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Методичні рекомендації щодо діяльності практичного психолога з 

викладачами та студентами з метою формування толерантності. 

 

Формування толерантності у людини є одним із найважливіших процесів.  

Людина в своєму життя кожного дня хоча б раз, а то і декілька разві на день 

стикається з проявом нетерпимості та нетолерантності. Заклади освіти, в тому 

числі і вищої не є виключенням. Предметом нетолерантності можуть виступати 

безліч факторів. 

Толерантність є глобальною проблемою і найефективнішим способом її 

формування є виховання. Тому починати формувати толерантність варто ще в 

підростаючого покоління.  

До толерантного виховання відноситься формування у дитини навичок 

незалежного мислення, критичного осмислення та вироблення суджень, які 

базуються на моральних  цінностях. 

Запропоновані методичні рекомендації мають на меті надати допомогу у 

формуванні власної толерантності та толерантності по відношенню до 

невизначеності.  

Рекомендовано ще в початкових класах впроваджувати наступні заходи:  

Впровадження рольових ігр через моделювання: 

 Ситуацій-ілюстрацій ( які можуть демонструвати вірогідні способи вирішення 

конфліктних ситуацій) 



 Ситуацій-вправ ( які будуть стимулювати до знайдення власних рішень 

конфліктів з використанням толерантних підходів) 

 Ситуіцій-оцінок ( аналіз та оцінка прийнятих рішень) 

 Ситуацій-проблем ( які дадуть змогу пояснити шляхи та способи виходу з 

конфліктних ситуацій та виявити причини появи інтолерантності у 

взаємовідносинах). 

Впровадження тренінгів та дискусій. 

Впровадження прийомів згуртованості. 

Рекомендації щодо комунікації: 

1. Слідкуйте за правильністю висловлення думки та за тимя. щоб слухач правильно 

вас зрозумів. 

2. Обміркуйте зміст того, що ви хочете висловити, перш ніж висловлюватися. 

3. Висловлюючись далі, впевніться що співрозмовник правильно зрозумів 

попередню думку. 

4. Не змушуйте співрозмовника у всьому підтримувати вашу точку зору. 

5. Розмовляйте ввічливо. 

6. Будьте терплячими, та давайте змогу іншим висловити свою думку. 

7. Не займайте одразу негативну сторону по відношенню до того, що ви чуєте, 

навіть якщо ваші погляди на ситуацію не сходяться. 

8. Не дозволяйте власному настрою або ставленню до співрозмовника впливати на 

результат розмови. 

9. Звертайте увагу на те, щоб для вас і для того, хто говорить, слова мали однаковий 

сенс. 

10.  Спокійно з'ясовуйте, що повпливало на формування такої думки щодо певної 

ситуації, якщо вона не сходиться з вашою. 

Найкращий захід для формування толерантності - це створення такого 

простору та умов в яких буде відбуватися опосередкована взаємодія з іншими в 

поглядах або поведінці людьми та спільнотами. Освітня стратегія має формувати 



такі педагогічні умови, які будуть сприяти формуваню толерантних переконань, 

поглядів та навичок толерантної поведінки. Велику роль в цьому процесі 

відіграють заклади вищої освіти, оскільки вони формують повагу до особистості 

кожного студента окремо. Розвиток толерантності в таких умовах відбуважться 

за рахунок відкритого діалогу  та взаємодії між студентами та викладачами. 
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