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ДЕРЖАВНЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ»



Стереотипи толерантності:

вседозволеність

відмова від
обмежень

конформизм



Толерантність
Толерантність є 
характеристикою ідеальних
відносин між людьми й може
входити в культурний арсенал 
тієї чи іншої спільноти в якості
культурної норми та моральної
цінності. 



Мета  толерантності:
«істинно людське в 
людині»

стійкість власних
поглядів

повага до проявів
людських якостей



Парадигма

гуманітарна
гуманістична

традиційна



Традиційна парадигма



Гуманістична парадигма 



Гуманітарна парадигма

Людина в 
усій своїй
цілісності

Цілісність
педагогічних

процесів

Нелінійний
характер 

саморозвитку

Зв’язки та 
відносини з 
оточуючим

світом

Надання
допомоги в 

поступальному
розвитку
людини



Три можливих розуміння
толерантності

Толерантність як конвенція
(примирення)

Толерантність как компроміс
(взаємні поступки)

Толерантність как консенсус 
(згода)



Толерантність як конвенція

Конвенція (лат. Conventio) – це договір. 
Людина, яка вирішила стати членом  даної 

спільноти, погоджується з прийнятими в цій 
спільноті нормами.



Толерантність як компроміс

Компроміс досягається шляхом взаємних
поступок як  взаємний моральний рук 
назустріч один одному. Толерантність у 

цьому випадку протистоїть
індивідуалізму, конфронтації та  сприяє

взаємному розвитку людей



Толерантність як консенсус

Консенсус (від лат. Consensus – згода, 
одностайність) – це рішення, прийняте на 

основі загальної згоди сторін при 
відсутності формально заявлених 

заперечень. Гуманітарна парадигма, що 
лежить в основі подібної толерантної 

поведінки, веде до розуміння необхідності 
різноманітності, її користі для кожної зі 

сторін 



Виховна складова педагогічної
системи

соціализація, 
окультурення

набуття рис та 
властивостей, 
необхідних для 
соціокультурного
буття



ЦІННІСНО-ЦіЛЬОВІ УСТАНОВКИ  У ВИХОВАННІ  
ТОЛЕРАНТНОСТІ   

(ЗА Б. Е. РИЄРДОНОМ) 

Цінності

Соціальна справедливість
демократія

Людська гідність (права 
людини) 

Суспільство не 
насилля (мир)

Знання

Множинність форм 
демократичного 

процесу

Різноманіття 
соціальної, 

особистісної та 
культурної 

ідентичності
Альтернативні

способи вирішення
конфліктів

Задатки на 
навички

Прояви 
відповідальності

Життя в умовах
разноманіття

Врегулювання
конфліктів



Галузі толерантності, що характеризуються
поступовістю у вихованні

1
•Толерантність. Визнання прав інших на життя і гідність.
•Впізнаваність. Доброзичливе усвідомлення присутності в своєму 
соціальному середовищі представників інших культур.

2
•Ставлення до відмінностей. Визнання позитивних аспектів 
pізнo6ар’я. 

•Розуміння унікальності. Уміння цінувати конкретні прояви 
своєрідності та різноманітності людей.

3

• Доповнюваність як принцип ставлення до відмінностей. Здатність поєднувати 
відмінності так, щоб вони збагачували і зміцнювали суспільство. Взаємність як 
підстава до прагнення  співпраці. Здатність бачити загальні, взаємовигідні для 
різних груп цілі та  інтереси, й досягати їх.

•Культура світу. Визнання взаємозалежності людського існування і 
універсальності низки цінностей; здійснення зусиль щодо 
конструктивної взаємодії різних соціокультурних груп.



Саморефлексія

II рівень. Психологічна позиція
(людина тотально адекватна)

I рівень. Позиція
включеного спостерігача

«0» рівень.
Людина не здатна відокремити

себе від об’єкта



Декларація принципів
толерантності

-навчати  людей тому, в чому  полягають 
їхні права та  свободи;
- заохочувати  систематичні та раціональні 
методи навчання, які  викривають будь-які  
прояви нетерпимості;

- формувати навички незалежного 
мислення, критичного  осмислення й 
вироблення суджень, заснованих на 
моральних цінностях.



Підходи, що використовуються у 
процесі навчання

Перший – ціленаправлене
навчання, що має  

завдання  розвитку 
конкретних  навичок 

толерантної поведінки и 
здійснюється у рамках  
спеціальних начальних 

дисциплін.

Другий  підхід полягає в 
ознайомленні учнів з 

тематикою, етичними та 
соціально-практичними 
аспектами толерантності 
в рамках усього процесу 

навчання. 



Різниця інформації



Процес формування міжособистісної
толерантності підлітка

Інтеріоризація
(засвоєння) 
цінностей

Перетворення  
цінностей в мотив

Перетворення  
мотиву в діяльність 

і відносини

Формування  
нового змісту 

мотиву під впливом 
діяльності суб'єкту

Процес формування
міжособистісної
толерантності

підлітка



I ЕТАП
Забезпечення 
рівних можливостей 
кожного учасника в 
прояві власної 
позиції і 
відстоюванні своєї 
думки, що 
досягається 
засобами  
прихованих або 
явних правил і 
добровільності 
участі в грі.



II ЕТАП

• Зміст гри має 
ґрунтуватися на 
толерантних 
цінностях, таких 
як цінність 
людської гідності і 
людського життя, 
прав людини та 
безпеки.



III ЕТАП
Після ігрового 
заняття необхідна 
організація 
рефлексії, 
спрямованої на 
осмислення того, що 
співпраця, взаємодія, 
домовленість з 
іншими дітьми є 
найбільш 
ефективним засобом 
досягнення цілей як 
власної, так і 
групової роботи з 
вирішення 
конфліктної або 
проблемної ситуації.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!
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