидактичні та педагогічні знання.  

Бути інформованими щодо результатів наукових досліджень, щоб мати 

змогу брати участь в інноваційних освітніх проєктах та заходах, спрямованих 

на вдосконалення практичної діяльності. 

Розмірковувати самому та разом з іншими колегами над своїм 

практичним досвідом та реінвестувати в дію результати цієї рефлексії.  

Виявляти свої потреби в навчанні та вдаватися до заходів щодо розвитку 

своїх компетентностей, використовуючи наявні ресурси. 

 

[http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98697/les-epreuves-de-l-agregation-

externe-section-histoire.html] 
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Додаток Ж 

 

Семінар-обговорення результатів педагогічного стажування в колежі,  

УІПВ Нор-Па-де-Кале, жовтень 2000 р. 

  

Приклад 1. Студентка на ім’я Летиція описує таку ситуацію: одного 

дня під час стажування з повною відповідальністю в колежі (коли вона 

самостійно працює з класом протягом чотирьох тижнів) під час перерви вона 

побачила, що в однієї з учениць, присутніх у класі, долоні розфарбовані хною. 

Інші студенти пояснюють: так, це Ід (від араб. «свято») – малюнок, 

який наносять на честь свята. 

Летиція здивована, адже вона ніколи не чула про таку традицію 

святкування, якої дотримуються в сім’ях  деяких учнів. 

 

Приклад 2. На колективне обговорення виносять ситуацію, що виникла 

в одного зі студентів під час стажування. 

Опис ситуації: урок англійської мови, грудень, час 17:30, останній урок 

за розкладом: спостерігаються втома, утрата уваги, із 28 учнів половина 

дотримується посту під час Рамадану. 

Факти: студенти дістають пакети з їжею та напоями. 

Клас в цілому доброзичливий, без особливих проблем, порушень 

дисципліни, зривів уроків тощо, але є зниження концентрації в присутності 

«стороннього» вчителя. 

Відчуття, які переживає учитель-стажер: відсутність агресії, учитель 

«розривається» між співчуттям та професійними обов’язками (до кінця уроку 

залишається чверть години). 

Дії учителя: цього разу не забороняє такі дії, але просить учнів більше 

не їсти під час уроку, натомість обіцяє не давати контрольних робіт протягом 

наступних тижнів, до кінця Рамадану. 

Питання для обговорення: 
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Чи правильно вчинив учитель, що не заборонив категорично такі дії? 

Чи поставив він під сумнів свій авторитет? Чи учні краще сприйматимуть 

учителя із цього часу? Чи вважали б учні категоричну заборону як 

несприйняття їхньої релігії?  

Який статус слід надати різноманітності культур у закладі? Якими 

є межі такої різноманітності? Чи можливий компроміс між секуляризмом та 

багатокультурною ідентичністю? 

 

[Esterle-Hedibel M. Les formations des enseignants à la «diversité culturelle» en 

France : les mots pour le dire? Formation et pratiques d'enseignement en questions. 

2006. № 4. Р. 217–232.] 
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Додаток З 

 

ЗРАЗОК ГЕРБА СТУДЕНТА 

[Ntsiba, G. Le blason, une médiation sémiotique au service des usagers pour faciliter 

l'accès au statut d'auteur. Le sociographe. 2012. № 40(4). P. 115–

120. DOI:10.3917/graph.040.0115] 

 



 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 


