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Розглянуто особливості навчання магістрів в умовах полікультурного середовища 

та формування у них громадянських цінностей до спілкування та навчання зі студентами 

різних націй та народностей. Охарактеризовано роботу викладача в процесі ознайомлення 

бакалаврів та магістрантів з педагогікою толерантності, принципами толерантного 

середовища, умовностей толерантності, особистої гідності, соціальної обумовленості 

виховання, принципом діалогу та співдружності, які сприяють формуванню 

ненасильницьких, толерантних форм взаємовідносин в університетському середовищі та в 

суспільстві зокрема. Прокоментовано впровадження на заняттях з педагогічних дисциплін 

різних форм взаємодії, активних та інтерактивних методів та прийомів з включенням 

тренінгів та рольових ігор. 
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The author of the article considers the peculiar features of Master’s students education 

under the conditions of multicultural environment, which include development of students’ civic 

values towards other nations and nationalities. The teacher’s activity in this direction should 

incorporate pedagogic of tolerance, principles of tolerant environment and dialogical education, 

tolerance conditions and personal dignity development, thus contributing to tolerant and 

nonviolent relations at university and society as a whole. Inclusion of various interaction forms, 

active and interactive methods, trainings and role plays at the pedagogic courses teaching will 

contribute to student tolerance development. 
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Життя у глобалізованому світі, сучасні соціально-економічні та політичні 

перетворення у суспільстві України формують нові вимоги до системи вищої освіти. 

Перед викладачами ВЗО постала проблема створення таких умов для навчання, які би 

врахували полі культурність, сприяли формуванню головних вмінь, навиків у студентів 

засобами полікультурної освіти. Важливою умовою побудови позитивних стосунків з 

представниками інших національностей є взаємодія на засадах толерантності, розуміння, 

поваги поглядів, думок, традицій, культур інших країн та народів. Саме тому вектор 

толерантної освіти потрібно направити на створення умов для забезпечення свободи та 

захищеності особистості у суспільстві, на оволодіння цінностями демократичного 

суспільства, серед яких важливе місце займає толерантність. 

Толерантність ( від  лат. tolerans –  терплячий ) можна визначити як терпимість 

до чужих думок і вірувань.1 Терпимість до чужого, іншого способу життя, поведінки, 

звичаїв, почуттів, думок, ідей. Толерантністю називають і здібність без агресії сприймати 

думки, поведінку, форми самовираження і спосіб життя іншої людини, як відрізняються 

від особистих. З точки зору міжособистісної взаємодії термін толерантність означає 

повагу до іншої думки, до чужих почуттів, інтересів, що дозволяє кожній людині 

дотримуватися особистісних поглядів та відстоювати їх. З точки зору міжетнічної 

толерантності носії культури одного етносу повинні  визнавати цінності культури іншого 

та не бути упередженими до іншого способу життя, мати терпіння та повагу  по 

відношенню до  цих цінностей.  

Засадничими для розуміння понять “толерантність”, “толерантний 

діалог”,“толерантна поведінка”, “толерантна взаємодія”, “толерантний освітній простір”, 

“сутність толерантності” можна вважати праці М.Бахтіна, Б.Поршнева, М.Бубера, 

К.Лоренца, Е.Фромма, М.Когана, Дж. Остина, І.Кона, а також Н.Круглової, М.Уолцера, П. 

Николсона, Ю.Красіна, Є.Магомедова та ін. 

У сучасних філософських  та соціологічних працях та публікаціях толерантність 

вважають достатньо тонкою категорією, якої потрібно дотримуватися, оскільки 

толерантність є індикатором морального, соціального та демократичного розвитку 

суспільства. 

Толерантність потрібно визначати і як компонент педагогічної культури, складову 

педагогічної компетентності, компонентами якої є доброзичливість, уважне відношення 
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до інших, безконфліктність у спілкуванні, емпатичні здібності, товариськість, 

комунікативна толерантність, вміння слухати, діалогічне мислення, само сприйняття та 

сприйняття інших.  

Компетентність педагога потрібно розглядати  ширше, ніж компетентність будь-

якого професіонала, оскільки педагогічна професія є складною системою взаємодії з 

людьми, які по-різному мислять, мають різні характери, різні цілі,  по-різному ставляться 

до людей інших етнічних груп та спільнот. Тому  у структурі творчої індивідуальності 

педагога виділяють два види компетенції – загальнокультурну та професійну2. 

У структурі  педагогічної компетентності можна виділити п’ять компонентів, серед 

яких визначимо спеціальну і професійну компетентність щодо дисципліни, яка 

викладається; методичну компетентність щодо способів формування знань та вмінь 

студентів; соціально-психологічну компетентність щодо спілкування; диференціально-

психологічну компетентність щодо мотивів, здібностей, направленості студентів; 

аутопсихологічну компетентність щодо досягнень та недоліків особистісної діяльності 

педагогічних завдань3.  

Всі ці компоненти представлені таким чином, що аутопсихологічна компетентність 

пронизує всі інші її види, а соціально-психологічна відображає зв’язок із 

загальнокультурною компетентністю 4. 

Загальнокультурна компетентність складається з когнітивних, комунікативних та 

інтерактивних компетенцій, які потрібно розвивати у майбутніх педагогів. До когнітивних 

компетенцій відносимо вміння формувати картину світу, стереотипи, образи та 

співвідносити їх з системою принципів, понять, законів, сформованих на  основі синтезу 

наукових знань. Комунікативні компетенції можна розуміти і як формування знань про 

способи орієнтації в різних ситуаціях, вільне володіння вербальними та невербальними 

засобами спілкування, або як емпатичну якість педагога. Інтерактивні компетенції 

вимагають наявності вмінь, пов’язаних з налагодженням продуктивної педагогічної 

взаємодії, найбільш виразною формою якої є співпраця, співтворчість. Вона виявляється в 

тому, що педагог розглядає себе як професіонала, а студента – як особистість. Проте 

високий рівень компетентності залежить від специфічних особливостей пізнавальної, 
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емоційно-вольової сфери, темпераменту й характеру   особистості.      

Отже, формування педагогічної компетентності відбувається через формування 

окремих педагогічних умінь, які мають яскраво виражений характер. В основі сутності 

педагогічного вміння – єдність теоретичної і практичної підготовки, їхній багаторівневий 

характер (від репродуктивного до творчого) і можливість розвитку вмінь шляхом 

автоматизації окремих дій. Всі педагогічні вміння, які становлять сутність професійної 

компетентності педагога, можна розподілити за їхнім змістом на дві великі групи: 

теоретичної готовності та практичної готовності. Формування цих вмінь, а в загальному 

сенсі педагогічної компетентності, у магістрів в процесі навчання в університеті 

нероздільно пов’язано з формуванням знань з основ  педагогіки толерантності.  

Оскільки толерантність у сучасному суспільстві має стати соціальною нормою, 

соціальною цінністю, а також принципом міжособистісної взаємодії, перед викладачами 

педагогіки постає над завдання підготувати толерантно свідоме, толерантно виховане 

покоління молодих вчителів, викладачів. Зміст освіти магістрів, які закінчують ВЗО 

України, не уміщує сьогодні жодного курсу або спецкурсу з педагогіки толерантності. 

Ознайомлення з її структурою, завданнями, принципами, формами, методами та 

прийомами відбувається у межах вивчення педагогічно спрямованих  дисциплін лише 

частково, відповідно до мети-завдання конкретного заняття. На лекціях та практично-

семінарських заняттях з курсів  “Педагогіка”,  “Основи педагогіки”,  “Основи педагогічної 

майстерності”, “Педагогіка вищої школи”,  а також  методики викладання  профілюючих 

дисциплін, які окреслюють зміст педагогічної підготовки майбутніх вчителів та 

викладачів, відбувається ознайомлення  з педагогікою толерантності, а також формуються 

необхідні вміння та навички для  майбутньої діяльності  в умовах полікультурного 

освітнього середовища, яким сьогодні є  університет5.  

Безумовно, викладач вищої школи повинен зрозуміти, що виховання толерантності 

у магістрів вимагає визначення мети-завдання, усвідомлення того, що сформувати  

толерантну особистість, окремі її якості можливо за умови активної соціальної позиції 

студентів,  глибокого осмислення особистістю  необхідності формування тої, чи іншої 

цінності, мотивованої  психологічної готовності. У цьому полягає принцип ціле 

направленості.  

Викладач повинен діяти і за принципом врахування індивідуальних та вікових 

особливостей студентів, оскільки виховання  будь-якої моральної якості особистості  

залежить від рівня її моральності (толерантності  також), інтелектуальної та емоційно-
                                                                 

5 П’ятакова Г.    Формування громадянської позиції у магістрантів класичного університету на    заняттях з 
 педагогіки // Edukacja obywatelska w społeczetnstwach wielokulturowych (pod  red. Alicji Szerlag) – 
 “IMPULS” Kraków, 2007,  с. 305 - 310. 



вольової сфер, рівня психічних процесів, особистісного досвіду взаємовідношень тощо. 

Формування толерантності пов’язано і з врахуванням гендерних особливостей: різниця у 

соціальній поведінці, ступінь емоційно-почуттєвої сфери, форми прояву агресивності, 

схильність до маніпулятивної поведінки6. 

У процесі виховання толерантності потрібно діяти і за принципом культуро 

відповідності. Важливе значення для формування особистості юнаків та дівчат у ВЗО має  

врахування культурно-етнічного середовища, в якому виросли студенти, вже 

сформованих у них вмінь будувати своє життя за  традиціями, поведінковими нормами, 

звичаями свого народу, світової культури в цілому. Проте потрібно допомогти 

вихованцям зберегти  найкращі особистісні риси, не втратити своєї ідентичності. 

Принципи зв’язку виховання толерантності з життям реалізується у єдності 

соціально-організованого виховного процесу у вищих навчальних закладах та життєвого 

досвіду студентів, орієнтування на життєві ситуації, пов’язані з толерантною та 

інтолерантною поведінкою  молоді.  

За умови організації толерантного виховання потрібно розвивати спілкування з 

позицій педагогічного такту, доброзичливості, гуманного ставлення до студентів за будь-

яких обставин. Тоді головними чинниками успіху виховання толерантності будуть 

актуалізація позитивних якостей, позитивного соціального досвіду, розвиток вмінь 

конструктивної взаємодії з людьми. Таким чином реалізуються принципи  відношення до 

особистості з повагою  та принцип  опори на позитивне у вихованця.  

Важливими є і принципи соціальної обумовленості процесу виховання 

толерантності, єдності знання і поведінки, завуальованості педагогічних впливів та опори 

на активність вихованця, які  потребують формування толерантності на двох рівнях, що 

взаємопов’язані між собою: інформаційному та поведінковому. 

 Безперечно, виховання толерантності можливо лише за умови  роботи, навчання у 

толерантному середовищі,  в центрі  якого є  діяльність толерантної особистості 

вихователя, позитивні стосунки суб’єктів виховної взаємодії,  пріоритетним для  яких є 

принцип діалогічності  та співдружності.  

Погоджуємося з думкою дослідниці Ковиньової М.В., яка вважає, що сама ідея 

толерантності можлива за наявності умов для творчих дискусій, діалогу. Оскільки діалог  

не лише сприяє вільному вираженню поглядів та знаходженню істини, але й може бути 

умовою для виховання особистості, яка є відкритою до діалогу, співпереживань, 

співдружності, яка сама здатна аналізувати та піддавати критиці свої дії, змінювати свої 
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переконання під впливом нової інформації та здобування нових знань та нового досвіду7. 

Ознайомлення з принципами виховання толерантності на інформаційному рівні 

відбувається на заняттях з тем “Сутність процесу  виховання. Основні закономірності і 

принципи виховання”, “Філософські основи національного виховання”, “Мета і зміст 

сучасного українського виховання. Методи, форми і засоби національного виховання” та 

ін. На цих заняттях важливо пояснити студентам відповідність принципів виховання 

толерантності принципам педагогіки ненасильництва – педагогіки співдружності. 

Ознайомлення бакалаврів та магістрантів з принципом толерантного середовища, 

принципом умовностей толерантності, особистої гідності, соціальної обумовленості 

виховання, принципом діалогу та співдружності сприяє формуванню ненасильницьких, 

толерантних форм взаємовідносин. Зрозуміти ці принципи та діяти за ними допоможуть 

такі вправи з тренінгу спілкування  як “Добрий день, шалом, салют!”, “Привітання з 

усього світу”, рольові ігри  “Повітряна куля ”,“ Невідомий острів” тощо8. 

Педагогічні та методичні дисципліни, які внесені у зміст підготовки магістрів,  

орієнтують педагога і на ознайомлення студентів з формами, методами й прийомами 

формування толерантності. Сьогодні популярними серед викладачів та студентів є такі 

методи виховання  толерантності, як бесіда, згорнуті формі дискусії, приклад, заохочення, 

соціальна проба, аналіз виховних ситуацій, метод педагогічної драматургії, метод 

переконання, метод навіювання та ін. На заняттях потрібно активно впроваджувати і такі 

прийоми, як ролева маска, мікрофон по колу, неперервна естафета думок,  естафета з 

конкретно окресленої теми тощо. Безперечно, такі заняття спонукають викладачів до 

проведення активних та інтерактивних форм організації навчально-виховного процесу як  

бесіди, диспути, конференції, тренінгові заняття,  моделювання рольових ігор тощо. 

 Зауважимо, що присутність в аудиторіях студентів різних національностей  

допоможе створити необхідні психологічні умови для  активного включення всіх суб’єктів 

взаємодії і виконання тренінгових вправ “Ми всі різні, але ми всі разом”, “Я – чудовий, ти 

– чудовий”, “Об’єднаймося” тощо. Аналіз цих вправ та оцінка роботи всіх учасників 

допоможе краще розвинути такі людські якості як доброзичливість, чуйне ставлення до 

іншого, безконфліктність у спілкуванні. Важливим є формування й педагогічних 

компетенцій: комунікативної толерантності, рефлексивного та активного слухання, 

діалогічного мислення, емпатії тощо 9. 

                                                                 
7 Ковынева М.В., Воспитание толерантной личности средствами модульной организации личностно-
ориентированного образования: диссерт… канд. пед. наук. – Ростов-на-Дону, 2007, с.16. 

8 П’ятакова Г., Технологія інтерактивного навчання у вищій школі. Навчально-методичний 
посібник для студентів вищої школи .– Львів, 2008, с.42-53. 
9 П’ятакова Г., Технологія інтерактивного навчання …  с. 98-115. 



На заняттях з курсів “Педагогіка”, “Педагогіка вищої школи” та спецкурсів 

“Основи педагогічної майстерності”,  “Майстерність педагогічної діяльності” намагаємося 

зі студентами зіставити поняття педагогічної культури, майстерності  й компетентності 

вчителя, педагога, визначити компоненти педагогічної толерантності. Рефлексивний 

аналіз та коментар тренінгових вправ зі спілкування, з розвитку емпатії  “Спільний ритм”, 

“Акустики”, “Межа терпіння вчителя”, “Як бути толерантним у спілкуванні”, “Я – Ти 

повідомлення”, “Я – емоція”, “Ти – емоція”, “Модальність ” та інші допоможуть дізнатися 

про способи толерантного спілкування, стилі розв’язання конфліктних ситуацій, а також 

сприятимуть розвиткові комунікативних  вмінь, які необхідні майбутньому викладачу 10. 

До комунікативних відносимо перцептивні уміння: сприймання та інтерпретація 

інформації в процесі педагогічної взаємодії; проникнення в особистісну сутність людини 

через оцінку її зовнішньої характеристики; вірогідне прогнозування динаміки розвитку 

загальних та індивідуальних здібностей особистості; виділення головних рис особистості, 

її соціально-ціннісних орієнтацій. До комунікативних вмінь слід віднести також і вміння 

педагогічного спілкування: застосування “комунікативної атаки”; встановлення 

психологічного контакту, взаємодії; управління спілкуванням (ціле направленість, зняття 

психологічних бар’єрів, визначення провідних мотивів поведінки, досвід емоційних 

переживань, атмосфера щастя); встановлення зворотного зв’язку (емпатійна взаємодія); 

педагогічна техніка (культура мовлення, управління своїм фізичним та психологічним 

станом, вміння наблизити до себе, образно передати інформацію). 

Акцентуємо увагу на підготовці майбутніх викладачів мови, які навчаються на 

факультетах іноземної мови, філологічному, історико-філологічному (в деяких 

університетах). На заняттях з педагогічних та методичних курсів бакалаври та магістранти 

повинні сформувати  окрім психологічних, дидактичних, методичних компетенцій, ще й 

філологічні, які здатні доповнити професійні вміння та навики у викладачів мови та 

літератури. Професійна компетентність викладача іноземної (другої) мови реалізується як 

синтез змістового та структурного компонентів через професійно-лінгвістичну, соціальну, 

компенсаторну та особистісні якості. Професійно-лінгвістична компетенція уміщує 

психолого-педагогічну, частину якої складає методична й філологічна компетенції. До 

складу філологічної компетенції потрібно віднести ще  лінгвістичну, соціокультурну й 
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загально гуманітарну компетенції 11. 

Філологічні компетенції слід визначати, як вузько-спеціальні педагогічні 

компетенції, які потрібно формувати магістру-філологу без визначення та конкретизації 

мови та літератури, які він буде викладати в майбутньому. Ці компетенції ми будемо 

розглядати більш широко, ніж це зробила І.Трешина, враховуючи комунікативні 

компетенції з галузі рідної та іноземної мови, які пов’язані з лінгвістичними (фонетичні, 

лексичні, граматичні, орфографічні навички); соціокультурними (знання про рідну країну 

і країну, мова якої вивчається, норми поведінки і культури); дискурсивними (вміння 

логічно побудувати спілкування); стратегічними (вміння прогнозувати складності у 

спілкуванні) компетенціями. До філологічних компетенцій слід додати ще й мовознавчі, 

літературознавчі, культурознавчі компетенції, які, безумовно, пов’язані і з соціальними 

компетенціями, характерною ознакою яких є готовність розпочати спілкування, слухати 

та чути співбесідника, вміннями вибрати відповідний набір мовних засобів в залежності 

від статусу та соціальної ролі адресата. Саме формування цих компетенцій на заняттях у 

вищій школі потрібно сприймати як над завдання  для викладачів у системі   формування 

толерантної поведінки магістрів, а, в цілому, у процесі формування толерантного 

викладача, здатного до діалогу, співпраці зі своїми майбутніми вихованцями на засадах 

глибокої поваги до них.  

Значна роль у процесі толерантного виховання магістрів відведена викладачам 

педагогічних дисциплін, які  на своїх заняттях намагаються сформувати у студентів  

установку на толерантну взаємодію, на необхідність  створення толерантного середовища 

в освітньому закладі. Через ознайомлення з основами педагогіки толерантності, її 

принципами, методами, прийомами вони сприяють формуванню педагогічної 

толерантності у майбутніх педагогів. На лекційних,  та в повній мірі на практично-

семінарських  заняттях в університеті викладачі мають змогу передати майбутнім 

педагогам знання і вміння, які вони будуть застосовувати для  формування толерантності 

у своїх вихованців, у своїх учнів. 
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