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Розглянуто питання вивчення рівнів вихованості толерантності старшокласників.
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ження; індивідуальні та групові бесіди; анкетування, тестування, бесіди з метою вияв-
лення розуміння сутності поняття «толерантність», її основних ознак, механізмів
прояву у взаєминах, спілкуванні з іншими, потреб і мотивів поведінки. Проаналізовано
рівні сформованості у старшокласників певних поведінкових умінь, навичок, що харак-
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Постановка проблеми. В сучасному світі одним

із найважливіших принципів побудови позитивних

відносин між людьми є взаємодія на основі толерант-

ності, розуміння, поваги поглядів, думок, традицій,

культур інших країн і народів. Разом з тим, пріорите-

тним стає пошук новітніх шляхів, методів, технологій

виховання ціннісної свідомості школярів. 

Для розв‟язання проблеми виховання толерантно-

сті старшокласників важливого значення набуває

вивчення її як цілісного феномену в єдності її суттє-

вих сторін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-

тичними засадами для обґрунтування результатів

досліджуваної проблеми стали наукові роботи

C. Авраменко [1], В. Нечерди [3], М. Горват [2],  

О. Орловської [4], Г. Парфілової, Л. Карімової [11],  

Л. Петько [5; 6; 12], В. Тернопільської [6; 7; 8; 9; 13],

та ін., пов‟язаними із застосуванням експерименталь-

ного вивчення вихованості толерантності особистості

дитини та підкріпленням результатів дослідження

практичними висновками. 

На основі структури толерантності особистості,

що містить мотиваційно-ціннісний, когнітивний та

діяльнісний компоненти, нами було виділено критерії

з відповідними показниками. 

Під час дослідження нами було застосовано ком-

плекс діагностичних методів, зокрема: метод педаго-

гічного спостереження за поведінкою учнів у взаєми-

нах і спілкуванні з іншими; індивідуальні та групові

бесіди з старшокласниками, батьками, учителями;

анкетування, інтерв‟ювання, тестування, бесіди з

метою виявлення розуміння сутності поняття «толе-

рантність», її основних ознак, механізмів прояву у

взаєминах, спілкуванні з іншими, потреб і мотивів

поведінки; застосування ситуацій морального вибору 

й аналізу життєвих ситуацій; метод самооцінки; метод 

кількісної обробки отриманих даних. 

Тож, метою статті є вивчення рівнів вихованості

толерантності старшокласників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наше

дослідження було побудоване на принципах

об‟єктивності, наукової обґрунтованості, ненанесення

шкоди, адекватності та достатності. 

Підготовчий етап дослідно-експериментальної

роботи з учнями щодо діагностування сучасного ста-

ну сформованості толерантності дозволив бачити

дітей у природних для них умовах під час перерв, у

процесі підготовки й проведення справ різного харак-

теру, під час спільної діяльності. Це дало змогу одер-

жати інформацію про діяльність дітей старшого шкі-

льного віку, їхній емоційний стан, особливості відно-

син з оточуючими, наявність установок на толерантну

чи інтолерантну взаємодію, позитивне чи негативне

ставлення щодо самовиховання толерантності. 

Завдяки методу педагогічного спостереження на-

ми було діагностовано непоодинокі випадки проявів

інтолерантності серед старших учнів, а саме: катего-

ричності у судженнях та висновках, вияву нетерпимо-

сті до індивідуальних особливостей інших, неприй-

няття іншої точки зору, невміння слухати й вести

діалог. Рідше виникали прояви агресивності, дискри-

мінації за статевими, соціальними ознаками та ін. На

перевагу негативним сторонам взаємодії частиною

учнів було продемонстровано приклади впевненої,

толерантної поведінки; свідомого вибору в тих чи

інших ситуаціях; відчуття задоволення від спілкуван-

ня з оточуючими, усвідомлення можливості досягти

бажаного без приниження почуттів й інтересів інших. 

Дієвим виявився також метод індивідуальних та

групових бесід із старшокласниками, які проводились 
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у вільній формі. Цей спосіб дозволив нам виявити 

позиції, ціннісні орієнтації старшокласників до себе і 

навколишнього світу. Було з‟ясовано, що більшість 

випадків проявів інтолерантності у поведінці дітей в 

сучасному суспільстві зумовлюється економічною 

кризою, зубожінням широких верств населення, скла-

дним, неспокійним часом для нашої держави і всіх 

країн світу. Більшість співбесідників виявляли пере-

важно байдуже, а інколи й скептичне, ставлення до 

теми толерантності, її ідей та принципів. 

З метою виявлення у старшокласників установок 

на толерантність, наявність у них стійкого інтересу та 

емоційної оцінки своїх знань щодо толерантності та 

бажання й наміру оволодіння вміннями і навичками 

для здійснення толерантних взаємовідносин нами 

було проведено ряд діагностик. Проведене дослі-

дження виявило відсутність у дітей зацікавлення те-

мою толерантності, зокрема, було отримано суттєву 

кількість відповідей «важко відповісти» на питання 

опитувальника. Занепокоєння викликає також те, що 

певна кількість учнів відмітили у їх близькому ото-

ченні наявність осіб, яким притаманні відмінні риси 

та якості, що викликає відчуття неприязні та бажання 

відсторонитися від спілкування. 

Одним із показників мотиваційно-ціннісного ком-

понента нами було визначено гуманістичну установку 

на спілкування, що вміщує в себе певні моральні риси 

особистості, необхідні для толерантної взаємодії (ем-

патія, гуманність, стриманість, доброзичливість, від-

повідальність, перцепція тощо). Разом з тим, людина 

має усвідомлювати себе частиною цього світу де вона 

виступає носієм певних культурних традицій, здійс-

нює свою діяльність, оцінюючи інших та піддаючись 

оцінці з боку інших. Для діагностування ми викорис-

товували методику для визначення соціокультурної 

ідентичності (ОСКІ), який дозволяє визначити соціо-

культурну, регіональну ідентичність чи виявити схи-

льність до расизму. 

Результати дослідження засвідчили, що респонде-

нти мають досить низький рівень прояву расизму, 

високий рівень соціокультурної та дещо нижчий рі-

вень розвитку регіональної ідентичності. 

За допомогою анкетування нами було досліджено 

мотиви поведінки старшокласників, цінності та жит-

тєві установки, які є визначальними у їх діяльності. 

Відповідно цього опитування виявлення толерантнос-

ті старшокласниками досить часто носить ситуатив-

ний характер. Разом з тим, одними із основних моти-

вів вияву толерантності виступають орієнтація на 

спілкування з ровесниками, ціннісне ставлення до 

інших та орієнтація на майбутнє. Вибір саме таких 

пріоритетних мотивів старшокласниками можна по-

яснити віковими особливостями цього періоду розви-

тку особистості, а саме: орієнтацією на особистісне 

самовизначення та професійне спрямування. 

Дані рівнів вихованості толерантності старшокла-

сників за мотиваційно-ціннісним компонентом засві-

дчили, що емоційні переживання значної частини 

учнів часто мають негативне забарвлення по відно-

шенню до певної ситуації або не мають емоційного 

відгуку на події взагалі, що характеризується відсут-

ністю почуттів і переживань, пов‟язаних з усвідом-

ленням толерантних ціннісних орієнтацій зокрема. 

Для визначення рівня знань старшокласниками, 

сутності поняття «толерантність» нами було запропо-

новано продовжити речення «Толерантність – це…». 

Саме цей метод незакінчених речень, на нашу думку, 

дозволив стимулювати учасників опитування на роз-

думи стосовно суті толерантності. До високого рівня 

вихованості толерантності в цьому виді діагностуван-

ня ми відносили ті відповіді, які демонстрували усві-

домлення ціннісного ставлення до іншої людини. 

Трактування толерантності як «поваги до іншого 

способу життя», яке водночас є позитивним і разом з 

тим, виступає як дещо узагальнене поняття, що не 

відображає активної спрямованості толерантності та 

не має соціального забарвлення ми віднесли до серед-

нього рівня. 

На жаль значна кількість респондентів продемонс-

трувала низький рівень усвідомлення, що ж таке є 

толерантність, асоціюючи це поняття з покірністю, 

неможливістю самозахисту та відстоювання власних 

інтересів, поступу іншим, слабкістю та смиренням 

перед обставинами чи іншими людьми, здебільшого 

неприємними. Частина учнів визначила поняття толе-

рантність як суто глобальне явище, яке не має відно-

шення до життя конкретної особистості. 

Для визначення рівня вихованості толерантності за 

критерієм «знання про толерантність», який містить в 

собі розуміння поняття «толерантність» нами було 

проведено тест «Знання про толерантність», що пе-

редбачав визначення рівня обізнаності старшокласни-

ків про толерантність, ключових структурних компо-

нентів цього поняття. 

Результати засвідчили, що частина учнів не розу-

міє сутність поняття «толерантність», відмінності між 

поняттями «терпимість» і «толерантність», не знає, 

які риси притаманні толерантній людині; значна час-

тина досліджуваних не розуміють такі поняття, як 

«ідентичність», «ідентифікація», «ксенофобія», «шо-

вінізм», «націоналізм», «нацизм», «расизм», «дискри-

мінація» тощо. Плутають поняття «біженець», «міг-

рант», «іммігрант», «емігрант». Знання поверхові та 

несистематичні. Це пояснюється тим, що спеціальна 

робота для засвоєння цих знань не проводилася. 

Для діагностики третього показника «розуміння 

існування меж толерантності» критерію «знання про 

толерантність» нами було обрано метод незакінчених 

речень. Надані відповіді були розподілені нами за 

трьома рівнями. Висловлювання в яких чітко прослід-

ковувалось розуміння існування ситуацій прийнятних 

для виявлення толерантності і навпаки, зазначалися 

умови за яких людина не може демонструвати толе-

рантне сприйняття дій оточуючих (агресія, деструк-

тивна поведінка, спричинення шкоди слабшим, не-

правомірні дії стосовно інших людей і т. д.) були 

віднесені нами до високого рівня. Нечіткі відповіді, 

які містили в собі більш узагальнене пояснення («все 

має свої межі», «толерантність не може бути безкіне-

чною» і т. д.) були віднесені до середнього рівня. 

Також під час опитування були надані відповіді, які 

носили негативне ставлення предмету опитування, а 

також було продемонстровано нерозуміння суті за-

вдання і як наслідок відсутність відповіді. Саме ці 

відповіді були віднесені до низького рівня. 
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Для діагностування рівнів вихованості толерант-

ності старшокласників за критерієм «уміння і навички 

користуватися набутими знаннями щодо толерантнос-

ті у реальних життєвих ситуаціях» діяльнісного ком-

понента, який включає в себе вияв свідомої саморегу-

ляції поведінки на основі набутих знань і вмінь толе-

рантної взаємодії нами було обрано діагностику ко-

мунікативної толерантності (В. Бойко). Комунікатив-

на толерантність учнів за цими трьома ситуаціями 

була наступною: низький рівень – 26,8 % опитаних 

учнів експериментальних груп і 27,8 % учнів контро-

льних груп. При цьому середній рівень був наявний у 

67,7 % старшокласників експериментальних груп і 67 

% – контрольних, а високий – лише у 5,5 % респонде-

нтів експериментальних груп і 5,2 % – контрольних. 

Отримані дані дають змогу стверджувати, що деякі 

поведінкові ознаки вказують на наявність у суджен-

нях чи діях старшокласників настороженості, підозрі-

лості, небажання відгукуватися на проблеми інших, 

негативні узагальнення про людей, переважає негати-

вний досвід міжособистісної взаємодії [5]. 

Для діагностики другого показника «сформова-

ність у старшокласників умінь реалізації навичок 

толерантних взаємовідносин» нами було обрано екс-

прес-опитувальник «Індекс толерантності» (Г. Солда-

това, О. Кравцова, О. Хухлаєв, Л. Шайгерова). За цим 

опитуванням учні показали наступні рівні вихованості 

толерантності: низький рівень в експериментальних 

групах – 68,9 % учнів, у контрольних – 68,0 %, серед-

ній в експериментальних групах – 22,5 % учнів, у 

контрольних – 23,6 %, високий в експериментальних 

групах – 8,6 % учнів, у контрольних – 8,4 %. 

Крім того, старшокласникам пропонувалося ви-

значити рівень сформованості у себе певних поведін-

кових умінь, навичок, що характеризують прояви 

толерантності. Паралельно із оцінкою юнаками і дів-

чатами власних проявів толерантності у поведінці 

застосовувався метод узагальнення незалежних хара-

ктеристик – батькам, учителям було запропоновано 

оцінити рівень сформованості соціально-

комунікативної культури дітей у міжособистісних 

взаєминах. Ми також з‟ясовували за допомогою мето-

ду узагальнення незалежних характеристик, наскільки 

старшокласники виявляють соціально-комунікативні 

уміння у взаєминах з іншими. З цією метою ми порів-

нювали оцінки старшокласників із оцінками їхніх 

однокласників, учителів і батьків. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 

подальших розвідок. Як показали результати конста-

тувального етапу експерименту, старшокласники 

мають недостатньо глибокі ґрунтовні знання щодо 

основних складових толерантності особистості. Для 

більшості старшокласників толерантність не виступає 

механізмом регулювання їх поведінки. Багатьом юна-

кам і дівчатам властива спрямованість на себе, тяжін-

ня до егоцентризму, низький рівень емпатії, що бло-

кує розвиток у них соціально-комунікативних умінь, 

здатність до конструктивної взаємодії на засадах то-

лерантності. У них не сформовані навички саморегу-

ляції поведінки, що виражається у неконтрольованих 

діях, вчинках, ненормативній лексиці, вони також не 

володіють навичками ефективного розв‟язання конф-

ліктних ситуацій. 

Тому, узагальнення даних констатувального екс-

перименту, виявлення рівнів сформованості толеран-

тних умінь і навичок у старшокласників стануть у 

подальших наших наукових розвідках базисом у ви-

значення цілі, інструментом для конкретизації за-

вдання, відбору форм і методів роботи для оптимізації 

виховання толерантності у юнаків і дівчат. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Рассмотрены вопросы изучения уровней воспитанности толерантности старшеклассников. Описан комплекс диагно-

стических методов, в частности: метод педагогического наблюдения; индивидуальные и групповые беседы; анкетирова-

ние, тестирование, беседы с целью выявления понимания сущности понятия «толерантность», его основных признаков, 

механизмов проявления в отношениях, общении с другими, потребностей и мотивов поведения. Проанализированы уровни 

сформированности у старшеклассников определенных поведенческих умений, навыков, характеризующих проявления толе-

рантности. Выяснено насколько ученики проявляют социально-коммуникативные умения во взаимоотношениях с другими. 

Ключевые слова: толерантность; педагогическое наблюдение; тестирование; социально-коммуникативные умения. 
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DIAGNOSTIC OF FORMING TOLERANCE TO SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 

Today, more than ever, pupils interact with people of differing ethnicities, religions, and cultures. 

Still, a modern school should help their students prepare to live, learn, and work in communities that will become even more di-

verse. Teaching tolerance is important not just because it is part of our Ukrainian heritage, but because the person who learns to be 

open to differences will have more opportunities in education, business, and many other aspects of life. 

The purpose of the research was to study and diagnose tolerance in pupuils of secondary school age. Studied the levels of toler-

ance in senior pupils. The author stresses that for solving the problem of raising tolerance in students, it becomes important to study 

it as a holistic phenomenon in the unity of its essential aspects. Outlined A set of diagnostic methods, in particular: the method of 

pedagogical observation; individual and group conversations; questioning, testing, conversations in order to identify the under-

standing of the concept of «tolerance», its main features, mechanisms of manifestation in relationships, communication with others, 

needs and motives of behavior; application of situations of moral choice and analysis of life situations; self-esteem method; method 

of quantitative processing of the received data. Analyzed the level of forming certain behavioral skills and skills characterizing the 

manifestations of tolerance. Determined how students disclose social and communicative skills in their relationships with others. 

Key words: tolerance; secondary school students; pedagogical observation; testing; social and communicative skills. 
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