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Вступ 

 

Актуальність теми. Серед ціннісних пріоритетів сучасного освітнього 

процесу проблема виховання толерантності підростаючого покоління посідає 

особливне місце не тільки в Україні, а й у цілому світі. Українсньке суспільнство 

сьогоднні переживнає складнинй період саморознвитку, який характе нризується 

повільнним і суперечнливим становлненням гуманіс нтичних та демокра нтичних 

цінностней у суспільнстві.  

Основний напрямонк освіти ХХІ століттня – формува нння нової людини, 

яке відбува нється за допомог ною розвиванльних, культурно творчих та 

здоров’язберігаючих підходінв. Навчанння в НУШ направлнене на вихованння 

відповіндальної особистності, яка здатна до самоосвніти й самороз нвитку, готова 

сприйма нти та аналізунвати інформа нцію, прийматни виваженні рішення, критичн но 

мислити, творчо підходинти до розв’язування виникаюнчих проблем. 

З підвище ннням значущонсті культурнологічного аспекту в сучаснінй освіті 

виникає потреба у вихованнні норм гуманнинх відносинн, поваги до чужої 

позиції, вільног но мисленння й самовизнначення, активнонго ставленння до 

оточенння з визнаннням права на іншу думку. час.  

Запорукою міжнацінональної й міжетнінчної стабільнності в Україні стає 

вихованння толераннтності, яка допомаг нає дитині оволодінти регіона нльною 

культурною різних народів і створює передум нови для діалогу та співпра нці між 

предста нвниками різних культурнних належнонстей.  

Виховання толераннтності дітей молодшонго шкільнонго віку в умовах 

полікулньтурного освітньного просторну стає детерміннантою позитивнного 

сприйня нття й ставленння особистності до дійснос нті під час її критичнного 

осмисле нння. 

Виховання толераннтності в нових підхода нх до навчальнного процесу 

вкрай важливе, оскільк ни толераннтність в сучаснонму освітньному процесі 
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виступанє як основа педагогнічного спілкувнання між учителе нм та учнями. 

Сутністнь якого спрямовнана на створенння оптималньних педагог нічних умов, за 

яких в учнів формуєтнься культурна власної гідностні та, самовирнаження 

особистності. 

З позицій педагог ніки толераннтність розгляднають у поєднаннні з 

вихованнням добрози нчливого ставленння до інших народів, у контекс нті культурни 

міжнацінонального спілкувнання. Цей підхід проаналнізований в працях Л. 

Байборондова, Л. Бернадс нької, В. Богданонвої, К. Васильчненко,                 С. 

Ващенко, С. Ворошилнової, Г. Кобернинк, Є. Левченкно,  В. Петрицьнкого,              

П. Степанонва, Г. Солдато нва та ін. 

Вивчення та аналіз стану проблем ни свідчатнь про наявніснть глибоки нх 

протирінч: між нагальнною потребоню суспільнства в толераннтній особистності та 

недоста нтньою спрямовнаністю системи освіти на її вихованння. Актуальнність 

проблем ни обумовинли вибір теми роботи «Педагогічні умови вихованння 

толераннтності учнів початконвої школи». 

Мета роботи – теоретинчно обґрунтнувати та експеринментально 

перевірнити  педагогнічні умови вихованння толераннтності учнів початконвої 

школи. 

Відповідно до мети роботи було поставлнено такі завданння досліджнення: 

1) на основі аналізу педагог нічної та психолонгічної літератнури 

науково обґрунтнувати зміст поняття «толерантність»; 

2) проаналізувати сучасні підходи до вихованння толераннтності  у 

молодшонму шкільнонму віці; 

3)  дослідинти критерінї та рівні сформовнаності толераннтності молодши нх 

школярінв; 

4) теоретично обґрунтнувати та експеринментально перевірнити 

педагог нічні умови вихованння толераннтності  молодшинх школярінв. 

Об’єкт досліджнення – вихованння  толераннтності молодшинх школярінв. 

Предмет досліджнення –педагогічні умови вихованння толераннтності в 

освітньному процесі початко нвої школи. 
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Гіпотеза досліджнення полягає в припуще ннні, що ефективнність  

вихованння толераннтності молодшинх школярінв буде досягнунта  за таких умов: 

 урахування психолонгічних особливностей молодшонго шкільнонго 

віку; 

 формування навичок толеран нтної поведіннки, позитивнного 

ставленння до себе та інших людей; 

 створення толераннтного виховнонго середовнища; 

 впровадження в освітнінй процес початконвої школи спеціал ньних  

завдань, ігрових і  творчих вправ, що сприяютнь вихованнню 

толераннтності молодшинх школярінв. 

Для розв’язання поставлнених завдань та досягненння визначе нної мети 

застосонвувався комплекнс методів досліджнення: аналіз і узагальннення 

психолонго-педагогічної літератнури з метою здійсне нння історикно-логічного 

аналізу проблем ни; вивченння й узагальннення педагог нічного досвіду формува нння 

толераннтності; педагог нічне спостернеження, індивід нуальні та колектинвні бесіди, 

тестува нння, констатнувальний експеринмент для визначе нння рівня толераннтності 

молодшинх школярінв; формува нльний експеринмент для перевірнки ефективнності 

розроблнених педагог нічних умов вихованння толераннтності.  

Наукова новизна полягає в уточненнні й подальш ному розвиткну науковинх 

поглядінв на проблем ну вихованння толераннтності  учнів початконвої школи. 

Практичне значенн ня отриманних результнатів. Результнати досліджнення 

можуть бути викорис нтані в практицні роботи початконвої школи та в  процесі 

підготонвки майбутнніх учителінв початконвих класів. 

Апробація результ натів досліджнення. Основні положенння та результнати 

досліджнення доповід налися та обговорнювалися на засіданннях кафедри 

педагог ніки дошкільнної та початконвої освіти.  

Структура випускнної роботи. Робота складає нться зі вступу, двох 

розділінв, висновкнів, списку викорис нтаних джерел та додаткінв. 
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Розділ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАНнНЯ ТОЛЕРАНнНОСТІ  

УЧНІВ ПОЧАТКОнВОЇ ШКОЛИ  

 

1.1. Толераннтність як психолонго-педагогічна проблем на 

Особливої актуальнності набуває сьогодн ні необхід нність науковонго 

осмисле нння й визначе нння сутностні та змісту вихованння толераннтності для 

українснького суспільнства. Це можна пояснитни суспільнним прагненнням 

подолатни внутріш нню роз’єднаність у політичнній, соціальнній, націона нльній і 

релігійнній сферах. Вдосконналення змісту толераннтного вихованння й пошук 

нових підходінв до формува нння толераннтної поведіннки стає одним з 

найважлнивіших завдань освіти особистності в умовах полікулньтурного 

просторну. 

Поняття «толерантність» зазнава нло змін в процесі історикно-культурного 

розвиткну та становл нення педагог нічної думки. Аналіз літератнури з проблем ни 

досліджнення дає підставни стверджнувати, що ідеї вихованння толераннтності 

мають відобра нження в роботах О. Сухомлиннської,                             А. Пагодінної, 

С. Марченкно, В. Тишкова, Г. Солдатонвої, О. Савченкно,                       У. Хейнс, 

С. Уманова. 

Розробкою методичнних рекоменндацій з формува нння толераннтності в 

школярінв займали нсь сучасні вчені: Г. Безюлєвна, Я. Береговний, С. Ващенко,             

Л. Вишневс нька, С. Ворошилнова, О. Волошинна, С. Герасім нов, О. Грива,                  

Є. Іванова, В. Кривенкно. 

Через багатоанспектність і різнома ннітність проявів у суспільнному житті 

феномен толеран нтності тлумача нть з позицій різних підходінв. Згідно з 

визначеннням В. Лекторс нького «У контекс нті філософ нського тлумаче нння 

«толерантність» набуває значенн ня терпінння, терпимонсті, витримкни, 

примире нння, постійнної готовнонсті гідно сприйма нти особистність або річ. 
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Прибічнники психолонгічного аспекту розуміюнть толераннтність як виникне нння 

в індивід на зниженння сенситинвності до взаємод нії, яке має зв’язок з 

особливностями темпера нменту, із захистонм від фрустра нції, а також з 

комплекнсом імператнивних настанонв щодо прояву великод нушності до іншого» 

[29, с.46].  

Р. Валітовною толераннтність пояснює нться як моральнна якість, що 

характе нризує ставленння людини до інтерес нів, переконнань, віруваннь, звичок і 

поведіннки інших людей, а також як прагненння до взаєморнозуміння, узгодже нння 

різних інтерес нів і точок зору засобам ни роз’яснення та переконнання [12, c.62]. 

З педагогнічної точки зору, толераннтність постає метою вихованння й 

водноча нс засобом освітньного процесу. Дослідн ник С. Герасимнов зазначанє, що 

педагог нічна сутністнь поняття “толерантність” вміщує толераннтність як складне 

явище, новоутвнорення особистності, яке виражає систему її терпимонго 

ставленння до навколиншнього середовнища, світу, етносу, нації, релігії, позиції, 

думок і поведіннки інших людей… необхід нна умова дотрима нння принципнів 

людськонго гуртожинтку…» [20, c.15].  

Враховуючи вищезазнначені тлумаче нння поняття толеран нтності, можна 

визначинти толераннтність як інтегра нтивну моральнну цінністнь, що 

характе нризується доброзинчливим ставленнням до поглядінв і віруваннь іншого, 

зацікавнленість у позиції іншого незалежнно від його етнічнонї, націона нльної або 

культурнної належнонсті, що передба нчає вміння контролнювати власну 

поведіннку, а також уміння вести активнинй конструнктивний діалог з метою 

розшире нння власног но досвіду й знаходжнення компромнісу.  

На думку О. Гриви, зміст толераннтності полягає в прояві емпатії до 

партнерна, у відкритному обміні думками, у зацікавнленому сприйня нтті іншого, а 

також у збереже ннні й розвиткну культур нної самобутнності кожного окремог но 

народу, позитивнному співроб нітництві та солідарнності в розв’язанні суспільнних 

проблем.  

Зміст толераннтності базуєтьнся також на усвідом нленні й виокрем нленні 

меж існуванння зазначе нного феноменну, тобто визначе ннні граней, які 
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відмежонвують толераннтність від її протиле нжного прояву – інтолернантності» 

[21, c.15].   

Можна погодитнись з думками Р. Валітовної, яка в змісті толераннтності 

вбачає не кінцеву мету ідеальнного міжособ нистісного спілкувнання, а початконву 

стадію вдосконналення людськонго співісннування [12, c.63]. 

Слід відзначнити, що сучаснинй інтерес науковц нів [19; 25; 27; 33] до 

толераннтності пояснює нться розуміннням її як інструм ненту зниженння соціальнної 

напруже нності й розвиткну етнополнітичної стабільнності в українс нькому 

суспільнстві. Саме тому чимало уваги в сучаснинх науковинх досліджненнях 

надаєтьнся пошуку розв’язань завдань з проблем ни вихованння толераннтності, 

формува ннню якостей толеран нтної особистності школярінв, пошуку форм і 

методів вихован ння толераннтної поведіннки.  

Зміст вихованння толераннтності ґрунтує нться на ідеях і підхода нх 

«гуманістичної педагог ніки» (Ш. Амонашвнілі, Я. Корчак, Б. Ліхачов,                       

В. Сухомлиннський), на «педагогіці співпра нці» (О. Газман, П. Гальпер нін,                  

Я. Коменсьнкий, А. Макареннко), на «педагогіці ненасилньства» (А. Козлова,             

В. Маралов, В. Сітаровн) і на «педагогіці культурни світу» (Є. Соколов,            З. 

Шнекенд норф). 

На думку Л. Байбарондова «толерантність, сформовнана в шкільні роки, 

постає однією з найважлнивіших умов зниженння напруженності в суспільнстві, 

здатніс нть прийнятни іншу точку зору стає одним з критерінїв людини, яка вміє 

засвоювнати та переробнляти нову інформа нцію, має стійкі соціальнні й етичні 

переконнання, а також здатна до соціальнного пристоснування та соціальнної 

творчоснті» [2, c.7].  

Виходячи з психолонго-педагогічних особливностей дітей молодшонго 

шкільнонго віку З. Васильчненко зазнача нє, що «ця вікова категорнія школярінв є 

найбільнш піддатлнивою для вихованння толераннтності. Це пояснює необхід нність 

починатни виховувнати толераннтну поведіннку на засадах шкільно нї освіти, 

починаюнчи з початконвої школи.  
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Молодший шкільнинй вік є сенситинвним періодонм для закладенння 

основнинх норм культурни спілкувнання, це період, коли відбува нється 

інтенсинвний розвитонк загальнного формува нння особистності дитини» [13, c.230] 

Поняття «толерантність молодшонго школяра н», на думку С. Ващенко 

можна визначинти як «стійку особистнісну властивність, що характе нризується 

визнаннням права на відміннність і вмінням доброзинчливого ставленння до 

цінностней інших без збитку для власної особистності; сформовнаністю вмінь 

налагод нжувати стосункни з іншими людьми шляхом діалогу; передба нчає 

здатніс нть регулювнати прояв власних негативнних емоційнних і поведіннкових 

реакцій на несхожінсть» [14, c.35]. 

Полікультурність, на думку О. Сухомлиннської, «здатна створювнати 

атмосфе нру рівнопрнавного співісннування, органічнного взаємознв’язку, а також 

взаємознбагачення культур різних етнокулньтурних спільнонт, оскількни вона є 

принципном функціоннування та співісннування різних етносів у певному 

соціумі.  

Інтеграція та взаємод ноповнення полікулньтурного й націона нльного 

аспектінв у системі українс нької освіти сьогодн ні стають демокра нтичним шляхом 

вирішенння проблем ни шкільнонї освіти в Україні [38, c.23]. 

Полікультурна освіта є стрижненвим елементном, що забезпенчує 

підготонвку особистності до безконф нліктного існуванння в суспільнстві, інтегра нції 

в культурну, самореа нлізації, активнонї творчої життєдіняльності, вміння цінуватни 

власні націона нльні цінностні й з пошаною ставити нся до цінностней інших людей. 

У наші дні освіта в узгодже ннні з контекс нтом культурни має завданння 

збагатинти особистність дитини різнома ннітними відомос нтями про різні культурни, 

нації, етноси з метою допомог ни їй у знаходжненні власног но місця в цій 

суспільнній культурні, сформувнати власний культур нний образ.  

Як вважає С. Уманов, полілікнультурний освітнінй простір у школі, з 

одного боку, створює умови для однаковних способінв пізнанння дійснос нті для 

будь-якого етносу, а з іншого – виникає можливінсть діалогу культур, що 

сприяє розвиткну кожної конкретнної культурни. Вихованння толераннтності в 
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полікулньтурному освітньному просторні сприяє поступонвому розвиткну здатнос нті 

учнів до адаптацнії в будь-якому націона нльному або етнічнонму середовнищі, а 

також у середовнищі будь-якого виду діяльнонсті [41, c.48].   

Сучасне поясненння феномен ну толераннтності на думку П. Степанонва, 

відрізнняється більш змістовнним характе нром: основноню для його створенння стає 

формува нння людини, здатної до ефективнної життєдіняльності в 

полікулньтурному середовнищі; людини, що володіє розвинунтим почуття нм 

розумінння й поваги до інших культурнних цінностней і надбань.  

Основними завданннями для розвиткну толеран нтності стають:  

- глибоке й вдумливне оволодінння культурною власног но народу; 

- ознайом нлення з культурнами регіону, країни тощо;  

- створенння сприятлнивих умов для інтегра нції учнів у культурни інших 

народів;  

- формува нння здатнос нті прийнятнтя різних культур і предста нвників різних 

етносів або націона нльностей, формува нння толераннтних установнок поведіннки;  

- підготонвка кваліфінкованих спеціал ністів до організнації й здійсне нння 

педагог нічної діяльнонсті в поліетннічному середовнищі [37, c.48].   

Беручи до уваги все вищезаз нначене, ми розумієнмо поняття 

«толерантність» як засвоєнння знань про особливності традицінй і цінностней 

культурнного життя різних народів на основі взаємод нії між предста нвниками 

різних етносів або націонанльностей. 

Проблема формува нння толераннтної особистності, яка на думку                       

В. Петрицьнкого «є унікальнною та індивід нуальною, дуже актуальнна і має 

полікулньтурному спрямовнаність. Адже тільки толераннтна особистність здатна 

реалізонвувати свої права й обов'язки, не порушуюнчи права і обов'язки інших; 

вміє самостінйно мислити і вільно творити, здійснюнвати моральнний вибір, 

впевненно нести відповіндальність за свою поведіннку, ефективнно жити в 

мінливонму сучасно нму світі.  

Правомірно розгляд нати толераннтність у широком ну сенсі як 

характе нристику індивід нуальної свідомонсті, а в більш вузьком ну сенсі – як 
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особливну рису особистності, яка не притама ннна людині від початку і може 

ніколи не з'явитися, не будучи спеціалньно вихованна, сформовнана. 

Толераннтність важлива в індивід нуально-особистісному розвиткну, в соціалінзації 

і навчаннні. Принцип толеран нтності в освіті дає можливонсті особистнісного 

самоосвніти, активне засвоєн ння різних способінв пізнава нльної діяльнонсті, 

відкритність новим освітнінм можливонстям» [33, c.140]. 

 

1.2. Основні підходи до вихованння толераннтності в учнів початконвих 

класів 

До основнинх методол ногічних підходінв у вихованнні толераннтності 

молодшинх школярінв, на думку А. Пагодінна, слід віднестни такі: особистнісно-

орієнтований, комунікнативно-діалогічний, діяльнінсний, культурнологічний, 

гуманіс нтичний та аксіолонгічний [32, c.4].  

Особистісно-орієнтований підхід можна назвати базовим для вихованння 

всебічнно розвиненної, ціліснонї особистності, здатної виявлятни повагу до прав і 

свобод інших людей.  

Комунікативно-діалогічний підхід передбанчає суб’єкт-суб’єктну 

взаємод нію педагог на й учня молодшинх класів. За такої взаємод нії відбува нється 

процес накопичнення моделі толераннтної поведіннки.  

Як вважає Є. Койкова, культур нологічний підхід забезпе нчує вирішенння 

комплекнсу важливинх завдань: оволодінння молодшинми школяра нми культурною 

власногно народу як однією з умов інтегра нції в інші культурни; формува нння в 

дитини уявлень про різнома нніття культур у світі; вихованння позитивнного 

ставленння до культурнних відміннностей; створенння умов для інтегранції учнів у 

культурни інших народів; формува нння вмінь і навичок ефективнної взаємод нії з 

предста нвниками різних культур; вихован ння молодшинх школярінв у дусі миру, 

терпимонсті, гуманнонго міжнацінонального спілкувнання [25, c.8].  

Діяльнісний підхід розгляд нає толераннтність як постійнну активну 

діяльнінсть, лише через активне включен ння молодшонго школяра в діяльнінсть у 



12 
 

взаємод нію з іншими людьми формуєтнься толераннтна поведіннка і власне 

толераннтність як якість особистності.  

Гуманістичний підхід орієнтунє педагог нічний процес на розвитонк 

особистності молодшонго школяра, його можливонстей, визнанння людини 

найвищоню цінністню, що також стає базовим для вихованння толераннтності.  

Аксіологічний підхід у руслі вихованння толераннтності в молодшонго 

школяра спрямовнує зміст цього процесу на оволодінння учнями націона нльними 

й загальннолюдськими цінностнями, однією з яких є толераннтність [25, c.8]. 

Визначення змісту та мети вихованння толераннтності молодшинх школярінв 

в умовах полікулньтурного середовнища потребунє поперед ннього аналізу функцій 

толераннтності.  

У В. Петрицьнкого ми знаходинмо характе нристику мирозаб незпечувальної, 

регулятнивної та психолонгічної функцій толеран нтності. Так, 

мирозаб незпечувальна функція визнача нє багатомнірність середовнища й різних 

поглядінв; забезпе нчує гармонінйне мирне співісннування носіїв інших релігійнних, 

націонанльних або культурнних відміннностей [33, c.142].  

Регулятивна функція, на думку дослідн ника, дає змогу стримувнати 

ворожіснть у поєднаннні з позитивнною реакцієню, предстанвляє конструнктивний 

вихід із конфлікнтних ситуацінй, орієнтунє відносинни на дотрима нння рівних прав, 

поваги та свободи.  

Психологічна функція стає основою для нормалінзації психолонгічної 

атмосфе нри в групі, суспільнстві, формує та розвива нє етнічну, націона нльну 

самосвіндомість, підтрим нує й розвиванє самооціннку особистності [33, c.144].   

Вчений також виокрем нлює комунікнативну та орієнта нційно-евристичну 

функції, які, на його думку, існують у межах індивід нуальної моралі, оскількни 

толераннтність дає змогу зрозумінти того, з ким спілкує ншся, а також оптимізнує 

процес спілкувнання. У межах суспільнної моралі досліднник виділяє 

гносеолногічну, прогнос нтичну та превентнивну функції [33, с.145]. 

Виділяють також гуманітнарну, ідентиф нікаційну функції толеран нтності й 

функцію соціальнної адаптацнії. Соціальнно-адаптивна функція толеран нтності 
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значуща, оскільк ни реалізунється в процесі рефлекс нії особистності, а гуманітнарна 

засновунється на формува ннні цінніснних орієнта нцій та інтерес нів людини з метою 

розвиткну духовно багатої особист ності, що вміє протистнояти авторитнаризму і 

не людянос нті [39, c.25]. 

Таким чином, основні функції толеран нтності в молодшонму шкільнонму 

віці ми виділяєнмо, виходячни зі специфінки самої толераннтності, а також 

психолонго-педагогічних домінаннт вихованння толераннтності в учнів молодши нх 

класів.  

Так, серед функцій, які толераннтність може виконувнати в 

життєдіняльності молодшонго школяра, Г. Кобернинк виділяє «функції стійкос нті, 

спонука нльну, адаптац нійну, оцінно-прогностичну та інтегрунючу.  

Функція стійкос нті полягає у формува ннні в учнів молодшинх класів 

адекватнного ставленння до дійснос нті, конкретнних життєвинх ситуацінй, власної 

поведіннки й оточенння.  

Спонукальна функція толераннтності забезпе нчує початок поступо нвого 

усвідом нлення молодшинм школяре нм власної позиції, власног но “Я”, що передує 

формува ннню самоінд нентификації й автоном нії його особистності. Ця функція 

визначанє мотивацнію поведіннки молодшонго школяра, сприяє розвиткну його 

критичнного мисленння, розширюнє кругозінр.  

Адаптаційна функція сприяє становлненню позитивнного ставленння до 

конструнктивної співпра нці з виробле ннням спільнонго вирішенння проблем.  

Оцінно-прогностична функція дає змогу молодшонму школяре нві 

поступонво розширюнвати контактни спілкувнання, сприяє вмінню встановнлювати 

контактни на основі відкритного діалогу. Учні поступонво починаюнть розумітни, 

що сумісна діяльнінсть не завжди ґрунтуєнться на основі однаковних уявлень, 

інтерес нів і мотивів.  

Інтегруюча функція спрямовнана на подоланння внутріш нніх зіткненнь із 

зовнішнніми, що присутнні в мікрогрнупах і загрожунють збереже ннню групи. 

Зазначе нна функція забезпе нчує стабільнність у мікрогрнупах, класі, школі та 

стимулюнє розвитонк міжособ нистісних стосункнів між учнями» [24, c.48]. 
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На думку С. Бобіновна основну роль у вихованнні толераннтності відігра нє 

освіта, яку традицінйно сприйма нють як процес і результнат засвоєнння людиною 

досвіду поколіннь у вигляді системи накопич нених знань, практичнних умінь і 

навичок [9, c.76].  

Сучасна освіта покликанна сприяти збереже ннню традицінй, відкритнтю 

нових культур, віроспо нвідань, знайомс нтву з різнома нніттям звичаїв, норм 

поведіннки, формува ннню здібнос нтей до сприйнянття різних культур і дбайливного 

ставленння до них. Міцний зв’язок між культурною різних народів та освітою 

формує безмежнний освітнінй полікулньтурний простір, у якому виховуєнться 

сучасна дитина.  

Виховання толераннтності, як вважає С. Ворошилнова, ґрунтуєнться на 

поважнонму ставленнні до предста нвників інших націонанльностей і релігій; на 

знайомс нтві дітей, молоді, населенння з традицінями, культурною історієню свого 

народу; на відповіндній педагог нічній культурні виховатнелів; на можливонсті 

націонанльної та релігійнної освіти для кожного народу; на створеннні й 

функціоннуванні націонанльно-культурних, релігійнних та інших організнацій; 

підтрим нці державоню націона нльно-культурних ініціатнив, а також на відсутнності 

тиску з боку міжнарондних, націона нльних та релігійнних організнацій [19, c.83]. 

Отже, метою вихованння толераннтності молодшонго школяра в умовах 

полікулньтурного освітньного просторну стає розвитонк толераннтних якостей 

особистності молодшонго школяра. Досягти її можна лише в ході вирішенння 

таких завдань, як: запобігнання проявам інтолер нантності в класі; налагод нження 

атмосфе нри діалогу та співпра нці під час спілкувнання; створенння позитивнних 

установнок на співісннування різного; формува нння прагненння зрозумінти іншого; 

розвитонк здатнос нті критичнно ставитинся до власної діяльно нсті й поведіннки; 

формува нння вмінь конструнктивно виходитни з конфлікнтних ситуацінй; розвитонк 

здібнос нтей до співпернеживання та співчутнтя, а також довіри й гідностні. 

У визначеннні змісту вихованння толераннтності доцільнною також 

вважаєм но модель Г. Безульонва, де автор відобра нжає форми поведіннки в 

толераннтному та інтолернантному класах. Так, у поведіннці учнів толераннтного 
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класу простежнуються такі прояви поведіннки: вміння уважно слухати та чути 

один одного; прагненння розібра нтися й розпита нти. У такому класі також 

відчува нється атмосфе нра доброзинчливості, ввічливного спілкувнання, підтрим нки, 

поваги та емпатії. В інтолернантному класі для поведіннки учнів характе нрними 

стають такі прояви поведіннки: невмінння слухати, небажан ння пізнава нти один 

одного, обвинувначення, насмішкни, осуджен ння та критика будь-яких думок, 

накази, погрози, поперед нження [4, c.48].  

Актуальними сьогоднні й надзвичнайно важливинми завданннями 

початконвої освіти у сфері педагог ніки толераннтності Г. Безульонв вважає: 

«навчання життя в різноманнітному світі; навчанння конструнктивно розв’язувати 

конфлікнти; вихованння відповіндальності за свої вчинки» [4, с. 59].  

Слід зазначинти, що толераннтність забезпе нчує успішну соціалінзацію та 

стає умовою розвиткну самоусвнідомлення, націона нльної свідомонсті, власної 

ідентичнності й гідностні особистності. 

За словами І. Абакумонва, у  полікулньтурному освітньному простор ні 

школа, шкільнинй клас відігра нють важливу роль у вихованнні толераннтності, 

оскількни стають мікросе нредовищем соціальнних відносинн, які дитина проектунє 

на свої подальш ні відносинни з оточеннням у дорослонму житті. У таких 

мікросе нредовищах заклада нються основи толераннтних взаємин, саме тому в 

кожному класі має бути створенна сприятлнива атмосфе нра для закладенння 

установнок толераннтної поведіннки [1, c.5].   

Відомо, що толераннтність має міцний зв’язок із такими базовим ни 

вольовинми властивностями людини, як: витримкна, самовландання, 

саморег нуляція, – які можна формува нти в процесі вихован ння. Витримкну й 

самовла ндання психолонги вважаютнь зовнішннім проявом толеран нтності як 

першої реакції індивід на на незнайонме його цінніснній системі. Всі 

вищезазнначені якості не існують в особистності окремо, а формуютнься протягонм 

життя. У шкільнонму віці розвитонк волі відбува нється під впливом навчальнної 

діяльнонсті, яка є обов’язковою й потребунє чималих зусиль контролнювати 

власну поведіннку. 
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Як вважає С. Ващенко, школа повинна навчити дітей толераннтності, а 

саме: 

-    розумітни й визнаванти інших людей; 

-    знаходинти шляхи взаємод нопомоги і взаємод нії; 

-    викориснтовувати мирні засоби для розв’язання конфлікнтів; 

- виховувнати моральнні якості особистності: доброту, співчутнтя,  чуйністнь, 

милосерндя, дружелюнбність [14, c.48]. 

Проблема вихованння толераннтності у молодшинх школярінв особливно 

актуальнна, адже саме в початконвій школі заклада нються основи спілкувнання в 

колектинві в процесі виконан ння спільнинх завдань, обговор нення і прийнятнтя 

спільнинх рішень тощо. 

Спираючись на погляди Л. Вишневс нької, можемо зазначинти, що 

основнинми напрямкнами формува нння толераннтності у дітей молодшонго віку є: 

• знайомс нтво з принципном поваги людськонї гідностні всіх без винятку 

людей; 

• розумінння унікальнності кожної людини, повага до відміннностей між 

людьми; 

• розумінння принципну взаємод ноповнюваності один одного; 

• знайомс нтво з особливностями культурни, побуту, укладу, сімейнонго 

життя в нашому житті, 

• вихованння активнонї життєвонї позиції [15, c.30]. 

У своїй роботі О. Волошинна пропонунє організ новувати життєдіняльність 

учнів так, щоб діти могли проявитни і побачитни гарне в когось і в чомусь, 

надаватни допомогну дітям в розуміннні позашкінльного середовнища з його 

труднощ нами і протирінччями [17, с.54]. 

Щоб правильнно організнувати необхід нне середовнище з формува нння 

толераннтної свідомо нсті, викориснтовується комплекнс методів, які                             

О. Грива ділить на три групи: 

1. методи вихованння толераннтної поведіннки на рівні свідомо нсті 

(роз'яснення, навіюва нння, етична бесіда, диспут, приклад н); 
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2. методи організ нації діяльнонсті і вихованння досвіду толеран нтної поведіннки 

(вправа, вимога, привчанння, дорученння); 

3. методи стимулюнвання толераннтної поведіннки (заохочення, покаранння) 

[21, c.18]. 

Л. Байборондова пропонунє свою класифінкацію методів вихован ння, 

заснова нну на наданні впливу на певні сфери людини: 

• на інтелекнтуальну сферу (метод переконнання, який надає доказ 

необхід нності толераннтної поведіннки; самопернеконання, що дозволя нє дітям 

усвідом нлено і самостінйно робити логічні висновкни, формува нти поглядин). 

• на емоційнну сферу (метод навіюва нння, який здатний формува нти 

моральнні переживнання; самонавніювання, при якому дитина сама намагає нться 

пояснитни емоційнну оцінку своєї поведіннки, замислюнючись як би на цьому 

місці вчинила важлива для неї людина - вчитель, батьки). 

• на мотивацнійну сферу (методи стимулюнвання, які спонука нють дітей до 

усвідом нленої поведіннки). 

• на вольову сферу (методи вимоги і вправи, що формуютнь мужністнь, 

сміливінсть, принципновість у відстоюнванні моральнних ідеалів, витримк ну, 

навички самоконнтролю, організнованість, дисциплніну, культурну спілкувнання). 

Для вихованння толераннтності найкращ не підходя нть позитивнні непрямі вимоги 

(порада, проханння, натяк). Не можна викорис нтовувати негативнні непрямі 

вимоги - засудженння і загрози, які призвод нять до лицемірнства. 

• на сферу саморег нуляції (методи корекцінї поведіннки, що формуютнь 

совіснінсть, самооціннку, самокринтичність, самоконнтроль, добропонрядність, 

дозволя нють змінюва нти свою поведіннку в стосункнах з людьми, що грунтуюнться 

на особистнісному приклад ні) 

• на предметнно-практичну сферу (метод виховуюнть ситуацінї, які 

формуютнь у дітей толераннтну позицію і соціальнну відповіндальність) 

• на екзисте ннційну сферу (метод дилем Л.Кольберга, при якому спільно 

обговорнюються моральнні проблем ни, і метод рефлекс нії). Обговорнення при 

методі дилем будуютьнся на розроблнених питання нх, завжди виникає суперечнка 
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в колектинві, кожен повинен навести свої докази, що привчає дітей в 

майбутнньому робити правильнний вибір в життєвинх ситуацінях [2, c.10]. 

Щоб реалізунвати методи вихованння, необхід нно викорис нтовувати 

сукупнінсть прийомінв, які будуть підходинти до певної педагог нічної ситуацінї, до 

особливностей конкретнних учнів. 

До основнинх компоненнтів вихованння толераннтності в учнів молодшинх 

класів в умовах освітньного полікулньтурного середовнища П. Степанонв 

відносинть «набуття знань про толераннтність, знань про існуванння відміннностей 

у культурнах і способа нх мисленння предстанвників інших етнічнинх, націона нльних 

або культурнних приналенжностей; створенння установнок на доброзинчливе 

ставленння до іншої особистності, а також на зацікавнленість у набутті певного 

досвіду від спілкувнання з предста нвниками іншої культурни; розвитонк умінь 

культурнного спілкувнання й навичок розв’язання конфлікнтів» [37, c.48].   

Так, знання про існуванння толераннтності, набуті дітьми молодшонго 

шкільнонго віку, допомаг нають переконнувати їх у доцільнності певних рішень і 

вчинків щодо іншої особистності, а також усвідом нлювати та управля нти 

власним ни емоціям ни.  

Як зазнача нє С. Уманов, процес вихованння толераннтності не обмежує нться 

лише наповне ннням дітей молодшонго шкільнонго віку знанням ни про 

толераннтність, стимулонм до прояву їхньої толераннтної поведіннки стають 

набуті здібнос нті та вміння вести діалог, уважно з розуміннням вислухонвувати 

позицію іншого, намагатнися усвідом нлювати й прийматни позицію іншого 

такою, якою вона є, впевненно висловлнювати власні погляди, спілкувнатися 

культурнно, тобто зберіга нти позитивнне добрози нчливе ставленння під час 

спілкувнання [41, c.24]. 

Виходячи зі специфінки самої толераннтності, а також психолонго-

педагогічних домінаннт вихованння толераннтності в учнів молодшинх класів, 

виокрем нлено основні функції, які толераннтність може виконувнати в 

життєдіняльності молодшонго школяра. Серед них В. Петрицьнким визначенно 
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такі: стійкос нті, спонука нльну, адаптацнійну, оцінно-прогностичну та інтегрунючу 

[33, c.145]. 

На думку Г. Солдатонвої, вихованння толераннтності у молодшинх школярінв 

не може і не повинно бути епізодинчним. Воно обов'язково повинне бути 

цілеспрнямованим, планомінрно організнованим і система нтичним процесонм. 

У школі діти молодшонго шкільнонго віку взаємод ніють з дітьми, які 

віднося нться до різних мікросонціумі, мають різний життєвинй досвід і не вміють 

ще добре взаємодніяти з оточуючними. Тому вчитель, який буде зразком 

толераннтної поведіннки, повинен створитни добрози нчливу обстанонвку, яка буде 

сприяти гармонінзації відносинн, згуртовнаності та співпра нці в класі. 

Саме в таких умовах у дитини сформуюнться такі якості і вміння, як: 

терпінння, довіра, повага до інших, емпатія, вміння мирно вирішувнати 

конфлікнти і слухати інших [36, с.59]. 

Звичайно, у вихованнні толераннтності не можна забуватни, яку 

найважлнивішу роль буде відігранвати сім'я. Атмосфе нра в родині, приклад 

поведіннки батьків та інших родичів мають безпосе нредній вплив на формува нння 

толераннтної особистності, тому не можна залишатни без уваги роботу з сім'ями 

учнів. Для цього можна проводинти батьківнські збори і класні години, спільні 

виставкни, сімейні свята і заняття. Взаємод нія між батькам ни, дітьми та 

педагог нами має бути побудовнана на взаємнінй повазі, підтрим нці, довірі, 

допомоз ні один одному. 

На думку І. Беха, для формува нння толераннтності в учнів початконвої 

школи можна викорис нтовувати прийоми: 

1. Направлнені на організнацію діяльнонсті учнів: 

• «Естафета» (взаємодія учнів різних груп)  

• «Взаємодопомога» (успіх справи залежитнь від допомог ни друга); 

• «Ломка стереотнипів» (розуміння того, що громадснька думка може бути 

неправинльною); 

• «Спілкуватися за правила нми» (розробка установнка спільно з дітьми 

правил спілкувнання і поведіннки для виконанння завданьн); 
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• «Історії про себе» (інформування і розумінння один одного); 

• «Корекція позиційн» (тактична зміна поведіннки, образів думок, ролей); 

• «Обмін думками н» (взаємна доповнюнваність, уточненння думок). 

2. Направлнені на формува нння діалогонву ї рефлекс нії: 

• «Рольова маска» (виступити в ролі іншої людини); 

• «Прогнозування ситуацінї» (підбір виходів з конфлікнтних ситуацінй); 

• «Імпровізація на вільну тему»; 

• «Оголення протирінч» (зіткнення і розмежунвання думок учнів з 

суперечнливим судженн ням). 

3. Роботи з художнінми творами: «Склади кінець історіїн»; «Улюблені 

книги товариш на» (необхідно здогада нтися, що люблять їх товариш ні по класу);  

«Добрі слова з творів»; «Творчість на задану тему» 

Засоби вихованння, враховунючи специфінку молодшонго шкільнонго віку, 

повинні предста нвляти: 

• об'єкти матеріа нльної та духовнонї культурни (прислів'я; загадки; 

скоромонвки; дитячі пісні; українснькі народні казки; міфи; легенди, поезію). 

• натуралньні об'єкти (традиційні націона нльні костюми, головні убори, 

предметни народнонго декоратнивно-прикладного мистецтнва; предметни побуту); 

• зображенння (картини, ілюстра нції, малюнки, таблиці, фотогра нфії); 

об'ємні наочні засоби вихованння (моделі, макети, муляжі, панорам ни); 

символінчні і графічн ні засоби вихованння (карти, схеми, графіки, плани); 

• технічнні засоби вихованння (аудіозаписи, радіопе нредачі; діафільнми, 

кінофілньми, відеофінльми, телепернедачі) [7, c.14]. 

Заняття, для ефективнності формува нння толераннтної поведіннки в учнів 

початконвих класів, на думку В. Богданонвої, повинні включатни в себе: 

1) вправи та ігри на самопізннання і розвитонк толераннтності, а також 

толераннтної взаємод нії з іншими людьми; 

2) спільні дискусінї проблем толеран нтної взаємод нії; 

3) викориснтання арттера нпії, музикотнерапії, казкоте нрапії, лялькотнерапії; 

4) наявніснть рольовинх і ділових ігор, театрал нізації; 
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5) участь в акціях, підготонвці до свята, 

6) робота в проектнній та колектинвній діяльнонсті [10, с.30]. 

Таким чином, вихованння толераннтності молодшинх школярінв постає 

першоче нрговим завданнням школи в умовах полікулньтурного освітньного 

просторну. Зміст толераннтності полягає в прояві емпатії до партнерна, у 

відкритному обміні думками, у зацікавнленому сприйня нтті іншого, а також у 

збереже ннні та розвиткну культурнної самобутнності кожного окремог но народу, 

позитивнному співроб нітництві й солідар нності в розв’язанні суспільнних 

проблем. 
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Розділ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІР нКА ПЕДАГОГнІЧНИХ УМОВ 

ВИХОВАНнНЯ ТОЛЕРАНнТНОСТІ МОЛОДШИнХ ШКОЛЯРІ нВ 

 

2.1. Обґрунтування педагогнічних умов вихованння толераннтності  

молодшинх школярінв  

Ефективне вихованння толераннтних взаємос нтосунків  молодши нх 

школярінв вимагає забезпенчення певних педагог нічних умов, раціона нльної 

організнації освітньного процесу, при якій школярі виступа нли б активнинми 

учасникнами пізнава нльного процесу. Аналіз психолонго-педагогічної літератнури 

показав, що педагог нічні умови вихованння толераннтних  взаємос нтосунків  у  

молодшинх  школярінв  розкритні  в  працях   А. Асмоловна, О. Безкоронвайної, В. 

Білоусонвої, О. Волошинної, С. Герасим нова, О. Карякінної,    Г. Кобернинка,    Е. 

Койковонї,    Т. Кравченнко,     В. Мараловна, І. Пчелінцневої, В. Сітаровна, О. 

Сухомлиннської та ін. 

На нашу думку, вихованння толераннтних взаємос нтосунків у дітей 

молодшонго шкільнонго віку буде ефективнним за таких педагог нічних умов: 

1) врахування психолонгічних особливностей молодшонго шкільнонго 

віку; 

2) формування навичок толеран нтної поведіннки, позитивнного 

ставленння до себе та інших людей; 

3) створення толераннтного виховнонго середовнища; 

4) впровадження  в освітнінй процес початконвої школи програм ни 

вихованння толераннтності  молодшинх школярінв. 

Розкриємо сутністнь та зміст цих педагог нічних умов. 

Перша умова – врахуванння психолонгічних особливностей молодшонго 

шкільнонго віку. Одним із завдань у формува ннні особистності молодшонго 

школяра є збагаче нння його етичним ни уявленннями та поняття нми. Необхід нність 
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вихованння толераннтності виникає з найперш них днів навчанння молодшинх 

школярінв. Вихованння толераннтних взаємин в учнів початконвих класів вимагає 

врахуванння психолонгічних особливностей молодшонго шкільнонго віку 

(виникнення «внутрішньої позиціїн», здатнос нті до довільнної регуляцнії 

поведіннки, переважнання чуттєвон-емоційного аспекту пізнанн ня світу, великої 

сугестинвності, вразливності, сприйнянтливості до засвоєнння загальннолюдських 

цінностней, потреби в схваленнні з боку старших і ровеснинків, схильнонсті робити 

правильнні вчинки на очах у вчителя та інших значущинх дорослинх тощо), 

врахуванння індивід нуальних особливностей дитини, зорієнтнованості на 

формува нння в єдності знань, умінь, навичок, свідомо нсті та поведіннки, 

діалогінчної взаємод нії педагог нів і учнів, емоційнної відкритності, створенння 

ситуацінї успіху в процесі колекти нвної діяльнонсті, особистного приклад ну і 

педагог нічної підтрим нки, урахуванння позитивнного впливу громадс нької думки. 

Діяльність сучасно нго молодшонго школяра відбува нється в 

багатовнимірному соціумі та в умовах впровад нження  Державнного стандарнту 

початконвої школи. Колектинв молодшинх школярінв багатогнранний (мозаїчний). 

Мозаїчнність виявляє нться в націона нльному, релігійнному, статевонму складі, 

соціальнному статусі і різних фізіолонгічних можливонстях. Організнація якісної 

освіти передба нчає узгодже нних дій між учасникнами навчальнно-виховного 

процесу їх толераннтного ставленння в системі відноси нн «учень-учень», 

«вчитель-учень», «учень-вчитель», «учень-батьки», «батьки-учень», «батьки-

вчитель», «вчитель-батьки». Вищеознначені аргумен нти вимагаюнть врахува нння 

психолонгічних особливностей молодшонго шкільнонго віку. 

Саме в молодшонму шкільнонму віці створююнться найспринятливіші 

умови для формува нння соціальнно-значущих якостей особистності, серед яких 

слід виділитни й толераннтність. Толераннтна свідомінсть молодшинх школярінв 

формуєтнься в освітньному процесі завдяки орієнта нції їх на культурнний вибір, 

надання можливо нсті сповіда нти свою релігію, націона нльну, народну культур ну, 

визнанння права на рівнознначне існуванння і розвитонк всіх соціальнних верств 

населенння в сучаснонму світі. Толераннтність як особистнісне утворенння 
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допомаг нає молодшонму школяру формува нти реальне уявленн ня про себе та 

оточуючних. 

Друга умова – формуванння навичок толеран нтної поведіннки, 

позитивнного ставлен ння до себе та інших людей. 

Толерантна поведіннка виявляєнться в позитивнному ставленнні до себе, 

почутті власної гідност ні та вмінні поважатни гідністнь інших людей незалежнно 

від націона нльної, етнічнонї, релігійнної й соціальнної приналенжності та 

індивід нуальних особливностей; здатнос нті до самопіз ннання та саморознвитку; 

позитивнному ставленнні до інших та доброзинчливому ставленнні до світу. 

Дослідники В. Маралов, В. Ситаров, А. Козлова пропонунють 

розпочиннати формува нти толераннтність у молодшинх школярінв через 

формува нння елементнів толераннтності, у підліткновому і старшом ну шкільнонму 

віці – через розвитонк толераннтності. У молодшонму шкільнонму віці (2–4 класи) 

орієнтанція дітей у своїй поведіннці на дорослинх замінюєнться орієнта нцією на 

колектинв ровеснинків. Усе більшог но значенння для розвиткну дитини набуває її 

спілкувнання з однолітнками, де засвоююнться відносинни дружби, лідерстнва. 

Слід навчити учнів оцінюва нти себе, свою діяльнінсть, вчинок у 

конкретнний момент, спираючнись на рівень власної готовно нсті до толераннтних 

відносинн у колектинві, найближнчому оточеннні. Вчителю слід проявитни 

терплячність, поки учень зрозумінє те, що від нього вимагає нться згідно з 

прийнятними нормами моралі. 

Третя умова – створен ння толеран нтного виховнонго середовнища. 

Необхідність дотрима нння даної педагог нічної умови зумовле нна тим, що 

в школі має бути створенно толераннтне виховне середовнище, що ґрунтуєнться на 

гуманіс нтичних, моральнних цінностнях і створює умови для розвитк ну 

інтерсунб’єктного процесу освіти на тлі актуальнних перетвонрень особистності, і 

само є умовою гуманіс нтичної освіти, що розвива нє і виховує толеран нтну 

особистність. 

Толерантне середовнище визнача нється як духовно насичен на атмосфенра 

міжособ нистісних контактнів, що зумовлюнє світогл няд, стиль мисленння і 
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поведіннки, включенних у неї суб’єктів, і стимулюнє в них потребу залучен ння до 

загальннонаціональних і загальннолюдських духовнинх цінностней; простір 

позитивнної взаємод нії індивід нів, груп, культур, що предста нвляють різні етноси, 

культурни, релігії тощо. Толераннтне середовнище характе нризується насампе нред 

доброзинчливою атмосфе нрою учнівсьнкому колектинві, поважлинвим ставленнням 

один до одного, взаєморнозумінням. 

На нашу думку, створенння толераннтного середовнища в учнівсьнкій групі 

сприятинме набуттю вмінь і навичок організ нувати міжособ нистісну взаємод нію 

учасникнів педагог нічного процесу на засадах толеран нтності, виявлятни в 

міжособ нистісному спілкувнанні емпатію та емоційнний інтелекнт. Толераннтне 

середовнище як соціальнно-виховне середовнище сприяє соціалінзації індивід на, 

адаптивнності особистності до мінливонго середовнища, усвідом нленню себе 

людиною, яка розуміє й поділяє інтерес ни інших людей, а систему її цінностней 

становлнять загальннолюдські. 

Побудова толераннтного середовнища – це поетапнний процес 

цілеспрнямованої діяльнонсті всіх суб’єктів освітньного соціуму, які допоможнуть 

у домінувнанні толераннтних взаємос нтосунків. Толераннтність і виховне 

середовнище мають міцний взаємознв’язок оскількни вихованння толераннтності 

відбува нється більш успішно саме у виховнонму середовнищі, водночанс 

ефективнність навчальнно-виховного процесу в межах освітньного простор ну 

залежитнь від прояву толераннтності у взаємод нії тих, хто навчаєтнься. 

Четверта умова – впроваднження в освітнінй процес початконвої школи 

спеціалньних  завдань, ігрових і  творчих вправ, що сприяют нь вихованнню 

толеран нтності молодшинх школярінв. 

Необхідність дотрима нння даної педагог нічної умови зумовле нна тим, що 

вихованння толераннтних взаємос нтосунків у дітей молодшонго шкільнонго віку 

буде ефективнним за умови розроблнення та впровад нження в освітнінй процес 

початконвої школи  програм ни вихованння толераннтності засобам ни ігрових 

технолонгій. Програм на вихованння толераннтності в учнів молодшинх класів в 

умовах освітньного середовнища передбанчає набуття знань про толераннтність, 
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існуванння відміннностей у культурнах і способа нх мисленння предстанвників інших 

етнічнинх, націонанльних або культурнних приналенжностей; створенння установнок 

на доброзинчливе ставленння до іншої особистності, а також на зацікавнленість у 

набутті певного досвіду від спілкувнання з предста нвниками іншої культурни; 

розвитонк умінь культурнного спілкувнання й навичок розв’язання конфлікнтів. 

Толерантність виявляєнться у молодшинх школярінв у постійнному 

дотрима ннні гуманіс нтичних принципнів, норм і вимог у взаєминнах із людьми, 

визнаннні потреб та інтерес нів іншої людини, її права на позитивнне 

волевиянвлення; орієнта нції на позитивнне в людях; здатнос нті до моральнного 

вдосконналення; постійнній спрямовнаності на іншу людину, повазі її гідностні; 

доброзинчливості, довірі; співчутнті, співпернеживанні, доброті, своєчас нній 

допомоз ні, доброче нсності й милосернді. 

Таким чином, нами описано педагог нічні умови, за яких вихованння 

толераннтних взаємос нтосунків у дітей молодшонго шкільнонго віку буде 

ефективнним.  

 

2.2. Стан   сформовнаності   толераннтності молодшинх школярінв 

Дослідно-експериментальна проводинлася на базі Херсонс нького закладу 

загальнної середньної освіти I-III ступенінв № 28. В експеринменті брали  участь 

учні четвертних класів. 

Дослідно-експериментальна робота була організнована у кілька етапів. 

На першому етапі (констатувальний) було визначе нно вихіднинй рівень 

сформовнаності толераннтності молодшинх школярінв. 

На другому етапі (формувальний) було розроблнено систему роботи, 

спрямовнану на вихованння толераннтних взаємос нтосунків між дітьми молодшонго 

шкільнонго віку. 

На третьом ну етапі (контрольний) проанал нізовано та узагальннено 

отриманний експеринментальний матеріа нл, сформул ньовано висновкни. 
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Констатувальний етап експеринменту. У констатнувальному  

експеринменті  брали  участь два класи –  4-А клас (35 учнів) та 4-Б клас (35 

учнів).  

На констатнувальному етапі досліджнення для з’ясування стану наявних 

толераннтних стосункнів молодшинх школярінв нами були дібрані і викорис нтані 

різнома ннітні методи: 

 спостереження за поведіннкою учнів у різних видах діяльнонсті та 

у конфлікнтних ситуацінях; 

 діагностичні методикни; 

  аналіз дій та поведіннки дітей у навмиснно змодельнованих ігрових 

ситуацінях та тих, що виникални стихійнно. 

На   основі   досліджнень   Н. Бариленнко,   А. Гончаре ннко,    А. Маслоу, 

А. Шаграєвної, нами було виділенно ряд характе нристик, які стали основою 

моральнних якостей, що можуть служити показни нками для досліджнення стану 

сформовнаних толераннтних стосункнів у молодшинх школярінв. Було визначенно 

такі основні характе нристики, які співвід нносяться з толераннтною особистністю: 

 уміння швидко пробача нти чи забуватни образи; 

 здатність до емпатії та наслідунвання; 

 природна відкритність учня іншим людям; 

 справедливе, рівнопрнавне ставленння один до одного; 

 прояв безкоринсної турботи та бажання допомаг нати іншим. 

У   ході   досліджнення  нами  визначе нно такі критерінї та показнинки 

сформовнаності толераннтних взаємос нтосунків:  

- когнітивний (наявність знань молодшинх школярінв про сутністнь і 

змістовні аспекти толеран нтності; усвідом нлення значущонсті 

толераннтної поведіннки у суспільнстві); 

- поведінково-діяльнісний (досвід застосунвання знань і вмінь у 

поведіннці; виявляєнться у довірі, співпра нці, здатнос нті до діалогу з 

іншими). 
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На основі критерінїв та показнинків нами визначе нно та охарактнеризовано 

рівні сформовнаності толераннтності молодшинх школярінв: 

1. До високог но рівня можна віднестни такі показнинки, які 

характе нризуються вмінням добровінльно допомог нти тим, хто потребунє 

допомог ни, бажаннянм зробити приємне іншим, прагненнням до спільно нї 

діяльнонсті. Учень радіє успіхам інших, відзначнається щедрістню, виявляє 

ініціатниву в кориснинх починанннях, активно засуджунє негативнні вчинки  інших. 

У його мові переважнають слова та вислови, орієнто нвані на підтрим нку, 

схвальнність. У нього сприятлниве становинще в колектинві. 

2. Достатній рівень: учень допомаг нає товариш неві під впливом 

педагог на й колектинву, підтрим нує ініціатниву інших, співчувнає невдача нм 

товариш на, ділитьс ня навчальнним приладд ням та іншими речами, вживає слова та 

вирази негативнного характе нру. 

3. Низький рівень характе нризується такою поведіннкою, коли учні не 

допомаг нають і не підтрим нують інших навіть тоді, коли можуть допомог нти, 

мають схильнінсть до жадібнонсті, честолюнбства, прагненння відзначнитися 

(приховування та виправд нання хибних вчинківн); насміха нються над фізичнинми 

недолікнами товариш на, вигадуюнть прізвис нька. Природа для них не має ніякої 

цінностні. Учні, яких віднесл ни до цього рівня розвиткну гуманнинх почуттінв, як 

правило, характе нризуються несприя нтливим статусо нм у колектинві. 

Одним з методів експери нментального досліджнення, які були 

викориснтані в роботі , був метод спостернеження. 

Вияв ступеню сформовнаності толераннтних взаємос нтосунків дітей 

молодшонго шкільнонго віку здійснюнвалося за допомогною таких методик: 

1) методика «Казковий будиночнок у садку» (визначення 

справед нливого та добрози нчливого ставленння до оточуючних); 

2) методика Е. Смірновної «Продовж розповіндь» (визначення 

готовнонсті розумітни і допомаг нати оточуючним). 

1. Результати діагнос нтування учнів за методикною «Казковий 

будиноч нок у садку». 
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Для визначе нння справед нливого та доброзинчливого ставленння до 

оточуючних (почуття рівнопрнавності та справед нливості) була викорис нтана 

методикна «Казковий будиночнок у садку»: 

У роботі беруть участь декількна учнів. Школяранм роздаютнься чисті 

аркуші паперу та заготовнлені елементни для зображенння будиночнка у садку 

(форма будинку, вікна, двері, дах, декор, дерева, квіти), але розподінлені вони 

не порівну: у когось всі вікна, але не має дверей, у іншого зовсім не має дерев 

та квітів і т.д. Школяра нм пропонунється викластни будиночнок у чарівнонму садку. 

Педагог дітям може підказа нти: якщо комусь чого-небудь не вистача нє, то можна 

ділитисня і обмінювнатися між собою. Таким чином, виникає ситуаціня, коли 

учень змушенинй переживнати за свою роботу, але у той же час звертатнися за 

допомог ною, віддава нти свої деталі, навіть якщо вони потрібнні йому самому. За 

роботою учнів спостернігають і фіксуютнь всі їхні вислови, дії, взаємос нтосунки, 

конфлікнти і т.п. 

У кінці роботи педагог пропонунє всім разом оцінити роботи учнів і 

відібра нти кращі. Педагог може навмиснно критикунвати гарні роботи, 

спостернігаючи за реакцієню учнів – чи будуть вони виявлятни незгоду із 

негативнною оцінкою. У цій ситуацінї проявля нється здатніс нть і бажання дитини 

допомог нти, зрозумінти та враховунвати потреби іншого, уміння справед нливо 

співпранцювати, находитни компром ніси у взаємод нії, проявля нється різна емоційнна 

реакція на проханння товариш нів і почуття рівнопр навності та справед нливості. 

Дані оцінюютнься за двома основнинми напряма нми у 3-х бальній системі: 

І. Емоційнна захопленність взаємод нією із однолітнками. 

 3 бали (високий рівень) – учень жваво цікавитнься роботою інших 

дітей, активно співпра нцює і співпер неживає, доброзинчливо 

висловлнює свої пропозинції, терплячне вислухонвує бажання інших. 

 2 бали (середній рівень) – учень періодинчно спостернігає за діями 

та прагненннями товариш нів, включає нться у розподінл елементнів, 

вислухонвує пропозинції товариш нів, але не враховунє їх, діє 

відповіндно своїх інтерес нів. 
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 1 бал (низький рівень) – учень спогляд нає на роботу товариш нів, без 

прояву інтерес ну та бажання допомог нти, згоди із діями дітей не 

виказує, конфлікнтує, заздритнь іншим. 

ІІ. Характе нр стосункнів та взаємод нії із однолітнками. 

 3 бали (високий рівень) – учень дозволя нє користунватися всіма 

своїми елементнами, не вимагає щось натоміс нть, допомаг нає та 

підказунє іншим, знаходинть компром ніси у суперечнках, 

справед нливо ділить елементни, радісно реагує на позитивнні оцінки 

своєї та чужих робіт, може виказатни незгоду із критико ню 

доросло нго. 

 2 бали (середній рівень) – учень не відмовл няються допомог нти, але 

лише після того як виконаюнть свою роботу, погоджунється з будь-

якими оцінкам ни дорослонго, оцінює і хвалить лише свою роботу. 

 1 бал (низький рівень) – учень дуже неохоче обмінює нться 

елементнами (робить це лише під тиском інших дітей і лише в 

обмін на інший елементн), відмовлняється допомаг нати іншим, 

підтрим нує критику доросло нго, відчува нє свою переваг ну, дає 

негативнні оцінки чужим роботам, насміха нється. 

Ми визначинли критерінї оцінюва нння рівнів сформовнаності толераннтних 

взаємос нтосунків у дітей молодшонго шкільнонго віку: високий – 6 балiв; 

середнiнй – 4-5 балів; низький – 0-3 бали. 

Результати   діагнос нтування   молодшинх  школярінв  за методикною      

«Казковий будиночнок у садку» ми відобра нзили у таблиці 2.1. 
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 Таблиця 2.1. 

Результати діагнос нтування молодшинх школярінв за методикною 

 «Казковий будиноч нок у садку»  
 

№ 

п/п 

Рівні 

сформовнаності 

толераннтності  

4-Аклас 4-Б клас 

кількість 

 

         % кількість 

 

% 

1. високий        5 14,29 %        5 14,29 % 

2. середній   20 57,14 %    21 60,00 % 

3. низький   10 28,57 %        9 25,71 % 

 

З таблиці 2.1. бачимо, що високий рівень сформовнаності толераннтності  

мають по5 учнів обох класів (14,29 %). З середнінм рівнем сформовнаності 

толераннтності ми виявили  20 учнів 4-А класу (57,14 %) та 21 учень 4-Б класу 

(60,00 %). З низьким рівнем сформовнаності толераннтності  ми виявили 10 учнів 

4-А класу (28,57 %) і 9 учнів 4-Б класу (25,71 %). 

2. Результати діагнос нтування учнів за методикною «Продовж 

розповіндь» (Е.О. Смірновної). 

Для виявленння стану сформовнаної готовнонсті зрозумінти і допомаг нати 

оточуючним (прояв співчутнтя та турботин) була викориснтана методикна 

«Продовж розповіндь» (Е.О.Смірнової). Учням пропонунється закінчинти 

розповінді так, як вони вчинили б самі. 

1) Розповідь № 1: «Іван і Микола догляда нли пораненного песика. Коли 

він одужав, обидва хлопці захотілни взяти песика собі додому. Вони ніяк не 

могли домовитнися, кому він дістане нться. Тоді один перехожний, який чув їх 

суперечнку, запропоннував Івану взяти песика за передні лапки, а Колі – за задні 

і тягнути до себе: хто перетяг нне, того і буде песик. Хлопці взяли тваринкну за 

лапки і…» Як на твою думку, що було далі, хто переміг н? Як вчинили хлопці? 

2) Розповідь № 2: «Оленка і Світланнка прибира нли іграшки в ігровомну 

куточку. Оленка складал на конструнктор, а Світланнка – ляльки. Світланнка із 

своєю роботою швидко впорала нся. Світланнку похвалинли і запропоннували: 
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«Якщо хочеш – йди на прогуля ннку, або допоможни Оленці прибира нти». 

Що відповінла Світланнка? 

У відповіндях учнів педагог ну потрібнно звертатни увагу на такі аспекти: 

1. Як учень ставитьнся до героїв розповінді і чому саме так? 

2. Чи розуміє учень емоційнний стан героїв розповіндей? 

3. Чи здатен учень до емоційнного переживнання? 

4. Чи здатен учень до емпатіїн? 

5. Чи виявляє учень турботу та співчутнтя по відноше ннню до слабших, 

скривджнених? Яким чином? Що до цього спонука нє? (мотивація)? 

6. Чи здатен учень надаватни посильнну допомог ну у проблем нних 

ситуацінях? 

7. Як реагує учень на успіх чи невдачу інших? Відповінді дітей 

оцінюютнься у балах: 

3 бали (високий рівень) – кінець розповінді носить характе нр співчутнтя, 

турботи та емоційнного переживнання; проявля нє бажання допомог нти героям 

розповінді. 

2 бали (середній рівень) – кінець розповінді носить прагматничний чи 

егоїстинчний характе нр; 

1 бал (низький рівень) – не може придума нти кінець розповінді, проявля нє 

байдужінсть. 

Ми визначинли критерінї оцінюва нння рівнів сформовнаності толераннтних 

взаємос нтосунків у дітей: високий – 6 балiв;  середнiнй – 4-5 балів; низький – 0-

3 бали. 

Результати   діагнос нтування   молодшинх    школярінв    за    методикною 

«Продовж розповіндь» ми відобра нзили у таблиці 2.2. 
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 Таблиця 2.2 

Результати діагнос нтування молодшинх школярінв за методикною 

«Продовж розповіндь» (Е.О. Смірновної) 
 

№ 

п/п 

Рівні сформовнаності 

толерантності 

молодшинх школярінв 

4-А клас 4-Б клас 

кількість 

 

% кількість % 

1. високий 6 17,14 % 7 20,00 % 

2. середній 20 57,14 % 20 57,14 % 

3. низький 9 25,71 % 8 22,86 % 

 

З таблиці 2.2. бачимо, що високий рівень сформовнаності толераннтних 

взаємос нтосунків мають 6 учнів 4-А класу (17,14 %) та 7 учнів 4-Б класу (20,00 

%). З середнінм рівнем сформовнаності толераннтних  взаємос нтосунків ми 

виявили 20 учнів 4-А класу (57,14 %) та 20 учнів 4-Б класу (57,14 %). З низьким 

рівнем сформовнаності толераннтних взаємос нтосунків ми виявили 9 учнів 4-А  

класу (25,71 %) і 8 учнів 4-Б класу (22,86 %). 

Узагальнимо результнати, що отримални в обох класах після 

опрацювнання результнатів спостернеження та викорис нтаних  діагнос нтичних 

методик.  Підсумкнові результнати ми подали в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Підсумкові результнати констатнувального етапу експеринменту 
 

№ 

п/п 

Рівні сформовнаності 

толераннтності 

молодшинх школярінв 

4-А клас 4-Б клас 

Б високий 15,71 % 17,14 % 

2. середній 57,14 % 58,57 % 

3. низький 27,15 % 24,29 % 

 

З таблиці 2.3. бачимо, що високий рівень сформовнаності толераннтних 

взаємос нтосунків мають 15,71 % учнів 4-А класу та 17,14 % учнів 4-Б класу; 

середнінй – 57,14 % учнів 4-А  класу та 58,57 % учнів 4-Б класу; низький – 27,15 

% учнів 4-А класу і 24,29 % учнів 4-Б класу. 
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Таким чином, під час констатнувального етапу нами було виявленно рівні 

сформовнаності толераннтності  молодшинх школярінв. Досліджнення показално, що 

рівень сформовнаності толераннтності  учасникнів експеринменту задовіл ньний, 

проте потребунє удосконналення форм та методів роботи з молодшинми 

школяра нми, створенння толераннтного виховнонго середовнища, врахува нння 

вікової специфінки формува нння толераннтності. Результнати досліджнення дали 

змогу оцінити рівень сформовнаності толераннтності молодшинх школярінв як 

такий, що потребунє корекцінї та підтверндили припуще нння про необхід нність 

організнації і проведе нння спеціал ньної роботи щодо її формува нння. 

 

2.3. Експериментальна робота з вихованння толераннтності  

в освітньному процесі початконвої школи 

З метою вихованння толераннтних взаємос нтосунків у молодшинх школярінв 

ми розробинли спеціал ньну програм ну, що враховунвала визначе нні нами 

педагог нічні умови та передбанчала послідонвну роботу за напряманми, вихованння 

толераннтних взаємос нтосунків молодшинх школярінв. 

Впроваджуючи експеринментальну роботу, перед нами стояли наступн ні 

завданння: 

1) формувати в учнів уявленння про толераннтність; 

2) створити умови для успішнонї взаємод нії дітей, атмосфе нру 

прийнятнтя та співпра нці; 

3) організувати різні види діяльнонсті, що сприяютнь формува ннню 

позитивнної толераннтної поведіннки (навички груповонї роботи, вміння вести 

діалог і аргумен нтувати свою позицію, знаходи нти компром нісні рішення 

обговорнюваних проблем н). 

4) виховувати терпимінсть до чужої думки; 

5) створювати умови для можливонсті живого спілкувнання, 

формува нти комунікнативні зв’язки у класі, в сім'ї, в соціумі; 

6) зароджувати, підтрим нувати та зберіга нти традицінї спілкувнання, що 

створенні в класі; 
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7) допомагати учням прожива нти шкільні роки в дружній теплій 

атмосфе нрі, залишитнися дружнимни в подальш ному житті. 

Експериментальна робота ґрунтувналася на дотрима ннні низки 

основопноложних принципнів, що забезпенчували реальну дієвіст нь у формува ннні 

толераннтності молодшинх школярінв. Це такі принципни: 

– принцип суб’єктивності, який ґрунтуєнться на готовнонсті 

молодшонго школяра до сприйнянття матеріа нлу, свідомонї поведіннки та 

самокорнекції у стосункнах з іншими школяра нми; 

– принцип адекватнності, який вимагає відповіндності змісту та 

засобів вихован ння соціальнній ситуацінї, в якій здійснюнється виховнинй процес; 

– принцип диференнційності, що передбанчає визначе нння 

індивід нуального підходу до вихованння толераннтності, свідомонсті та поведіннки, 

виділенння спеціал ньних завдань, які відповіндають індивід нуальним 

особливностям та рівню сформовнаності толераннтності в молодшонго школяра; 

визначенння особливностей включенння учня в різні види діяльнонсті, розкритнтя 

потенціналу особистності як у навчальнній, так і в повсякд ненній діяльнонсті, 

надання кожному можливо нстей для самореа нлізації та самороз нвитку; 

– принцип толераннтного середовнища, який вимагає розвитк ну в 

учбовом ну закладі гуманіс нтичних стосункнів, в основі яких лежить реаліза нція 

права кожного на своєрід нне ставленння до оточуючного середовнища, 

самореа нлізація в різних сферах. 

З метою вихованння толераннтних взаємос нтосунків молодшинх школярінв 

нами було викорис нтано такі ігрові технолонгії: 

 сюжетно-рольові ігри; 

 дидактичні ігри; 

 вправи  на самооціннювання і саморег нуляцію; 

 вправи на зняття негативнних емоцій; 

 емоційно-розвивальні ігри; 

 творчі проекти та ін. 
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Під час І етапу – інформанційного – ми формува нли свідоме ставлен ння 

дитини до самого себе як до особистності, яка має свою гідністнь, права і 

обов’язки, свої переваги і недолікни; ознайомлювали дітей із різними 

моральнними характе нристиками та якостями людини, тому числі з 

поняття нми «терпимість», «милосердя», «доброзичливість»;формували 

знання про різнома ннітність, багатоннаціональність людсько нго суспільнства та 

важливінсть мирного співісн нування між ними. 

З метою вихованння толераннтності  молодшинх школярінв на даному етапі 

ми викориснтали різноманнітні ігрові технолонгії (сюжетно- рольові ігри, 

дидактинчні ігри, творчі ігри та ін.), наприклнад: 

Гра «Хто я»: 

Учням пропонунється подумки задати собі питання «Хто я?» і із 

запропоннованих картинонк і вирізок створитни колаж, який відповіндає на це 

запитанння. 

Гра «Продовж речення н»: 

Учням пропонунється продовжнити речення.  

Добра людина – це та, яка … 

Зла людина – це та, яка …  

Чемна людина – це та, яка …  

Чесна людина – це та, яка …  

Скромна людина – це та, яка …  

Жорстока людина – це та, яка … 

Егоїстична людина – це та, яка …  

Груба людина – це та, яка …  

Чуйна людина – це та, яка …  

Вихована людина – це та, яка … 

Гра «Обмін ролями» 

Учасникам пропонунється об’єднатися в групи: в пари – один учасник 

грає роль батька, інший роль дитини. Кожній групі пропонунється встановнити 

діалог при вирішеннні проблем нної ситуацінї. При цьому необхід нно 
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дотримунватися своєї ролі. Приклад ситуацінї: Проханння дитини про покупку 

іграшки. Побився з іншою дитиною і т.д. 

Гра «Словесний портретн»: 

Учасники гри повинні за певний відведе нний час скласти словесн ний 

портрет, наприклнад толераннтну людину. Яка вона? Що для неї характе нрно, чим 

вона живе, що її особливно цікавитнь? Може бути, слід навести приклад ни  таких 

людей з реальнонго життя або літератнурних творів. Доцільнно підкрес нлити 

основні психоло нгічні риси цієї людини, може бути поставинвши їх в певний 

ранг, тобто за ступене нм значущонсті. На перше місце ставитьнся найзначнніша, з 

точки зору толераннтності, риса, потім – друга його відмітнна риса, далі третя і 

до тих пір, поки не будуть розставнлені всі його психолонгічні характе нристики. 

Педагогу слід дати певний алгоритнм складан ння словеснного портретна, з 

тим, щоб всі учасникни (або групи учасникнів) були в рівних умовах і нічого не 

забули при складан нні такого предметна. 

1. Назва риси, яка властивна толераннтній людині. 

2. Основні ознаки зазначе нної риси: зовнішнні ознаки, які бачать 

навколиншні, внутріш нні ознаки, які бачить тільки сама людина. 

3. Обґрунтування зазначе нної риси як толераннтної з демонстнрацією 

приклад нів. 

4. Можливі наслідкни переважнання зазначе нної риси для самої людини, 

її сім’ї, суспільнства в цілому: позитивнні наслідкни наявнос нті зазначе нної риси, 

негативнні наслідкни наявноснті зазначе нної риси. 

5. Передбачувані дії з боку самої людини, а також з боку суспільнства 

і держави. 

Гра «Сонечко веселе – сонечко сумне»: 

Вчитель пропонунє учням пригада нти, які права були порушенні в казках: 

Г. Андерсе нна «Гидке каченя»; Ш. Перо «Червона Шапочка н»; Українс нька 

народна казка «Коза-дереза». Потім вчитель пропонунє дітям виклада нти 

промінцні до веселог но або сумного сонечка, відповіндно моральнної ситуацінї в 

казці. До якого сонечка ми звертає нмось? 
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Гра «Барвисте намистон»: 

Кожного разу, коли діти знайомлняться із новою моральнною якістю, 

вони нанизуюнть на стрічку кольоро нвий кружечонк (на ньому схематинчно 

зображенне обличчя, яке передає відповіндне почуття і розфарб новане тим 

кольоронм, який визнача нють самі діти). Із часом діти збираютнь «кольорову 

гірлянд ну із моральнними якостям ни», серед яких є характе нрні і для толераннтної 

особистності. Діти визначанють ті, які їм найбільнше подобаюнться, які хотіли б 

мати самі, пояснююнть чому. Таким чином, діти засвоююнть характе нристику 

моральнних якостей людини. 

Гра «Якби я була (був)…» 

Учням треба по черзі закінчинти думку: 

Якби я була б (був би) квіткою, то я була б (був би) …  

Якби я була б (був би) пташкою, то я була б (був би) …  

Якби я була б (був би) деревом, то я була б (був би) … 

 Якби я була б (був би) твариноню, то я була б (був би) … 

Якби я була б (був би) рибою, то я була б (був би) …  

Якби я була б (був би) порою року, то я була б (був би) … 

Якби я була б (був би) частиноню доби, то я була б (був би) …  

Якби я була б (був би) погоднинм явищем, то я була б (був би) … 

Під час ІІ етапу – цінніснно-орієнтаційного – ми розвива нли емоційнно- 

чуттєвинй досвід та систему ціннісн них орієнтинрів дитини; формува нли уміння 

розрізнняти та оцінюва нти емоційнні стани і почуття, здатніс нть до емпатії, 

доброзинчливих емоційнних проявів у стосункнах з іншими, рівнопрнавного та 

поступлнивого ставленння до навколиншніх; привчални дітей проявля нти симпатіню, 

співчутнтя інтерес та уважніс нть один до одного. 

Гра «Поділимося добротоню з друзямин»: 

Учні стають у коло, по черзі потиска нють одне одному руки, вітаютьнся, 

додаючи до слів привіта нння свої побажан ння. Наприкіннці діти обираютнь 

найкращ не бажання.  
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2 варіант: діти за допомог ною жестів і міміки демонстнрують радість від 

зустрічні одне з одним та свої побажанння. 

Гра «Скульптор»: 

Учням пропонунється скласти із позитивнних характе нристик образ 

товариш на, розповінсти про його особливності характе нру, смаки, уподоба нння, 

звички. 

Гра «Гроно виногранду»: 

Учні у колі передаюнть одне одному грону виногра нду. Вчитель звертає 

увагу на величинну та вагу виногра нду. Потім учні знову передаюнть грону, але 

при цьому відрива нють по одній виногра ндині. Педагог підкрес нлює: «Ось так 

трапляєнться і в житті: Якщо люди дружні, вони сильні, їх ніхто не образитнь, а 

якщо кожен сам по собі, то слабкі, вразливні». 

Гра «Скринька, скринькна, розкажи і усім нам покажи»: 

Діти, дивітьс ня яка гарна скринькна. Вона... чарівна. Зазирнунвши в неї, 

можна когось побачитни. Там хтось живе – єдиний у всьому світі, тільки він так 

усміхаєнться, тільки у нього такі гарні вуха; такий симпатинчний носик; такі 

рум'яні щічки. Він ні на кого не схожий, неповтонрний. Це – найціннніший скарб 

нашої планети. Хочете дізнатинся, хто там? Тож дивітьс ня, але не розкривнайте 

таємницню, поки кожний з вас не зазирне в скринькну! – Кого ви там побачилни? 

– Так, але, насампенред, ви – люди. І кожен з вас – найважлнивіша людина на 

землі. 

Гра «Я маю право»: 

Дітям роздаютнь по дві картки з сюжетнинми малюнка нми. На кожній з 

них фраза: «Я маю право на... але я не повинен...», яку треба доповнинти. 

Наприклад: 

«Я маю право (на житло), але я не повинен (його псувати, ламати речі)». 

«Я маю право (гратися), але не повинен (заважати гратися іншим)». 

«Я маю право (на їжу), але не повинен (забирати її в інших людей, оскількни 

вони теж: мають на це право)». 
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До ілюстра нцій «Я маю право» приклад нають сонечко, «Я не повиненн» – 

хмарку. 

Під час ІІІ етапу – конструнктивно-осмислюваного – ми формува нли 

навички толеран нтних взаємос нтосунків між дітьми, уміння стримувнати 

негативнні емоції та терпимо відстоюнвати свої позиції, здатнос нті дієво 

відгукунватися на проблем ни інших, проявля нти турботу і співчутнтя; навички 

компром нісної та конструнктивної взаємод нії з оточуючними. 

З метою вихованння толераннтності у молодшинх школярінв на даному 

етапі ми викориснтали різнома ннітні ігрові технолонгії (сюжетно-рольові ігри, 

дидактинчні ігри, розвива нльні ігри та ін.), наприклнад: 

Гра «Я – гарний, ти – хорошийн»: 

Діти сидять у колі у ведучог но м’яч. Ведучий підкида нє м’яч вгору і 

називає свою позитивнну якість. Потім кожен з дітей по черзі підкидунє м’яч і 

називає свою позитивнну якість. Далі діти по черзі називаюнть позитивнні якості 

один одного. 

Гра «Я люблю»: 

Діти сидять по колу. Ведучий виходитнь з груповонї кімнати. Один 

бажаючинй вимовля нє фразу: «Я люблю…» і далі називає що саме… Наприклнад, 

«Я люблю гратися з м’ячем». 

Ведучий заходитнь в кімнату. Виховатнель просить відгада нти, хто б з 

присутнніх міг так сказати: «Я люблю грати в м’яч». 

Гра «Павутинка дружби»: 

Діти по черзі передаюнть одне одному клубочонк з промовлнянням теплих 

слів. Під час гри сплітає нться павутиннка дружби. 

Гра «І це чудово!»: 

Учні стають колом. Вчитель дає зразок: «Мене звати Сашко. Я люблю 

з дітьми грати в ігри». Діти роблять жест схваленння (великий палець відігнунто 

і піднято вгору, інші стиснутні в кулак) і хором промовлняють: «І це чудово». 

Кожен учень повідом нляє щось пов’язане з його спільноню діяльнінстю з 

однолітнками і отримує схвален ння дітей. 
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Гра «Мій день народже нння»: 

Педагог пояснює призначнення кола, поділенного на чотири сектори: 

зима, весна, літо, осінь. Пропонунє дітям розмістнити свої фотогра нфії в сектора нх 

за датою народженння та поділитнися на чотири команди. Завданн ня: придума нти, 

якими плодами (овочами, фруктам ни, ягодами н) імениннники частува нтимуть 

своїх гостей. Діти колектинвно вибираюнть і виклада нють плоскі зображе нння на 

коло, що символінзує тацю. 

Гра «Як це чудово!»: 

Діти сидять колом. Передаюнчи   м’яч  із  рук   у руки, говорят нь 

комплім ненти один одному («Ти добрий, розумнинй, чесний, сміливинй…»). 

У процесі вихован ння толераннтності молодшинх школярінв ми 

акцентунвали увагу на таких положенннях: 

– звернення дитини до власног но «Я», усвідом нлення своїх учинків, 

рефлекс нія, формува нння адекватнної самооціннки; 

– створення атмосфе нри сприянння самореа нлізації й самороз нвитку 

кожної дитини, розкритнтя її інтерес нів та можливонстей; 

– виховання здатнос нті бачити та розумітни відміннність іншої людини 

від себе самого; 

– визнавати за іншим право бути іншим; сприйма нти цю відміннність 

як цінністнь. 

У ході бесід на моральнно-етичну тематикну ми включилни роботу з 

формува нння толераннтного ставленння до тяжкохвнорих дітей. Адже в наш час 

все більше людей, в тому числі і дітей, стають смертел ньно хворими. Дуже 

часто хворі однолітнки, або просто знайомі виклика нють у дітей страх і 

небажан ння з ними спілкувнатися. Тому на позакла нсне читання ми включилни 

опрацювнання дуже вражаючного і захоплюнючого твору Е.Е. Шмідта «Оскар и 

Рожева Дама», у якому йдеться про десятирнічного хлопчикна, який був 

невилікновно хворий. Одна із догляда нльниць Бабуся Роза, дізнавш нись, що 

хлопчикнові залишил нося жити не більше дванадц няти днів, дає йому шанс за цей 

короткинй проміжонк часу прожити ціле життя, розповінвши йому легенду про 
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дванадцнять чарівнинх днів. Важливинм є те, що тут описуютнься думки, 

переживнання хлопчикна,  відноше нння батьків та однолітнків до нього.  

Метою цього завданння було дати учням можливінсть зрозумінти, що такі 

діти дійсно є, вони потребунють у допомоз ні, підтрим нці, розуміннні. У ході бесіди 

було з’ясовано, що дітям розповіндь про хлопчикна була зовсім небайдунжою. 

Після обговорнення твору ми створилни «Скриньку добра», у яку учні написални 

свої побажан ння онкохвонрим дітям.  

Для успішнонго функціоннування нашої експери нментальної методикни ми 

обрали такі механізнми: 

1. Моделювання власної поведін нки. Розв’язання поставлнених задач, на 

наш погляд, необхід нно починатни саме з цього. Обрану нами модель поведіннки 

можна визначинти як «Старший друг». Нам необхід нно було продемо ннструвати 

власну толераннтну поведіннку і показатни дітям, що ми приймаєнмо їх такими, які 

вони є. Така модель поведіннки повністню виключа нє дратівл нивість, 

авторитнаризм, придуше нння чужої думки. Учитель, в першу чергу сам повинен 

бути толераннтним, він повинен бути готовий почути голос кожного учня, яким 

би наївним він не був. 

2. Створення виховнонго толеран нтного середовнища. Створенння в 

класі нового середовнища як союзу однодум нців, враховунючи інтерес ни і потреби 

дітей, сприяє згуртувнанню колектинву та формува ннню навичок толеран нтної 

поведіннки. Щоб запустинти цей механізнм у дію, необхід нно ввести певні  норми 

і правила взаємовнідносин, вибрати форму введенння таких норм. Ми з учнями 

та батькам ни створилни в своєму класі особливну державу, яка називає нться 

«Країна мрій». Всі члени нашого класног но співтовнариства є рівнопрнавними 

громадя ннами цієї держави. Держава функціо ннує і розвива нється на основі 

законів, демокра нтичних принципнів самоорг нанізації, підтрим нуючи ініціатниви 

своїх громадя нн. Всі громадя нни держави мають свої права та обов'язки, діють 

органи самовря ндування. 

3. Проведення класних годин і позашкінльних заходів. У практичнному 

аспекті реаліза нція поставлнених завдань виявляє нться в системі класних годин і 
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колектинвних творчих справ, що виховуюнть толераннтність. Це класні години 

різних форм: бесіди, сюжетнон-рольові ігри, класні години з елементнами 

проектнної діяльнонсті та ін. До дня толераннтності було проведе нно урок- 

презентнацію «Ми дуже різні, але ми разом». Також було проведе нно такі 

виховні заходи: 

1) «Толерантність врятує світ»; 

2) «Всі ми такі різні»; 

3) «Наші стосункни»; 

4) «Вчимося домовля нтися»; 

5) «У дружбі жити – не тужити»; 

6) «Поділимося добротоню з друзями; 

7) «Посмішка і сміх приємні для всіх», 

8) «Десять кроків розв’язання конфлікнту», 

9) «Рука допомог ни»; 

10) «Проявляй милосерндя!» та ін. 

Отже, нами було забезпе нчено цілеспрнямовану і конструнктивну 

взаємод нію з метою створенння толераннтного виховнонго середовнища – 

середовнища гуманнинх та демокра нтичних стосункнів між учасникнами навчальнно-

виховного процесу, які базуютьнся на взаєморнозумінні, взаємопновазі, 

готовнонсті до сприйня нття людей інших поглядінв, звичаїв, традицінй. 

Спілкування і спільна діяльнінсть в групі однолітнків – важливе джерело 

формува нння позитивнних стосункнів один з одним. І все ж, без спеціал ньно 

організнованих стосункнів та педагог нічного впливу дорослонго діяльнінсть дітей 

може виявитинся без результнативною (у виховнонму аспектін). Тому необхід нно 

відзначнити важливінсть формува нння професінйної готовнонсті педагог на у 

створеннні умов для профіла нктики і поперед нження конфлікнтів, агресивнності, 

нерозум ніння між усіма учасникнами освітньного процесу. Основою толеран нтних 

взаємос нтосунків має стати здатніс нть до гуманнонї поведіннки у стосункнах з 

різними людьми, готовнінсть до конструнктивної взаємод нії та взаєморнозуміння з 

людьми, незалежнно від їхніх поглядінв і поведіннки. 
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Ми створювнали умови для формува нння в класі атмосфенри дружби, 

взаєморнозуміння та підтрим нки, розвива нли вміння діяти відповіндно до 

отриманних моральнних знань в реальнинх життєвинх ситуацінях. Як результнат, 

толераннтність виявлялнася у молодшинх школярінв у постійнному дотрима ннні 

гуманіс нтичних принципнів, норм і вимог у взаєминнах із учнями, визнанн ні 

потреб та інтерес нів іншої школярінв, добрози нчливості, довірі, співчутнті, 

співпернеживанні, доброті, своєчас нній допомоз ні, доброче нсності й милосернді. 

Таким чином, з метою підвище нння рівня сформовнаності толераннтності 

молодшинх школярінв нами було викориснтані сюжетнон-рольові ігри, дидактинчні 

ігри, ігри на самооціннювання і саморег нуляцію, вправи на зняття негативнних 

емоцій, емоційнно-розвивальні ігри, творчі проекти  та ін. Ми переконналися, що 

робота буде ефективнною, якщо вчитель створитнь толераннтне середовнище – 

середовнище гуманнинх та демокра нтичних стосункнів між учасникнами освітньного 

процесу, які базуютьнся на взаємопновазі, взаєморнозумінні, довірі, співчутнті, 

співпернеживанні, своєчас нній допомозні. 

Головне в роботі вчителя  – спрямовнаність змісту діяльнонсті учнів, 

регулювнання міжособ нистісних відносинн. Спілкувнання має цінністнь лише в 

тому випадку, якщо виникає потреба взаємно нго обміну думками, ідеями, це 

сприяє прояву уваги й співчутнтя до людей. Успішне розв'язання цього 

завданння багато в чому залежитнь від характе нру вільног но спілкувнання школярінв, 

їх психолонгічної схильнонсті до контактнів у колектинві. В процесі вихован ння 

толераннтності можуть викорис нтовуватись уроки та тренінг ни,які ми подаємо 

нижче: 

 

 

1. Вправа “На якого казковонго героя я схожий?” 

Мета:   можливінсть самовирнаження та самороз нкриття у метафор ничній 

формі, формува нння навичок міжособ нистісного сприйня нття.  

Ведучий пропонунє одному з присутнніх вибрати серед учасникнів 

людину, яка у нього асоціює нться з будь-яким героєм казки чи мультфінльму і 
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кинути йому м’яча. При цьому необхід нно сказати, кого саме. М’яч повинен 

побуватни у кожного. Ведучий прохає членів групи запам’ятати, від кого він 

одержав м’яча і що при цьому було сказано. Останнінй учасник, до якого 

дійшов м’яч, повинен кинути його тому, від кого одержав, і виказатни свою 

думку відноснно його асоціацнії (наприклад, “Ти сказав, що я схожий на 

крокодинла Гену, а я відчуваню себе Чеширсьнким котом”). Ланка, таким чином, 

розгортнається у протиле нжному напрямкну. 

 2. Вправа “Що моя річ знає про мене?” 

Мета:   самороз нкриття, самопіз ннання, підвище нння довіри у колектинві. 

Учасники сідають колом. Один з учасникнів бере в руки якусь із своїх 

речей і від її імені розповіндає про її власникна. Ведучий підкрес нлює, що уміння 

розкритнися  перед іншими – важлива якість особистності, яка допомагнає 

встановнленню стосункнів між людьми.  

 3. Дискусіня “Бути прийнятним іншими – не значить бути як всі” 

Резюме:   Відчува нти свою належнінсть до групи, бажати бути на когось 

схожим,  бути прийнятним своїми однолітнками, наслідунвати того, хто більш 

успішнинй, - це зрозумінло. Але при цьому важливо залишатнися самим  собою. 

Кожний з нас унікальнний. Саме унікальнністю та неповтонрністю  людина 

приваблнює. Спілкувнатися зі своєю копією не цікаво. 

4. Вправа “Біла ворона” 

Мета:   розвитонк здатнос нті знаходинти (помічати) і цінуватни 

індивід нуальність  інших людей.  

Ведучий  пропонунє одному з учасникнів на деякий час стати не таким, 

як всі. Для цього йому треба робити усе протиле нжно тому, що робить група. 

Група повторюнє всі рухи ведучог но. Наприклнад, група  підійма нє руки, а “біла 

ворона” – ні, всі посміха нються, а “біла ворона” – насуплюнється тощо. Через 

деякий час ведучий каже: “Це важко – бути не таким, як всі. Хто буде йому 

допомаг нати?”. Так з’являються дві білі ворони. Потім їх стає більше. Коли до 

“білої ворони” приєднунється половинна учасникнів, вправа закінчунється. 

5. Вправа “Картопля” 



46 
 

Ведучий: “Часто буває так, що ми сприйма нємо яку-небудь групу, 

наприклнад, етнічну, як ціле, і не замислюнємось про те, що кожний її 

предста нвник – зовсім унікальнний і неповтонрний. Наприклнад, нам може 

здаватинся, що “всі  китайці на одне лице”, що всі німці страшні педанти, а фіни 

мовчазнні. Однак якщо ми ближче познайонмимося з конкретнною людиною з цієї 

групи, більше узнаємо про нього,  то його індивід нуальність, неповтонрність 

буде очевиднною”. 

Давайте спробує нмо проілюс нтрувати унікальнність всього існуючонго на 

практицні. Навряд чи хто-небудь вважає, що  кілогра нм картоплні наповне нний 

індивід нуальністю. Візьмітнь кожний собі по картоплнині. Роздивінться її якомога 

уважніш не, з’ясуйте “особливі прикметни”. На це дається 1 хв. Потім картоплня 

змішуєтнься. Кожний повинен знайти свою картоплнину і описати її. 

Як вирішувнати конфлікнтні ситуацінї?  (позиція толераннтної особи) 

 Ситуаціня 1. До класу прийшов новий учень. Чи цікаво Вам 

спілкувнатися з ним? Як Ви будете поводитнися на початку його перебувнання у 

класі? 

Ситуація 2. Вчитель посадив до Вас учня, який з певних причин Вам 

не подобає нться. Ваша реакція (буду ігнорувнати, намагатнися запобіг нти сидінню 

разом, дражнитни, буду встановнлювати контактни). 

Ситуація 3. Уявіть себе керівнинком. Один з членів керованного Вами 

колектинву перебувнає у постійнному конфлікнті з іншими. Ваші пропозинції щодо 

встановнлення дружньонї атмосфе нри в колектинві. 

Ситуація 4. Один з Ваших однокла нсників просив дати йому списати, і, 

хоча Ви були проти, він наполіг на своєму. Під час перевірнки вчитель 

звинувантив вас обох у тому, що роботи ідентичнні. Ваша реакція н? 

Ситуація 5. Ви знаходинтесь за кордононм. Вас запросинли в гості у сім’ю. 

На вечерю спеціал ньно для Вас було подане націона нльне блюдо. Але Ви одразу 

зрозумінли, воно Вам не сподобанється. Що Ви скажете господа нрям, щоб їх не 

образитни? 
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Для формува нння толераннтної і гуманнонї поведіннки у молодшинх школярінв 

існує велика кількіс нть прийомінв, форм і засобів вихован ння, які можна 

реалізонвувати не тільки в урочній, а й у позаурончній діяльнонсті та додатко нвій 

освіті, де відбува нється неформа нльне спілкувнання між однолітнками. 

Система класних годин і колектинвно-творчих справ виховує терпимінсть 

стосовнно людей, дозволя нє учням успішно адаптувнатися не тільки до життя в 

школі, але й за її межами. 

Наведемо методич нні рекомен ндації, запропонновані С. Марченкно для 

вчителінв початконвої школи з вихованння толераннтності у позакла нсній 

діяльнонсті: 

1. Формування міжетнінчної толераннтності необхід нно здійснюнвати з 

урахуваннням культурнних особливностей, традицінй, звичаїв націй і народнонстей 

дітей, предста нвлених у класі. 

2. Вносити зміни в зміст, форми й методи позакла нсної роботи, що дозволя нє 

розвиванти в молодшинх школярінв здатніс нть до ефективнної міжетнінчно-

толерантної взаємод нії. 

3. Педагог повинен знати особливності націона нльних культур, уміти 

вводити дітей різних націона нльностей у світ звичаїв і традицінй різних народів, 

показувнати їх гуманну сутніст нь, впливатни на почуття дітей. Йому необхід нний 

педагог нічний такт і тонке вміння при роботі з багатоннаціональним колектинвом. 

4. До роботи з формува нння міжетнінчної толераннтності молодшинх школярінв 

залучатни батьків, людей старшог но поколінння, тому що вони є носіями своєї 

націонанльної культур ни. 

5. Включати в зміст позакла нсних занять матеріа нл, спрямовнаний на: 

- Збагачення знання дітей про культурну й історію, традицінї і звичаї, спосіб 

життя й мову різних народів; 

- Виникнення позитивнних емоцій, терпимонго, поважнонго й 

доброзинчливого відноше нння до предстанвників інших націона нльностей; 

- Формування початконвих навичок спілкувнання із предста нвниками різних 

націй. Уміння користунватися ними у своїй практичнній діяльнонсті. 
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6. З метою формува нння міжетнінчної толераннтності молодшинх   школярінв   у   

позакла нсних   заняття нх доцільнно викорис нтовувати наступнні форми роботи з 

дітьми і їх батькам ни: кружки, секції, клуби, ігри,  конкурс ни,  вікторинни,  

тематичнні  тижні, свята, а також індивід нуальні бесіди з батькам ни, батьківнські 

збори, педагогнічні лекторінї й т.д., що включаюнть прийоми її організнації, такі як 

прослухновування народнинх музичнинх творів, перегля нд   діафільнмів, 

відеофінльмів про життя людей різних націона нльностей, розучувнання народнинх 

пісень і танців, організ нація народнинх ігор, свят і т.д. [31, c.23] 

Робота повинна будуватнися на основі співроб нітництва, 

співпернеживання, наслідунвання, підтрим нки, схваленння, перевтінлення, 

створенння ситуацінї успіху. 

З огляду на вікові особливності учнів, необхід нно протягонм навчальнного 

року проводинти колектинвні справи, які допоможнуть кожній дитині найбільнш 

повно розкритнися, розповінсти однокла нсникам про свої інтерес ни й захопле нння 

й, з іншого боку, дізнатинся щось нове про дітей, з якими вони знайомі вже не 

перший рік, знайти нових друзів.  

Необхідно намагатнися допомог нти кожній дитині усвідом нити 

неповтонрність своєї особистності, а також особистності кожного однокла нсника, 

виховувнати в дітях повагу до себе, однолітнків та старших. 

Із цією метою можна проводинти діагнос нтику учнів методом 

незаверншених речень, організновувати «День Бабусь», готуватни й проводинти 

класні години на тему «Моя сім'я», «Щасливий дім», «Що таке 

толераннтність?», разом з батькам ни можна організ нувати конкурс «Сильні, 

сміливі, спритні, умілі», де учасникнами конкурс ну будуть хлопчикни й папи 

класу, свято для мам та дівчинонк «Дорогі й улюбленні».  

Як вважає О. Грива, треба формува нти й розвива нти почуття згуртовнаності 

класног но колектинву, навчати дітей взаємод нії при розв'язанні проблем у 

колектинві, долати труднощ ні при виконаннні завдань, виховувнала в учнів уміння 

жити в колектинві й зважати на громадсньку думку, а також формува нти традицінї 

класног но колектинву. 



49 
 

Поряд з етичним ни бесідамни, що формуютнь моральнні цінностні дитини, зі 

святами, походам ни, що допомагнають робити колектинв класу більш дружним, 

необхід нно проводинти психолонгічні тренінг ни, які показуюнть дітям реальні 

шляхи виходу з конфлікнту» [21, c.24].  

В подальш ному в класі складутнься свої традицінї такі, наприклнад, як 

проведе нння «Дня імениннника», щомісячнний випуск газети на різні теми, 

підготонвка й проведе нння класних годин кожним секторонм по черзі відповіндно 

до плану, поздоронвлення ветераннів війни, підготунвати для них концерт, 

провестни лінійку Пам'яті, присвячнену звільненнню м.Херсона від фашистс ньких 

загарбнників.  

За допомог ною цих методів учні розкриюнться всебічнно, навчатьнся 

толераннтно ставитинся один до одного, в класі не буде конфлікнтів, діти почнуть 

відвідунвати спортивнні секції й кружки по інтерес нах, самі зможуть планува нти, 

готуватни і проводинти позакла нсні заходи, серед не буде  «маленьких 

начальнників», вони будуть всі рівні, навчатьнся ставитинсь один до одного з 

розуміннням, підтрим нувати один одного у важкій ситуацінї, прийматни 

однокла нсників такими, які вони є.  

На думку О. Волошинної, провіднну роль у формува ннні толераннтної 

особистності відігра нє сім'я. Також важливе значенн ня має особистний приклад 

батьків, який є основнинм методом формува нння толераннтності. Саме тому 

спільна робота вчителя й батьків дозволя нє домогтинся кращих результнатів у 

розвиткну моральнних якостей дітей, у формува ннні толераннтної особистності, у 

підвище ннні знань дітей про культурну свого народу й інших етнокулньтур, а у 

зв'язку із цим, підвище нння рівня вихованності дітей, через включенння дитини в 

яку-небудь діяльнінсть, спрямовнаного характе нру. 

Велике значенння має й робота, організнована з батькам ни. Батьківнські 

збори разом з учнями «Працею доброю славна людина», на якому батьки 

будуть розповіндати про свої професінї, а також круглий стіл з батькам ни 

«Даруємо кулю земну дітям», батьківнський диспут «Наша зустріч всерйоз і 

надовгон», лекція на тему «Як добре, що є на світі ми» є гарним приклад ном 
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взаємод нії двох найважлнивіших факторінв у житті дитини школи й сім'ї» [17, 

c.81]. 

На думку В. Лекторс нького «Доцільно організ нувати система нтичну й 

планомінрну роботу з формува нння толераннтності молодшинх школярінв через 

залученння батьків до виховнонї роботи, доповнинвши зміст позакла нсної 

діяльнонсті заходам ни, що сприяютнь формува ннню толераннтності, а саме: 

- заходи, що дають знання дітям про культурну й історію, традицінї і звичаї, 

способи життя й мову різних народів; 

- сприятлнивому виникне ннню в дітей позитивнних емоцій, терпимонго, 

поважнонго й добрози нчливого відноше нння до предстанвників інших 

націонанльностей; 

– що дозволя нє формува нти в молодшинх школярінв навички спілкувнання з 

людьми іншої націона нльності, уміння користунватися ними у своїй практичнній 

діяльнонсті [29, c.47]. 

Робота з формува нння толераннтності в дітей у першу чергу ґрунтує нться 

на педагогнічній культурні не тільки вчителінв, а й батьків. І вчитель, і батьки 

повинні бути об'єднані єдиною метою: навчити й виховатни дітей. Досягти  

результнатів у цьому можливо при сталому взаєморнозумінні між родиною й 

школою.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Педагог нічна сутністнь поняття “толерантність” вміщує толераннтність 

як складне явище, новоутвнорення особистності, яке виражає систему її 

терпимонго ставленння до навколиншнього середовнища, світу, етносу, нації, 

релігії, позиції, думок і поведіннки інших людей, необхід нна умова дотрима нння 

принципнів людськонго гуртожинтку.  

Зміст толераннтності полягає в прояві емпатії до партнерна, у відкритному 

обміні думками, у зацікавнленому сприйня нтті іншого, а також у збереженнні й 

розвиткну культурнної самобутнності кожного окремог но народу, позитивнному 

співроб нітництві та солідарнності в розв’язанні суспільнних проблем.  

Молодші школярі є найбільнш піддатл нивою категорнією для вихованння 

толераннтності. Це пояснює необхід нність починатни виховувнати толераннтну 

поведіннку на засадах шкільно нї освіти, починаюнчи з початконвої школи. Поняття 

«толерантність молодшонго школяран» можна визначинти як стійку 

особист нісну властивність, що характе нризується визнанн ням права на 

відмінн ність і вмінням добрози нчливого ставлен ння до цінностней інших без 

збитку для власної особист ності; сформовнаністю вмінь налагоднжувати 

стосункни з іншими людьми шляхом діалогу; передба нчає здатніс нть регулювнати 

прояв власних негатив нних емоційнних і поведіннкових реакцій на несхожі нсть.  

Основні завданння розвиткну толераннтності: глибоке й вдумливне 

оволодінння культурною власног но народу; ознайом нлення з культурнами регіону, 

країни тощо; створенння сприятлнивих умов для інтегра нції учнів у культурни 

інших народів; формува нння здатнос нті прийнятнтя різних культур і 

предста нвників різних етносів або націона нльностей, формува нння толераннтних 

установнок поведіннки; підготонвка кваліфінкованих спеціалністів до організнації й 

здійсненння педагог нічної діяльнонсті в поліетннічному середовнищі. 

2. До основнинх методол ногічних підходінв у вихованнні толераннтності 

молодшинх школярінв слід віднестни такі: особистнісно-орієнтований, 



52 
 

комунікнативно-діалогічний, діяльнінсний, культурнологічний, гуманіс нтичний та 

аксіолонгічний.  

Серед функцій, які толераннтність може виконувнати в життєдіняльності 

молодшонго школяра виділяюнться функції: стійкос нті, спонука нльна, 

адаптацнійна, оцінно-прогностична та інтегрунюча. Основнинми напрямкнами 

формува нння толераннтності у дітей молодшонго віку є: знайомс нтво з принципном 

поваги людськонї гідностні всіх без винятку людей; розумінння унікальнності 

кожної людини, повага до відміннностей між людьми; розумінння принципну 

взаємод ноповнюваності один одного; знайомс нтво з особливностями культурни, 

побуту, укладу, сімейно нго життя в нашому житті, вихованння активнонї життєво нї 

позиції.  

3. Проведе нно експеринментальну роботу, яка передбанчала два етапи: 

констатнувальний та формува нльний. Під час констатнувального етапу 

досліджнення було виявленно рівні сформовнаності толераннтності молодши нх 

школярінв, зокрема високий рівень сформовнаності толераннтності  мають 15,71 

% учнів 4-А класу та 17,14 % учнів 4-Б класу; середнінй – 57,14 % учнів 4-А 

класу та 58,57 % учнів 4-Б класу; низький – 27,15 % учнів 4-А класу і 24,29 % 

учнів 4-Б класу. 

Дослідження показално, що рівень толераннтності учасникнів 

експеринменту задовілньний, проте потребунє удосконналення форм та методів 

роботи з молодшинми школяра нми, створенння толераннтного виховнонго 

середовнища, врахува нння вікової специфінки формува нння толераннтності. 

Експериментальна програм на передбанчала викориснтання  сюжетнон-

рольових ігор, дидактинчних ігор, ігор на самооціннювання і саморег нуляцію, 

вправ на зняття негативнних емоцій, емоційнно-розвивальні ігри, творчих 

проектінв та ін. Визначе нно, що робота буде ефективнною, якщо вчитель створитнь 

толераннтне середовнище – середовнище гуманнинх та демокра нтичних стосункнів 

між учасникнами освітньного процесу, які базуютьнся на взаємопновазі, 

взаєморнозумінні, довірі, співчутнті, співпернеживанні, своєчас нній допомозні, 

готовнонсті до сприйня нття людей з іншими погляда нми, звичаям ни, традицінями. 
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4. Обгрунтовано педагог нічні умови, за яких вихованння толераннтності 

дітей молодшонго шкільнонго віку буде ефективнним. Це такі: врахува нння 

психолонгічних особливностей молодшонго шкільнонго віку; формува нння навичок 

толераннтної поведіннки, позитивнного ставленння до себе та предста нвників інших 

культур; створен ння толераннтного виховнонго середовнища; впровад нження в 

освітнінй процес початконвої школи програм ни вихованння толераннтності 

засобамни ігрових технолонгій. 

 урахування психолонгічних особливностей молодшонго шкільнонго 

віку; 

 формування навичок толеран нтної поведіннки, позитивнного 

ставленння до себе та інших людей; 

 створення толераннтного виховнонго середовнища; 

 впровадження в освітнінй процес початконвої школи спеціал ньних  

завдань, ігрових і  творчих вправ, що сприяютнь вихованнню 

толераннтності молодшинх школярінв. 

У процесі експери нментальної роботи ми спостернігали позитивнну 

динамікну  у вихованнні толераннтності молодшинх школярінв, що підтвернджує 

гіпотезну досліджнення. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А. Анкета самооціннки навичок толераннтної поведіннки 

молодшинх школярінв Я. Батрак 

 

Питання тесту: 

1. Тобі часто роблять зауваже нння на уроках? 

А) часто   Б) рідко 

2. Ти впевненний, що впораєш нся з будь-яким завданнням? 

А) так   Б) ні 

3. Якщо хтось із дітей забув удома олівці, ти поділиш нся з ним, або він 

повинен все носити сам? 

А) поділюс ня  Б) повинен носити сам 

4. Ти зазвича нй мовчазнний або багато говориш н? 

А) мовчазнний  Б) багато говорю 

5. Чи буває так, що ти боїшся сказати правду, тому обманює нш? 

А) трапляєнться  Б) ні, такого не трапляє нться 

6. Ти завжди слухаєш своїх батьківн? 

А) так   Б) ні 

7. Якщо тебе попрося нть допомог нти, ти погодиш нся або можеш відмовинти? 

А) погоджунся  Б) можу відмовинти 

8. У тебе багато друзів? 

А) багато   Б) мало 

9. Коли ти граєш з друзями, ти сам пропонунєш в яку гру можна пограти, 

або чекаєш, коли запропоннують діти. 

А) пропонуню сам  Б) чекаю, коли запропоннують інші 

10. Якщо твої друзі грають в дуже гучну та рухливу гру ти приєдна нєшся 

до них, або будеш грати окремо? 

А) приєднанюся  Б) буду грати окремо 

11. Зазвича нй ти рухливинй і галасли нвий або спокійнний? 

А) рухливинй і галаслинвий Б) спокійнний 

12. Якщо товариш пропонунє пограти в гру, яка тобі не подобаєнться, ти 

відмовиншся або погодишнся пограти трохи? 

А) відмовлнюся   Б) погоджунся пограти трохи 

13. Коли ти граєш, ти любиш щоб в грі все було по-твоєму або 

намагає ншся домовлянтися з іншими учасникнами? 

А) по-моєму   Б) домовля нюся з іншими дітьми 

14. Ти даєш грати іншим дітям своїми іграми або іграшка нми? 

А) так    Б) ні 

15. Якщо хтось із дітей ображен ний або плаче, ти спробує нш його 

заспоконїти або не звернеш увагу? 

А) спробую заспоко нїти  Б) не стану звертатни уваги 

 

16. Буває так, що ти ображає нш інших дітей? 



58 
 

А) буває    Б) такого не буває 

17. Якщо з кимось із дітей інші діти не хочуть дружити, ти будеш з ним 

дружитин? 

А) буду    Б) ні 

18. Якщо над тобою хтось пожартунвав, ти розлютиншся, або засмієш нся? 

А) розлючунся   Б) засміюс ня 

19. Якщо ти засмучунєшся, ти можеш накрича нти на кривднинка? 

А) можу    Б) ні 

20. Ти можеш кинутис ня в бійку? 

А) можу    Б) ні 

21. Якщо ти дивишся сумний фільм, ти засмучунєшся? 

А) так, можу засмутинтись Б) ні, не можу 

22. Тобі подобає нться грати з маленькними дітьми? 

А) подобаєнться   Б) не подобає нться 

23. Ти любиш догляданти за тваринанми? 

А) так    Б) ні 

24. Після того як ти пограв, мама часто говоритнь, що ти забув прибратни 

іграшки або ти забирає нш все відразун? 

А) забуваю прибратни  Б) прибираню відразун 

25. Ти любиш доводитни почату справу до кінця? 

А) люблю    Б) ні  
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Додаток Б. Методикна «Що таке добре і що таке погано» 

за І. Дерманонвою  

 

Інструкція: спираючнись на свій досвід, дайте відповіндь на питання: 

1.Тобі подобаєнться, коли тебе поважаюнть твої однокла нсники? 

А) Подобає нться  

Б) Не дуже подобає нться  

В) Не подобаєнться 

2. Що ти робитим неш, якщо побачиш, що твій друг насмітинв (а) на вулиці, 

накидав (а) на землю фантики від цукерокн? 

А) Зроблю зауваже нння і допоможну прибратни  

Б) Зроблю зауваже нння і почекаю поки він все прибере  

В) Розповінм вчителю і нехай він змусить його прибиранти 

3. Ти взяв (ла) у друга (подруги) книгу і порвав (ла) її, як ти вчиниш? 

А) Відремо ннтую книгу або попрошу своїх батьків купити нову  

Б) Не знаю В) Тихенькно віддам, щоб не помітилни 

4.Що ти зробиш, якщо в шкільнінй їдальні під час їжі розіллє нш суп і 

накришинш на столі. 

А) Вибачус ня і приберу за собою  

Б) Не знаю  

В) Нічого робити не буду, є ж прибира нльниця 

5. Часто ти приходинш в школу в брудном ну одязі? 

А) ні  

Б) Іноді  

В) Так 

6. Як ти вчиниш якщо твій друг або подруга зіпсува нв (ла) річ вчителя і 

сховав (ла) її? 

А) Допоможну вибачитнися перед учителе нм і зізнатинся у вчинку 

Б) Скажу, що треба вибачитнися перед учителе нм і зізнатинся у вчинку, але 

нехай вибачає нться сам 

В) Зроблю вигляд, що не помітивн 

7.Часто ти уступає нш місце в автобус ні літній людині або жінці? 

А) Часто  

Б) Іноді  

В) Майже ніколи 

8.Часто ти пропонунєш друзям допомог ну в прибира ннні класу? 

А) Часто 

Б) Іноді 

В) Майже ніколи 
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Додаток В. Толераннтність, що це? (Сценарій тренінгну) 

Мета:   ознайом нити учасникнів з поняття нм „толерантність”; показатни 

значимінсть толераннтності як якості особистності, важливонї для будови 

позитивнних відносинн між різними людьми і різними групами; стимулю нвати 

уяву підліткнів у пошуках власног но поняття толеран нтності. 

1.Бесіда про толераннтність  (5-7 хв). 

2. Розминкна  (10 хв). 

Мета:   створенння невимуш неної, доброзинчливої атмосфе нри, підвище нння 

довіри та злагоджненості учасникнів тренінгну. 

1. Вправа „Чим ми схожі?” 

Учасники сідають по колу. Ведучий вибирає одного з учасникнів за 

якоюсь реальноню чи уявною схожістню зі своєю рисою та запрошунє його до 

центра кола. Наприклнад: у нас з тобою однаковний колір волосся (ми одного 

зросту, любимо цукерки чи інше). Обраний звертає нться до кого-небудь із 

учасникнів у такий  же спосіб, але за іншим чинниконм. Так продовжнується доти, 

доки усі учасникни не опинятьнся у колі. 

2. Вправа „Компліменти” 

Ведучий пропонунє учасникнам говоритни один одному комплім ненти, 

кидаючи при цьому м’яча: один кидає м’яча іншому та каже йому комплім нент, 

інший, упіймавнши м’яча, кидає його тому, кому він хоче сказати комплім нент, 

і так  далі. Важливо, щоб комплім ненти були сказані кожному учасник ну. 

3. Вправа „Що таке толераннтність”  (25 хв). 

Мета:  дати можливінсть учасникнам сформул нювати поняття 

толераннтності;  показатни його багатоа нспектність. 

Підготовчий етап: написатни визначе нння толераннтності на аркушах 

ватману. На одному боці аркуша написанно „Толерантність – це ...”, на іншому 

– одне з визначеннь. Перед початконм заняття закріпи нти листки на дошці чи 

стенді, щоб на лицьовінй стороні було написанно „Толерантність – це...”, а на 

зворотнному –визначення толераннтності: 

1. Співпра нця, дух партнернства. 

2. Готовнінсть миритис ня з чужою думкою. 

3. Повага до людськонї гідностні. 

4. Повага прав інших. 

5. Здатніс нть поставинти себе на місце іншого. 

6. Прийнятнтя іншого таким, яким він є. 

7. Повага права бути іншим. 

8. Прийнятнтя різноманнітності                            . 

9. Визнанння рівностні  інших. 

10.Терпимість до чужого віруванння, думки, поведіннки. 

11.Відмова від домінувнання. 

Ведучий розподінляє учасникнів на групи по 3-4 чол. Кожній групі треба 

виробитни своє визначе нння толераннтності. Визначе нння має бути короткинм та 

ємним. Після обговорнення кожне визначе нння виписуєнться на дошці чи листі. 

Після того, як групи дали свої визначе нння, ведучий перегор нтає раніше зробленні 
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плакати лицем до аудиторнії. Учасникни мають змогу ознайом нитися з ними 

і  висловинти своє ставленння до них. 

Питання для обговорнення: 

- Чим відміннні ці визначе нння? 

- Чи є щось, що об’єднує які-небудь із запропоннованих визначе ннь? 

- Яке визначе нння найбільнш вдале? 

- Чи можна дати одне визначенння толераннтності? 

В процесі обговор нення звернітнь увагу на те, що: 

- поняття „толерантність”  багатос нтороннє; 

- кожне з визначе ннь висвітлнює якусь одну з граней толераннтності. 

4. Вправа “Емблема толераннтності” 

Мета:   продовжнення роботи з визначе нння толераннтності, розвитонк 

фантазінї та способінв самовирнаження. 

Допоміжні матеріа нли:  папір, кольоронві олівці чи фломастнери. 

Ведучий зауважунє, що учасникни виробилни свої визначе нння і 

ознайом нилися з існуючинми . Обговорнення йшло на інтелекнтуальному рівні. 

Наступнна вправа дозволинть підійти до цього поняття з іншого,  художньного, 

боку: учасникнам пропонунється створитни емблему толеран нтності.  

Після   заверше нння роботи учасникни роздивлняються малюнки 

один  одного. Після ознайом нлення з результнатами творчих робіт учасникни 

розподінляються на групи на підставні схожостні малюнкінв. Кожна група 

пояснює, що спільнонго в їхніх малюнка нх. Заключнний етап – презентнація 

емблем кожної групи. 
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Додаток Г. Ігри на вихованння толераннтності молодшинх школярінв  

Дидактично-розвивальна гра «Правова веселкан» 

Мета: виховувнати почуття власної гідностні та повагу до оточуючних. 

Узагальннити знання дітей про систему прав. Формуванти свідоме особистнісне 

ставленння до кожного права та здатніснть передатни його зміст у малюнку. 

Матеріал: картки-схеми, кольоронві олівці. 

Попередня робота: розповіндь виховатнеля про систему правовинх відносинн в 

Україні; розповінді з власногно досвіду дітей; розгляд проблемнних ситуацінй та 

сюжетнинх картин. 

Завдання: знайти піктогрнаму до даного права і передатни його зміст у малюнку. 

Гра «Хоровод» 

Ти і я, я і ти – всі ми друзі назавждни! 

Посміхнись (підморгни) тому, хто праворунч, посміхннись тому, хто ліворуч. 

Нам з тобою весело іти! 

Гра «Я не повиненн» 

Діти розгляднають сюжетні картинкни, пов’язані з правильнними і 

неправинльними взаємовнідносинами в системанх: дорослинй – дитина; дитина – 

дитина; дитина – навколиншній світ. Відбиранються ситуацінї, які не повинні бути у 

взаємовнідносинах між людьми, людиною і природоню тощо. У відповінді дитина 

викориснтовує шаблон “Я не повинен...”. 

Гра «Будь доброзинчливим» 

Педагог розповіндає про те як важливо бути доброзинчливим. Запитує дітей, чи 

знають вони, що означає це поняття. Чи можна його побачитни, доторкннутися? А як 

можна його відчутин? Учитель пояснює, що доброзинчливість – це не просто 

приємне, добре і ввічливне слово, це бажання зичити людям щось хороше, це добра 

участь і щира допомогна тому, хто цього потребунє, це те, що зігріванє того, кому 

важко і сумно. Далі дорослинй роздає дітям паперовні різноконльорові квіти і 

пропонунє їх подарувнати один одному, уявляючни, що таким чином вони зичать 

іншому щось приємне і добре. Учитель наголошнує, що робити це потрібнно ніжно, 

легко і радісно. 

Гра «Хто ти?» 

Учням пропонунють познайонмитись із найголонвнішою для себе людиною у 

світі, портрет якої знаходинться у «чарівній скриньцні». Школярі зазираюнть у неї і 

бачать там власне відобранження у дзеркалні, що там сховане. Далі задаютьнся 

запитанння: 

- Хто ти? Розкажи про себе. 

- Чим ти схожий з іншими діткамин?Чим відрізнняєшся? 

- Що ти вмієш, що знаєш, що можеш? 

- Що у тебе не виходитнь? 

- Що хотів би змінитин? 

- На кого хочеш бути схожий? 

Гра «Створи свій герб» 
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Учням пропонунють створитни свій герб. На ньому може бути зображенно на фоні 

улюбленного кольору символи. що відобранжають твої найголонвніші якості, уміння, 

мрії, уподобанння. 

Гра-бесіда «Нам потрібнні відміннності» 

Дітям пропонунвалося уявити, що вони відправнляються на невідомну планету, і 

їм потрібнно взяти з собою партнерна. «Яким би ви хотіли його бачити? Чи важлива 

його зовнішнність? Чи було б вам цікаво, коли б жителі іншої планети нічим не 

відрізннялися (ні зовнішннім виглядонм, культурною, традицінями) від нас? Що б ви 

відчули (радість, інтерес, здивуванння)? Чому?» 

В кінці дітям давали питання: «Чому в світі так багато людей і всі вони різні?», 

«Чому ми повинні бути терплячними до інших людей?» 

Дидактична гра «Скажи без слів» 

Діти жестами і мімікою виражаюнть любов, дякують, вітаютьнся, прощаютнься, 

пропонунють сісти, пройти, вибачаюнться, запрошунють до танцю тощо. Потім 

підходянть до ігровогно куточка, кожен вибирає паперовну ляльку, яка сподобанлась 

(немовля, дівчинкна, хлопчик, мама, тато, дідусь, бабуся, чорношкнірий хлопчик, 

лялька в українснькому вбранні, в англійснькому костюмі, «гуцулка», «китаянка», 

«грузинка» тощо), і демонстнрують однолітнкам своє ставленння до вибранонї ляльки 

без слів, після «прочитання» іншими жесту і міміки озвучуюнть свої дії. 

Гра «Світове вітаннян» 

Учням пропонунється без слів привітантися прийнятними в різних країнах 

способанми: Китай – легкий уклін зі схрещенними на грудях руками. Франція – 

рукостинскання і поцілуннок в обидві щоки. Індія – легкий уклін, долоні витягнунті з 

боків. Японія – легкий уклін, руки і долоні витягнунті з боків. Іспанія – поцілуннок в 

щоки, долоні лежать на передплніччях партнерна. Німеччинна – просте рукостинскання 

і погляд в очі. Малайзіня – м’яке рукостинскання обома руками, торканння тільки 

кінчиканми пальців. Ескімоснька традиціня – потертинся один об одного носами. 

Гра «Моя сім’я» 

Учням пропонунється принестни фотогранфії своєї сім’ї або намалювнати членів 

своєї сім’ї, а потім розповінсти про них 

Гра «Привітання без слів» 

Вітати всіх оточуючних без слів за допомогною міміки і жестів, при цьому чітко 

виконуюнчи команди ведучогно. Можливі команди: привітантися очима; привітантися 

мізинцянми; привітантися п’ятами; привітантися вухами і т. д. Ця гра розвиванє 

фантазіню, уяву, готовнінсть експеринментувати з образомн 

свого Я. Почніть з дітьми ходити по групі, висловлнюючи свій настрій ходою, 

а потім по команді висловінть інший настрій ходою. 

Гра «Добрий ангел» 

Заздалегідь необхіднно приготунвати по одній картці для кожної дитини. Кожен 

учасник пише своє ім’я на картці, якщо діти ще не можуть написатни своє ім’я, то 

можна викориснтовувати маленькні фотогранфії дітей, наклеєнні на картки. Потім 

картки складаюнться в один непрозонрий мішок. Гравці витягуюнть з мішечка по одній 

картці з ім’ям або зображеннням учня. Імена, написанні на картці, що не 

вимовлянються. Завданння кожного учасникна в тому, що він протягонм тижня повинен 
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стати добрим ангелом для того дитини, чиє ім’я вказано на картці. Необхіднно 

зробити якесь добре діло, сюрприз так, щоб не видати себе. Наприкіннці тижня 

підбиванються підсумкни: Хто був твоїм добрим ангеломн? Чи приємно було 

прийматни подаруннки? Чи складно було подаруннки робити самому? 

Гра «Дерево толераннтності» 

Візьміть кожен по листочкну і напишітнь на них, що, по-вашому, треба зробити, 

щоб школа стала просторном толераннтності, тобто, щоб відносинни в ній стали 

якомога більш толераннтними. (Учні на листочкнах паперу у формі листочкна якогось 

дерева пишуть, що треба зробити, щоб школа стала 

«Простором толераннтності», листочкни наклеююнться на символінчний малюнок 

дерева без листя, він вивішуєнться у класі.) 

Гра «Чарівна крамницня» 

– Уявіть, що існує лавка, в якій є вельми незвичанйні «речі»: терпінння, 

поблажлнивість, прихильнність до інших, почуття гумору, чуйністнь, довіра, 

альтруїнзм, вміння володітни собою, доброзинчливість, гуманізнм, уміння слухати, 

допитлинвість, здатніснть до співпернеживання. 

– Я виступлню в ролі продавцня, який обмінює одні якості на інші. Беруть 

участь усі бажаючі. Викликанється учасник. Він може обрати одну або декількна 

«речей», яких у нього немає. (Це ті якості, які, слабко вираженні у 

даного учасникна). Наприклнад, покупецнь просить у продавцня терпінння. 

Продавенць з'ясовує, скільки і навіщо йому потрібнно, і в яких випадканх він хоче бути 

терплячним. В якості плати продавенць просить щось взамін, наприклнад, той може 

розплатнитися почуттянм гумору, якого у нього в надлишкну. 

Гра «Кожен має право на повагу» 

Варіант 1. Педагог пропонує дітям розглянути картки, на 

яких зображенні герої знайоминх казок. 

Завдання: об’єднати у пари позитивнного та негативнного героя; назвати казку; 

пояснитни, які права були порушенні. 

Варіант 2. Педагог пропонунє уважно розгляннути картки з героями казок та 

піктогрнами з правами дитини. 

Завдання: розкласнти піктогрнами тих прав, що були порушенні стосовнно кожного 

героя казки, обґрунтнувавши свій вибір. 

Варіант 3. Педагог пропонунє дітям обрати казковонго героя. 

Завдання: розклас нти піктогрнами з емоціямни відповіндно до того, які емоції 

викликанє даний герой у дітей, пояснитни свій вибір. Назвати емоції. 

Гра «Казкові герої та їхні права» 

Варіант 1. Педагог пропонунє дітям розгляннути картки, на яких зображенні 

персонанжі знайоминх казок, об’єднати у пари позитивнних та негативнних, назвати 

казку, пояснитни, які права були порушенні. 

Варіант 2. Педагог пропонунє дітям уважно розгляннути картки з персонанжами 

казок та піктогрнами з правами дітей. Під карткамни із зображеннням персонанжів 

дитина має викластни піктогрнами тих прав, які були порушенні стосовнно цього 

персонанжа, свою думку пояснитни. 
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Варіант 3. Педагог пропонунє дітям біля кожного персонанжа розкласнти картки 

із зображеннням емоцій, характенрних йому і тих, які він викликанє. Свій вибір 

пояснитни, назвавшни емоції та відтворнивши їх за допомогною міміки та жестів.
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