
 51

УДК 378.146 
Тодорцева Ю.В., ст.викл., 
кафедра соціальної роботи та кадрового 
менеджменту, ОНПУ  
 
Педагогіка толерантності як концептуальна 
основа професійної діяльності викладача 

вищої національної школи 
 

 
Ю.В. Тодорцева. Педагогіка толерантності як концептуальна основа 

професійної діяльності викладача вищої національної школи. Стаття присвячена 
обґрунтуванню основних засад педагогіки толерантності як концептуальної основи 
професійної діяльності викладача вищої національної школи. 

 
Ю.В. Тодорцева. Педагогика толерантности как концептуальная основа 

профессиональной деятельности преподавателя высшей национальной школы. 
Статья посвящена обоснованию основных идей педагогики толерантности как 
концептуальной основы профессиональной деятельности преподавателя высшей 
национальной школы. 

 
Ju.V. Todorceva. Pedagogics of tolerance as conceptual basis of professional activity 

of teacher of high national school. The article is focused on the main constructs and ideas 
connected with pedagogy of tolerance. The professional concepcional base of National 
university’s teacher is theoretically well-grounded there in. 
 
 

Модернізація вітчизняної системи вищої освіти за критеріями вимог 
Болонського процесу покликана здійснити підготовку творчої особистості 
викладача з іміджем фахівця полікультурного освітнього простору. Останній 
пов'язується з досягненням педагогом особливого авторитету у сфері 
соціального партнерства, налагодження гармонійних педагогічних стосунків 
і взаєморозуміння з новою генерацією підростаючого покоління, з 
урахуванням зросту її інтелектуальної активності, появою нових навчально-
пізнавальних соціально-психологічних потреб, розширенням особистісних 
перспектив розвитку в полікультурному середовищі.  

У зв'язку з цим сучасний викладач, як толерантна особистість, повинен 
оволодіти новими професійними якостями, з такими ознаками: впевненості в 
собі як у викладачеві й вихователі-професіоналі через усвідомлення 
надійності своїх власних світоглядних й морально-етичних позицій у 
просторі педагогічної діяльності, що розгортає свою суть через діалог, опіку 
та співробітництво зі студентами; відкритості, мобільності, соціальної 
активності й конкурентоздатності на ринку освітніх послуг за рахунок 
реалізації у сфері педагогічного спілкування рис контактності, 
доброзичливості, відсутності агресії й тривожності, терпіння, довіри, 
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емоційної стабільності, високої емпатійності, поваги до іншої особистості і 
т. ін.; активного дослідника, діагноста, проектувальника, організатора, 
диспетчера і ефективного менеджера навчально-пізнавального й культурно-
дозвіллєвого процесу (Ю.П. Болотін, С.Т. Золотухіна, Н.В. Кічук, 
З.Н. Курлянд, М.І. Приходько, В.В. Радул, С.О. Сисоєва, Г.В. Троцко, 
О.С. Цокур, О.Я. Чебикін та ін.). 

Толерантність – загальнолюдська якість особистості, що виражається 
через послаблення її реакції на негативні фактори соціального середовища, 
вміння розуміти відмінний духовний стан чи інші погляди, терпимо 
ставитися до них і поважати гідність їх носіїв, переслідуючи мету 
культурного з'ясування розбіжностей. Натомість толерантність характеризує 
лише ту особистість, яка відкрита до сприйняття інших культур, здатна 
поважати багатогранність людської думки і цінностей, запобігати конфліктам 
або розв'язувати їх ненасильницькими засобами. 

Під толерантністю ми розуміємо професійно важливу якість учителя, 
що виявляє свою сутність як здатність сприймати без агресії відмінні від його 
власних судження, образ життя, характер поведінки, зовнішність і будь-які 
інші особливості людей, які його оточують у сфері освітнього простору і 
соціокультурного середовища, шляхом встановлення з ними відносин довіри, 
співпраці, компромісу, радості, товариськості, співпереживання та 
психологічного комфорту. 

Сконцентруємось на визначенні сутності толерантності як 
інноваційного і специфічного феномену гуманістичної педагогічної 
концепції. В цьому контексті зауважимо, що про те, що толерантність 
виступає не тільки складовою навчально-виховного процесу сучасної школи, 
але й складає професійну сталість педагога, доводила у своїх працях й низка 
сучасних дослідників, таких як М.Р. Баяновська, О.О. Безносюк, І.Д. Бех, 
С.В. Бурдіна, Т.С. Іванова, Є.Ю. Клепцова, Л.В. Кондрашова, О.В. Лавренко, 
В. Леонтьєва, О.М. Мороз, О.Я. Савченко, О.В. Сухомлинська, 
Ю.В.Тодорцева та ін. [1; 3; 5; 7; 8]. 

Так, С.В. Бурдіна, в процесі перегляду ролі вчителя в реалізації 
принципу гуманності, на перший план висуває його активну життєву 
позицію. Така перспектива, на її думку, пов'язана з тим, що з появою 
різноманітних навчальних комплексів (мультимедійних програм, Інтернету, 
віртуальних університетів і дистанційного навчання) роль учителя як 
джерела інформації втрачає свою минулу цінність в умовах сучасної школи. 
Тому, за С.В. Бурдіною, «у структурі особистості вчителя найбільше 
значення набувають його індивідуально-професійні якості і стосунки» [1; 8]. 

За В. Леонтьєвою „толерантність спеціаліста нашої епохи починається 
з подолання недовіри до «нестрогих» соціогуманітарних і поза наукових 
способів засвоєння світу, що складається в мистецтві, релігії і інших сферах 
культуротворчості, а також з «визнання права на життя» за духовно-
моральним досвідом, який не аргументований з позицій науки” [2; 32].  

О.Г. Мороз з цього приводу зауважує, що професійна діяльність 
сучасного педагога потребує цілої системи особистісних якостей, соціально-
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психологічних рис і педагогічних здібностей. „Толерантність” до інших 
народів і культур він в першу чергу відносить до загальногромадянських рис. 
Але,не зважаючи на багатоаспектність цього поняття, автор відносить 
„толерантність” і до морально-педагогічної якості (справедливість, 
об'єктивність), і до індивідуально-психологічної особливості (емоційна 
стійкість, витримка, самоволодіння), і до психолого-педагогічної здатності 
педагога (адекватне сприйняття вихованця та безумовне прийняття його 
особистості, комунікабельність, гнучкість і швидкість мислення в 
педагогічних ситуаціях) [5]. 

Л.В. Кондрашова впевнена, що вища школа покликана навчити 
майбутніх фахівців орієнтуватися й гідно діяти в сучасних соціокультурних і 
соціопрофесійних ситуаціях. Ефективним, на її думку, постає комплексне 
використання особистісно-діяльнісного, цільового, діалогічного, імітаційно-
ігрового й змістово-процесуального підходів до організації навчальної 
роботи у вищій школі. Толерантність повинна стати активною професійною 
позицією майбутніх спеціалістів, стимулюючи в них образ „Я – ідеал”, 
розширюючи обрій їхньої індивідуальної самосвідомості, самопізнання, 
самооцінки взаємин з іншими [3]. 

О.В. Сухомлинська в статті „Про стан теорії і практики виховання в 
освітньому просторі України” відмічає, що головна мета, місія виховання 
повинна полягати в: передачі культурних цінностей; підготовці молоді до 
інтеграції в суспільство; нівелюванні, зменшенні соціальної нерівності. 
Створення умов для культивування, проектування викладача, який 
піклується про формування толерантної особистості студентів, повинно стати 
завданням викладачів вузівського резерву. Особливої значущості у цьому 
контексті, на її думку, набувають: міжособистісна комунікація, діалог, 
створення толерантного комунікативного середовища [7]. 

Безумовно, що не повинно мати місце брутальне сприйняття принципу 
толерантності як „діалогу на рівних”. Мова може йти, як вважає 
Ю.М. Лотман, характеризуючи специфіку університетської освіти стосовно 
стосунків викладачів і студентів, про ставлення колеги до молодшого колеги. 
Ось як він висловлював цю цінну для нас думку: «Тут немає верху і низу – 
учителів і учнів, тут усі колеги, тобто люди, які працюють разом. Адже 
робота вищого навчального закладу полягає у співпраці, тобто коли одні 
бажають вчитися, а інші їм допомагають у цьому...» [4]. 

Деякі автори вказують на загострення проблеми взаємовідносин 
викладача і студента, яка полягає в тому, що домінуючою постаттю в освіті 
залишається педагог імперативного типу, що не відповідає духу сучасної 
культури. Творче використання принципів і засобів педагогіки толерантності 
у процесі навчання стає передумовою ефективності вищої освіти з одного 
боку, а також створює сприятливі умови для подальшої експансії 
толерантності в інші сфери соціальних стосунків. 

На думку соціолога І. Геращенко, принципи толерантності і 
невизначеності об'єднуються разом у педагогіці співробітництва, що 
націлена «на встановлення контакту педагога з учнем і вироблення від 
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вихованця певної поведінки» [2]. Для викладача, надто важливо 
дотримуватися принципів та засобів педагогіки толерантності в освітньому 
процесі, а, значить, ні на хвилину не забувати, що майбутні професіонали  – 
цілком рівноправна сторона в навчально-виховному процесі. На чому ж 
повинні базуватися толерантні стосунки між викладачем і студентом ? 

По-перше, зміна „освітянської” парадигми освіти на культуротворчу, 
висуває необхідність значного посилення як ролі самостійного навчання, так 
і самого учня. За К. Роджерсом, навчання – це не тільки засвоєння знань, а й 
зміна внутрішнього почуттєво-когнітивного досвіду учня, який пов'язаний з 
його особистістю [6]. Навчання має сенс, якщо відбувається процес 
самонавчання студента, під час якого залучається до пізнання його 
внутрішня сутність з удосконаленою Я-концепцією. За такого навчання 
студент спирається на себе, для нього головним є самокритика та самооцінка, 
а оцінка інших стає другорядною. Якщо ж внутрішній досвід не змінюється, 
механічні когнітивні знання не потрібні. У цьому контексті неможливо не 
пригадати відомого педагога П.Ф. Каптєрева, який зазначив, що: „Сутність 
освіти та виховання складається із самоосвіти та самовиховання...” [5]. 

Однак, педагоги часто забувають, що вони мають не вчити, а 
допомагати вчитися учням, тобто організовувати самостійну діяльність своїх 
вихованців. Між тим, межа між традиційною і толерантною системами освіти 
полягає в тому, що перша дотримується методології викладання в напрямку 
„вчитель навчає”, а друга пропонує елементарно-блискучу систему „учень 
вчиться”. Як бачимо, мотивація тих, хто навчається, не однакова, оскільки 
одного готують до виконання вже заданого, другий же готується діяти 
самостійно. Отже, перше, що повинен робити викладач, щоб спрямувати свої 
стосунки зі студентами в дусі толерантності, – це створити умови, які будуть 
стимулювати і забезпечувати самостійну роботу або самонавчання студентів. 
По-друге, толерантність викладача до студента виявляється в тому, наскільки 
значущим, важливим і необхідним вважає для себе це навчання студент. 

Аналіз програм навчання різних вищих освітніх закладів свідчить про 
їх відірваність від життя і потреб студентів. Відтак, тільки розвиток 
навчальної мотивації може допомогти студентам у подоланні важких 
предметів і відчуванні себе пристойно. На думку В. Франкла, викладачу 
належить право збереження сенсу людської діяльності [4]. Доки цей сенс 
зберігається, людина може переносити будь-які страждання, якщо сенс 
втрачено, людина втрачає віру у власні сили. На його думку, педагогіка 
толерантності покликана забезпечити нормальне функціонування прав, 
обов'язків, свободи, совісті всіх учасників педагогічного процесу. Тільки в 
цьому разі вона буде мати морально-емоційну мотивацію для кожного 
студента. 

Скрізь пошуки та розробки активних методів навчання, постійне 
оновлення його змісту, особливо виділяється контекстне навчання, під час 
якого за допомогою всіх можливих психологічних та дидактичних форм, 
методів і засобів моделюється предметний і соціальний зміст майбутньої 
діяльності студента. Контекст професійного майбутнього, що створюється 
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шляхом застосування відповідної психологічної та дидактичної техніки, 
наповнює навчально-пізнавальну діяльність студентів особистісним сенсом, 
визначає рівень активності у процесі пізнання і перетворення дійсності. 
Припустимо, що саме ця смислоутворююча категорія, якою виступає поняття 
„контекст”, характеризує ступінь особистісного включення учня до процесу 
пізнання і виступає найважливішим інгредієнтом моделі толерантних 
взаємостосунків між викладачем та студентом. 

Третя особливість толерантних взаємостосунків полягає у ставленні і 
викладача, і студента до оціночного компоненту в навчальному процесі. Для 
багатьох педагогів та викладачів відмова від оцінки означає в прямому 
смислі руйнування того фундаменту, на якому тримається навчальний 
процес. Між іншим, не можна не погодитися з тим, що виставлення оцінки 
псує толерантні стосунки між вчителем і учнем. Це пояснюється тим, що 
педагог не завжди може оцінити балом пізнання працю учня цілком 
правильно та справедливо. У такий спосіб, оцінки віддаляють вихованців від 
наставника, заважають безпосередньому впливу його на них і створюють 
засади для постійних зіткнень, що перетворюються у взаємну недовіру, 
шкодять духовному розвиткові студентів. Інший бік негативного впливу 
оцінок стосується шкоди самому викладачеві. Виставлення оцінок відволікає 
від чогось важливого, перетворює іноді живе заняття в нудотні випитування. 
Не зважаючи на безліч точок зору з цього приводу, завдання дійсно 
талановитого педагога полягає у спрямуванні ставлення учнів від 
фетишизації ролі оцінки до адекватного розумного сприйняття її для корекції 
власної навчальної діяльності. 

Толерантна взаємодія між викладачем і студентом визначається 
чотирма основними параметрами:діалогом,співробітництвом,опікою та 
пробаченням[8]. 

Дамо стислу характеристику кожному з них. Діалогічна взаємодія 
виступає фундаментом толерантності і рівнем толерантних переконань. 
Підкреслимо,що у структурі діалогічної взаємодії переважають емоційний і 
когнітивний компоненти,які виявляються скрізь високий рівень емпатії, 
почуття партнера,вміння прийняти його таким,яким він є, відсутність 
стереотипності у сприйманні інших,гнучкість мислення, а також через вміння 
«бачити» власну індивідуальність,здібність адекватно оцінювати свою 
особистість. Всі ці ознаки свідчать про те,що у діалозі виявляється 
індивідуальність особистості й осягається своєрідність іншого,оскільки 
передбачається рівність позицій у спілкуванні. 

Співробітництво як спільне обговорення цілей діяльності,спільне її 
планування і розподіл сил та засобів на підставі можливостей кожного,можна 
охарактеризувати такими ознаками: контактністю,доброзичливістю як 
відсутністю агресії чи самоагресії, відсутністю тривожності,мобільністю 
дій,ввічливістю,терпінням,соціальною активністю. Спосіб співпраці є 
альтернативним способом вирішення конфліктів,тому що розвиває не 
змагання або протиборство,а саме кооперацію. 
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Третій параметр,що визначає толерантний стиль взаємодії між 
викладачем і студентом,було визначено як опіка. Під цим поняттям 
розуміють турботу,яка не зневажає гідності опікуваного,і є природньою 
нормою суб’єкту й об’єкту. Наголосимо,що цей стиль виявлення 
толерантності можливий тільки тоді,коли обидві сторони терпляче 
ставляться одна до одної. Опіку можна розпізнати за такими 
ознаками:емоційна стабільність,високий рівень емпатії, екстравертність, 
вміння прийти на допомогу. Видатний психолог-гуманіст К.Роджерс 
пов’язував поняття опіки з емпатійністю,визначаючи,що остання передбачає 
тимчасове проживання життя іншого,але дуже обережне,делікатне,без 
усвідомлення[7;16]. 

Cутність пробачення,як четвертого параметру толерантної взаємодії 
між викладачем та студентом,полягає в тому,що воно дозволяє подолати 
негативні афекти і судження щодо скривдника [7;29]. Пробаченню 
притаманні такі особливості:готовність пробачити скривдника,розуміння 
помилок інших,перегляд власних поглядів на скривдника та ситуацію 
шляхом «примірювання» на себе різних ролей,усвідомлення зменшення 
негативних почуттів і зростання позитивних почуттів відносно скривдника. 
Ми впевнені,що пробачення-це цілком вільний вибір особистості,моральний 
акт,що лікує біль міжособистісних образ,які руйнують процес повноцінного 
спілкування в педагогічному середовищі.     

Очевидно, що характеристика толерантних стосунків між викладачем і 
студентом базується на таких складових: створення викладачем необхідних 
умов для самонавчання студентів; формування у студентів позитивного 
ставлення до навчання з орієнтацією на його полікультурну мотивацію; 
спрямування студентів на адекватне сприйняття оцінки. Кожна з них сприяє 
підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, проведенню занять 
в атмосфері поваги, теплоти, людяності, комфортності і сприйняттю студента 
як суб'єкта навчання зі стійкими морально-духовними принципами. 
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