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Модернізація сучасної національної системи ос-
віти України на тлі глобальних змін у світі вимагає
оновлення змісту, форм і методів навчання на всіх
рівнях професійної підготовки керівників освітніх орга-
нізацій, зокрема, керівників закладів загальної серед-
ньої освіти.

В умовах переходу до ринкових відносин особли-
вої значущості набувають професійно важливі якості
управлінців, які стають передумовою створення спри-
ятливих стосунків в освітньому процесі закладу за-
гальної середньої освіти [1]. Тому необхідною умо-
вою розвитку сучасних освітніх організацій є форму-
вання професійної толерантності у керівників за-
гальноосвітніх навчальних закладів як особливого
типу толерантності, що властивий професійній діяль-
ності.

Інтерес до вказаної проблематики є невипадко-
вим на сучасному етапі розвитку українського сус-
пільства, а навпаки, логічним задоволенням наявних
потреб у підготовці фахівців нового типу. Особливе
місце в цьому процесі належить системі післядип-
ломної педагогічної освіти. Саме тому науковці
(Ю. Ірхіна, Ю. Тодорцева та ін.) одним із головних
завдань підвищення кваліфікації управлінців назива-
ють формування зокрема, професійної толерант-
ності.

Дослідженням проблеми професійної толеран-
тності фахівців у психології займалися О. Асмолов,
Г. Бардєр, С. Бондирєва, А. Демчук, І. Дубровіна,
Н. Жердєва, І. Зимня, Ю. Ірхіна, Л. Коржаков, Р. Ко-
чюнас, Ю. Макаров, А. Маркова, О. Мороз, Р. Нємов,
Ю. Поварьонков, А. Прихожан, К. Роджерс, О. Рад-
ченко, А. Темницький, С. Толстіков, Р. Торосян,

Т. Трет’якова, Т. Шаньшерова, О. Шаюк, Л. Шнейдер
та ін. [3]. Аналіз наукової літератури дає можливість
констатувати, що проблема формування професійної
толерантності у керівників закладів загальної серед-
ньої освіти (ЗЗСО) в умовах післядипломної педаго-
гічної освіти не розроблялася.

Мета статті – проаналізувати особливості фор-
мування професійної толерантності у керівників зак-
ладів загальної середньої освіти на післядипломній
стадії (у процесі підвищення кваліфікації).

Для визначення засобів формування професійної
толерантності у керівників ЗЗСО на післядипломній
стадії в процесі післядипломної педагогічної освіти
(підвищенні кваліфікації) спиратимемося на законо-
мірності освіти дорослих [7], принципи андрагогіки [9],
методи формування, які мають орієнтуватися на осо-
бистісний аспект [5; 9]: особливості навчання керів-
ників як дорослих слухачів.

Тому проектування освітнього процесу базуєть-
ся, передусім, на психологічних закономірностях роз-
витку дорослої людини. Актуальність цього питан-
ня зростає тому, що на сучасному етапі розвитку сус-
пільства здійснюється перехід до такої освіти, мета
якої полягає у створенні сприятливих умов для роз-
витку і саморозвитку особистості слухача, виявленні
й активному використанні його індивідуальних особ-
ливостей у процесі підвищення кваліфікації. Крім того,
система підвищення кваліфікації має справу з людь-
ми, які вже визначилися у своєму професійному роз-
виткові, набули фізіологічної, соціальної, моральної
зрілості, економічної незалежності, тобто з особисто-
стями, які досягли у своєму розвитку певного акме
[10]. В енциклопедичному словнику «Освіта дорос-
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лих» поняття «освіта дорослих» розг-
лядається як «…освіта, спеціально при-
значена для осіб, які вважаються дорос-

лими, що має на меті вдосконалення їхніх освітніх і
професійних кваліфікацій, подальший розвиток здат-
ностей, поліпшення, відновлення або оновлення знань,
умінь, інших компетентностей для завершення рівня
формальної освіти, зокрема в новій галузі» [8, с. 276].

У психологічній науці накопичено певний теоре-
тичний та емпіричний матеріал, що розкриває специф-
іку психології навчання дорослих: визначено психо-
логічні характеристики дорослого як суб’єкта освіти
(Б. Ананьєв, Ю. Кулюткін та ін.), доведено мож-
ливість успішності освіти на різних етапах зрілості і
професійної компетентності (А. Маркова, О. Степано-
ва та ін.). Психологи дійшли висновку про те, що на-
вчання дорослих має ряд психологічних особливос-
тей: 1) своєрідністю освітніх закладів, форм та ме-
тодів їх діяльності (їх орієнтація на освітні потреби
фахівців і режим їхнього соціального життя); 2) спе-
цифікою слухачів (суб’єктами навчальної діяльності є
особи, які вже мають професійний досвід); 3) змістом
мети і завдань освітнього процесу, особливостями
форм і методів навчання; 4) специфікою взаємодії вик-
ладачів із суб’єктами освітнього процесу (визнання
самоцінності особистості кожного слухача, встанов-
лення діалогічних, партнерських стосунків між учас-
никами освітнього процесу).

Відповідно до особливостей навчання дорослих
слухачів в основу процесу навчання керівників ЗЗСО,
його змісту й організації має бути покладено андра-
гогічний підхід, у межах якого слухачі несуть відпо-
відальність за визначення змісту навчання, вибір форм
і методів, а також за оцінювання результатів. У пси-
хологічних дослідженнях широко відображено андра-
гогічні принципи навчання [5; 9], які слід враховува-
ти в процесі підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО:
доцільності (отримання користі від знань); індиві-
дуалізації (опори на досвід слухачів, урахування інди-
відуальних здібностей та освітніх потреб); свободи
вибору (реальний вибір слухача щодо мети і змісту
навчання, форм, методів і засобів його організації та
здійснення); технологічності (підвищення кваліфі-
кації не за рахунок вироблення нових умінь, а завдяки
актуалізації результатів навчання, їх реалізації у дії);
диференціації (урахування рівнево-кваліфікаційних
відмінностей, що дає змогу забезпечувати наступність
та послідовність у навчанні); вікового підходу (вра-
хування вікових закономірностей, притаманних до-
рослій людині); самостійності у навчанні (вимагає
внутрішньої активності слухача, відповідальності за

власне навчання); спільної діяльності в процесі на-
вчання (передбачає переосмислення ролі викладача
в навчальному процесі); урахування посадової пер-
спективи (допомогти слухачеві побачити найближчі
та віддалені професійні перспективи, усвідомити їх ре-
альність за умови постійної роботи над собою, роз-
витку професійних компетенцій, особистісних якостей);
рефлексивної позиції (усвідомлення того, що навчан-
ня змінить життя на краще). Андрагогiчні принципи
як норми діяльності, рекомендації до практики спря-
мовують функціонування системи підвищення квалі-
фікації керівників ЗЗСО на розкриття, розвиток пев-
них особливостей особистості фахівця.

Аналіз наукової літератури [4; 9; 10 та ін.] дав
змогу визначити особливості навчання керівників
ЗЗСО як дорослих слухачів: 1) керівники усвідом-
люють себе самостійною особистістю, яка має про-
фесійну підготовку і зарекомендувала себе як фахі-
вець високого рівня, тому  критично ставляться до
будь-яких спроб керувати ними, навіть якщо не вика-
зують цього вголос; 2) керівники є фахівцями, що ма-
ють багатий життєвий, соціальний і професійний
досвід, досвід навчальної діяльності (можливо, навіть
курсової підготовки), тому навчання оцінюють через
призму власного досвіду, а його результати співвідно-
сять з практичними потребами та особистісною зна-
чущістю (наявність яскравих прикладів з реального
життя слухачів підвищує мотивацію до навчання, ство-
рює необхідні психологічні передумови до розвитку
професіоналізму); 3) навчання керівників, як суб’єктів
трудової діяльності, має забезпечувати не просто зас-
воєння певної системи знань, умінь та навичок (функ-
ціональний розвиток), а концептуальний розвиток осо-
бистості, який знаходить своє вираження у розширенні
та поглибленні уявлень і понять про навколишній світ,
у формуванні цінностей, смислових утворень та іде-
алів особистості, у збагаченні власної концепції життя
та освоєнні технологій її практичної реалізації; 4) кер-
івники спочатку мають високу і конкретну мотивацію
до підвищення своєї кваліфікації, тому навчання обу-
мовлене прагматичним підходом: після здобуття ос-
віти вони прагнуть вирішити свої професійні й осо-
бистісні проблеми (кар’єрне зростання, професійне
спілкування тощо); 5) керівники прагнуть невідклад-
ного, безперервного практичного застосування отри-
маних знань та умінь на практиці професійної діяль-
ності, тому навчання повинно мати, передусім, прак-
тичну спрямованість; 6) у процесі навчання необхід-
но використовувати різні форми роботи з керівника-
ми, залежно від особистих знань і досвіду (через аналіз
конкретних проблем, управлінських ситуацій, виявлен-
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ня можливостей застосування отриманих
знань до різних сфер професійної діяль-
ності); 7) навчання керівників-слухачів

повинно організовуватися на засадах спільної діяль-
ності з викладачем, щоб слухачі були активними учас-
никами навчання, за можливості не використовувати
методи навчання, коли здійснюється тільки трансля-
ція інформації; 8) загалом, керівник є педагогом, тому
пред’являє підвищені вимоги до якості і результатів
навчання.

Отже, формування професійної толерантності зу-
мовлено потребами безперервного вдосконалення
професійних навичок (навчання протягом життя), по-
єднання особистісного розвитку з підвищенням про-
фесійного потенціалу управлінців, що є основою після-
дипломної педагогічної освіти (М. Кириченко, В. Олій-
ник, Т. Сорочан та ін.).

У цьому контексті особливо важливою є пробле-
ма оновлення змісту післядипломної педагогічної ос-
віти керівників ЗЗСО на засадах сучасних методоло-
гічних підходів до професійної підготовки, яка перед-
бачає розроблення нових методів, організаційних форм
роботи для слухачів та викладачів і є досить актуаль-
ною через сучасні тенденції розвитку і глобалізації
вищої освіти.

Спираючись на дослідження науковців (О. Бондар-
чук, Л. Карамушки, С. Королюк, В. Маслова, Г. Ти-
мошко та ін.), розроблено функціональну модель
формування професійної толерантності керів-
ників ЗЗСО у процесі післядипломної педагогічної
освіти (підвищення кваліфікації). Модель формуван-
ня професійної толерантності у керівників ЗЗСО ап-
робовано у ДВНЗ «Університет менеджменту осві-
ти» на післядипломній стадії – стадії підвищення ква-
ліфікації керівників ЗЗСО як організацій системи се-
редньої освіти.

Метою є формування професійної толерантності
у керівників ЗЗСО, що передбачає виконання таких
завдань: актуалізувати у слухачів потребу у форму-
ванні професійної толерантності та сприяти усвідом-
ленню ними важливості оволодіння нею для підвищен-
ня ефективності професійної діяльності; ознайомити
слухачів із сутністю, змістом та структурою профе-
сійної толерантності керівників, допомогти усвідоми-
ти власний рівень сформованості професійної толеран-
тності; спроектувати навчальну і самостійну
діяльність слухачів у процесі спеціально організова-
ного навчання, спрямовану на формування професій-
ної толерантності; підготувати викладачів до форму-
вання професійної толерантності слухачів; мотивува-
ти й стимулювати їхні прагнення до самовдоскона-

лення, саморозвитку у зазначеному напрямі в процесі
підвищення кваліфікації.

Функціонування моделі формування професійної
толерантності керівників передбачає створення спе-
ціального середовища. Толерантне освітнє середо-
вище ґрунтується на гуманістичних, моральних цінно-
стях, створює умови для розвитку інтерсуб’єктного
освітнього процесу на тлі актуальних перетворень осо-
бистості і саме є умовою гуманістичної освіти, що
розвиває і виховує толерантну особистість з адекват-
ною самооцінкою, яка активно освоює і перетворює
навколишній світ, відкриту, з високо розвиненими ме-
ханізмами самоідентифікації, що виражає певні духовні
і культурно-історичні цінності.

Ми виділяємо два механізми організації толе-
рантного освітнього середовища. Перший полягає
в припиненні негативних, агресивних або ворожих ре-
акцій стосовно іншого (певні обмеження, описані в
правилах, статуті й інших регламентуючих докумен-
тах закладу вищої освіти, з відповідальністю за про-
яви інтолерантності). На жаль, такі обмеження вира-
жають мінімальний рівень поваги до інших, і якщо він
не дотримується, то це означає, що суспільство про-
являє нетерпимість і порушує права людини. Інший
механізм організації і зміцнення толерантного сере-
довища виражається в створенні умов, необхідних для
здійснення прав людини і затвердження демократії.
Ці механізми не конкурують між собою, а доповню-
ють один одного, залежно від конкретної ситуації.

У межах освітнього простору закладу вищої ос-
віти (ЗВО) організація толерантного середовища оз-
начає культивування стосунків відкритості і взаємної
відповідальності, співпереживання, взаємодопомоги,
визнання різноманіття, розвитку здатності розпізна-
вати несправедливість і робити кроки для її подолан-
ня, а також здатність конструктивно долати розбіж-
ності і забезпечувати просування від конфліктних си-
туацій до примирення і вирішення суперечностей,
організацію групової рефлексії, в якій відбивається ро-
зуміння різноманіття поведінки оточуючих.

Ефективність реалізації моделі залежить від дот-
римання таких організаційно-психологічних умов
формування професійної толерантності у керів-
ників у процесі післядипломної педагогічної освіти
(підвищення кваліфікації):

1) розвиток організаційної культури (системи
цінностей, норм, правил) освітньої організації й її за-
садничої цінності – толерантності;

2) організація освітнього процесу відповідно до
ідей позитивного досвіду толерантності, що полягає у
створенні толерантного освітнього середовища у зак-
ладах післядипломної педагогічної освіти;
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3) стимулювання усвідомлення слу-
хачами важливості професійної толеран-
тності і залежності успішності управлінсь-

кої діяльності від рівня її сформованості;
4) сприяння усвідомленню викладачами закладів

післядипломної педагогічної освіти цінності професій-
ної толерантності у власній діяльності;

5) підготовка викладачів закладів вищої та після-
дипломної педагогічної освіти, здатних демонструва-
ти зразки професійної толерантності, співробітництва,
взаємодії;

6) організація освітнього процесу і навчальної
діяльності слухачів з урахуванням змісту, структури і
специфіки професійної толерантності керівників зак-
ладів загальної середньої освіти;

7) розроблення та впровадження в практику зак-
ладів післядипломної педагогічної освіти навчальних
програм, спрямованих на формування професійної то-
лерантності фахівців, з урахуванням поетапної побу-
дови й оптимального поєднання теоретичного, прак-
тичного та психологічного аспектів підготовки з опо-
рою на особистісні якості слухачів;

8) використання під час формування професійної
толерантності у майбутніх керівників інноваційних
форм і методів навчання.

З урахуванням наробок науковців (Ж. Андрєєвої,
М. Бітянової, Є. Козирєвої, М. Ступницької та ін.) ви-
окремлено етапи формування професійної толе-
рантності у керівників закладів загальної середньої
освіти:

1) діагностичний (слугує основою для поста-
новки цілей, завдань і встановлення робочого контак-
ту для подальшої діяльності);

2) діяльнісний (полягає у відборі і застосуванні
методичних засобів, присвячений формуванню толе-
рантної поведінки, побудові нових взаємин з оточен-
ням у процесі індивідуальної і групової коригувально-
розвивальної роботи);

3) контрольний (призначений для аналізу й ос-
мислення проміжних і кінцевих результатів діяльності,
обговорення досягнутого прогресу, аналізу змін, що
дає змогу коригувати подальшу роботу).

З метою забезпечення формування професійної
толерантності керівників ЗЗСО на післядипломній
стадії (стадії підвищення кваліфікації) нами розробле-
но авторський спецкурс «Формування професій-
ної толерантності у керівників закладів загаль-
ної середньої освіти у процесі післядипломної ос-
віти».

Спецкурс розраховано на керівників, які працю-
ють і є професійними управлінцями, мають управлі-

нський досвід. Спецкурс, розроблений для очно-дис-
танційної форми підвищення кваліфікації керівників, має
чітке практичне спрямування, що реалізується в про-
цесі активного соціально-психологічного навчання.
Очно-дистанційна форма передбачає проведення двох
очних сесій (настановної та контрольно-залікової) і
міжсесійний період (дистанційний етап для самостійної
роботи, під час якого слухачі виконуватимуть індиві-
дуальні творчі завдання). У процесі розроблення спец-
курсу ми спиралися на досвід кафедри психології уп-
равління Центрального інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти».

Спецкурс розрахований на 12 годин, вісім із яких
реалізуються у формі тематичної дискусії й елементів
тренінгу на очному етапі навчання, а решта – через
самостійну роботу на дистанційному етапі. За потре-
би кількість годин може бути змінена.

Мета спецкурсу: розкрити психологічні особли-
вості професійної толерантності керівників ЗЗСО і
висвітлити організаційно-психологічні умови її форму-
вання.

Завдання:
1) глибоке засвоєння знань, що розкривають

зміст і структуру професійної толерантності й органі-
заційно-психологічні чинники, які впливають на рівень
її сформованості;

2) опанування діагностичного інструментарію
для вимірювання рівнів сформованості професійної то-
лерантності;

3) оволодіння вміннями та навичками формуван-
ня професійної толерантності в процесі професійної
діяльності, удосконалення вмінь самоосвітньої діяль-
ності.

Основу спецкурсу становлять авторські розроб-
ки (результати теоретичних та емпіричних досліджень,
викладацько-тренерської роботи). Спираючись на
власний досвід і доробок у дослідженні проблеми,
викладач характеризує процес наукового досліджен-
ня, уводить слухачів у свою творчу лабораторію, роз-
криває методику наукової роботи, проблеми інформа-
ційного пошуку, техніку наукового дослідження.

Спецкурс побудовано відповідно до принципів
групового, інноваційного, проблемного, модульно-
го і проектного навчання.

Відповідно до основних ідей групового навчан-
ня ми припустили, що навчальна робота з керівника-
ми ЗЗСО має будуватися як пошукова, дослідницька
діяльність, у процесі якої відбувається обмін думка-
ми, формування власної думки, розгортаються дис-
кусії. Перехід від фронтальної до індивідуальних і гру-
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пових форм роботи допоможе забезпе-
чити комфорт учасників освітнього про-
цесу, високий рівень мотивації, реаліза-

цію суб’єкт-суб’єктних стосунків, досягнення усіма
учасниками оптимального рівня результативності ро-
боти, що проводиться. Групове навчання сприяє роз-
витку толерантних взаємин між викладачем і групою,
слухачів між собою, оскільки саме в групі відбувається
навчання рефлексії. Особистісне спілкування викла-
дача зі слухачами забезпечує сприятливий психоло-
гічний клімат у групі, особистісне самовираження та
соціальне самоствердження, відкритість, емпатійність
і змістову толерантність поведінки, спілкування, діяль-
ності.

Структура спецкурсу містить два змістових
модулі: тематичну дискусію з елементами міні-лекції
«Професійна толерантність керівників ЗЗСО: сутність,
структура, особливості» і навчальне заняття з еле-
ментами тренінгу «Формування професійної толеран-
тності керівників закладів загальної середньої освіти».

Особливе місце в розробленому нами спецкурсі
відведено використанню інноваційних форм і ме-
тодів навчання. Відмітними їх особливостями є:
максимальна активізація мислення, коли слухач ви-
мушений бути активним, незалежно від його бажан-
ня; стійкість і тривалість пізнавальної активності, са-
мостійність і творчість тощо. Відповідно до позначе-
них показників інноваційні форми і методи навчан-
ня діляться на імітаційні (аналіз конкретних профе-
сійних ситуацій, ділові і рольові ігри, проектування, впра-
ви) і неімітаційні (проблемні міні-лекції, тематичні
дискусії, «мозкові атаки», круглі столи).

Отже, кожен змістовий модуль реалізується че-
рез систему інноваційних форм і методів навчан-
ня: міні-лекція з використанням мультимедійної пре-
зентації; метод незавершених речень (з подальшим
груповим обговоренням); групова дискусія; індивіду-
альне рефлексивне завдання; робота в малих групах
(з подальшим груповим обговоренням та презента-
цією); робота в парах; метод аналізу управлінських
ситуацій (з подальшим груповим обговоренням); ме-
тод проектів.

Під час самостійної роботи керівників ЗЗСО на
дистанційному етапі передбачено виконання проект-
них завдань в організаціях, які вони очолюють, зокре-
ма, вирішення реальних проблемних ситуацій, пов’я-
заних із порушенням соціальної толерантності (став-
лення до внутрішніх переселенців), етнічної толеран-
тності (релігійні і культурні конфлікти з представника-
ми інших національностей), гендерної толерантності
(ставлення до представників ЛГБТ-спільноти) тощо.

Ефективність розроблення і впровадження спец-
курсу багато в чому визначається цілеспрямованим
використанням інформаційних ресурсів. Унесення
електронних ресурсів до процесу формування профе-
сійної толерантності керівників ЗЗСО припускає ви-
користання мультимедійних презентацій, перегляд
та аналіз документальних матеріалів, тестування і
рефлексію рівнів професійного зростання в галузі вив-
чення і становлення професійної толерантності слу-
хачів.

Під час розроблення спецкурсу потрібно було вра-
ховувати соціальний і професійний статуси керівників
ЗЗСО та специфіку психології навчання дорослих.

Аналіз результатів упровадження авторського
спецкурсу «Формування професійної толерантності у
керівників ЗЗСО у процесі післядипломної освіти»
довів його ефективність, досліджувані стали сприй-
мати невизначені ситуації як бажані, такі, що стиму-
люють, виявили прагнення використовувати на прак-
тиці оригінальні управлінські прийоми, у них підвищи-
лася здатність до позитивного і безумовного прийнят-
тя іншого як автономної самостійної особистості, що
має власну позицію, зросла задоволеність собою тощо.

Професійна толерантність є неодмінним ат-
рибутом фахової діяльності керівників, невід’ємною
ланкою в професійній взаємодії з підлеглими та со-
ціальним середовищем.

Професійна толерантність керівників ЗЗСО – це
комплекс професійно важливих якостей особистості, що
забезпечують ефективність у сфері професійної діяль-
ності і характеризуються активністю життєвої й профе-
сійної позицій, що виявляються у шанобливому ставленні
до позиції іншої людини як до рівноцінної унікальної осо-
бистості; здатністю приймати відмінні від власних дум-
ки, цінності, поведінку, зовнішні характеристики, готов-
ністю до рівноправного партнерства з усіма учасника-
ми освітнього процесу на основі дотримання норм мо-
ралі, відповідальної і водночас гнучкої взаємодії з ними,
зберігаючи власні цінності й індивідуальність. Поняття
професійної толерантності керівника передбачає як за-
гальні підстави толерантності, так і особливості, обу-
мовлені його професійною діяльністю.

Результати аналізу численних наукових джерел дали
змогу виявити високу актуальність проблематики фор-
мування професійної толерантності як професійно важ-
ливої якості керівника ЗЗСО в системі післядипломної
педагогічної освіти в умовах спеціально організованого
навчання. Розроблена нами загальна модель формуван-
ня професійної толерантності допомагає слухачам по-
вірити у власні сили, у цінність власного досвіду, оволо-
діти вмінням використовувати його для конструювання

О. Брюховецька



нового власного знання, сформувати про-
фесійно важливі якості, зокрема професій-
ну толерантність.
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