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ПЕРЕДМОВА

Впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах України актуалізує проблему забезпе-
чення його психологічного супроводу, зокрема пошуку шляхів 
і розробки заходів формування комунікативної толерантності 
у здорових школярів і учнів з особливостями психофізичного 
розвитку, як умови їх конструктивної взаємодії та гармонізації 
стосунків в єдиному освітньому просторі навчального закладу. 

Різні аспекти формування комунікативної толерантності у 
представників юнацького віку розглянуті в працях Є. Балдано-
вої, Б. Вульфова, Є. Гребенця, О. Калач, Л. Ніколаєвої, Н. Руденко, 
О. Скрябіної, О. Ставицького, С. Толстікової, Л. Яцевич та ін. 
У роботах науковців робиться наголос на значенні формування 
комунікативної толерантності в юнацькому віці, підкреслюється 
наявність необхідного для формування даної якості рівня психо-
логічної та психосоціальної зрілості. Водночас, варто зауважити, 
що представлені дослідження в більшості стосуються студентів, 
особливості комунікативної толерантності старшокласників, а 
тим більше її формування в умовах інклюзивного навчання, зали-
шаються ще недостатньо дослідженими в сучасній педагогічній 
та віковій психології. 

Метою емпіричних досліджень було виявлення особливостей 
комунікативної толерантності та шляхів її формування у стар-
шокласників в умовах інклюзивного навчання. Передбачалось 



вирішити ряд завдань: визначити теоретичні засади аналізу 
комунікативної толерантності у старших школярів в умовах 
інклюзивного навчання; дослідити поведінкові прояви та струк-
туру комунікативної толерантності старшокласників в умовах 
інклюзивного навчання; дослідити специфіку компонентів кому-
нікативної толерантності старшокласників із різними її типо-
логічними профілями; визначити особливості взаємозв’язку 
поведінкових проявів і складових компонентів комунікативної 
толерантності у старшокласників із різними її типологічними 
профілями; розробити програму формування комунікативної 
толерантності у старшокласників в умовах інклюзивного нав-
чання та перевірити її ефективність.



Розділ 1

ФЕНОМЕН КОМУНІКАТИВНОЇ 
ТОЛЕРАНТНОСТІ

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
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Комунікативна толерантність  
у структурі спілкування

Вивчення проблеми комунікативної толерантності старших 
школярів слід починати, перш за все, з визначення поняття «толе-
рантність». Серед багатьох соціокультурних проблем, що постали 
в процесі розвитку української державності перед сучасною укра-
їнською наукою, вивчення толерантності набуло особливої акту-
альності [2; 68; 72].

Поняття «толерантність» має давню історію, яку можна 
простежити в роботах видатних вітчизняних та зарубіжних 
філософів, психологів та педагогів [17]. Сучасний тлумачний 
словник української мови зазначає, що толерантність – це тер-
пимість до чиїхось поглядів [37, с. 673]. В українському педаго-
гічному словнику толерантність визначається як терпимість 
до чужих думок та вірувань [29, с. 332]. У психологічному слов-
нику А. Петровського та М. Ярошевського толерантність роз-
глядається як відсутність або послаблена реакція на певний 
негативний фактор в результаті зниження чутливості до його  
дії [102, с. 401-402]. 

У соціально-педагогічному розумінні толерантність є актив-
ним соціальним ставленням тому, що для її виникнення потрібен 
певний культурний рівень та моральні зусилля з боку соціальних 
суб’єктів щодо прийняття інших позицій, які відрізняються від їх 
власних [62, с. 82]. 

У психології толерантність тлумачиться як терпимість до 
чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, думок, а 
також витривалість до негативних емоційних факторів, фізіо-
логічна, психологічна та соціальна стійкості стосовно різнома-
нітних впливів [32; 40; 54]. Акцент при цьому робиться на під-
вищенні порогу емоційного реагування на загрозливу ситуацію, 
на витримку, саморегуляцію, здатність довго витримувати нега-
тивні впливи [33]. Толерантність розглядається як інтегральна 
якість особистості, яка зумовлює її здатність взаємодіяти з сере-
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довищем і власним внутрішнім станом у проблемних ситуаціях, 
що гарантує її адаптацію в соціумі й убезпечує від конфронтації з 
навколишнім світом і самою собою [127].

Н. Барбелко на основі аналізу походження терміну «толерант-
ність», наводячи приклади його перекладу з латинської, фран-
цузької, іспанської, англійської, китайської, арабської і українсь-
кої мов, пов’язує толерантність з усвідомленням людиною або 
групою небезперечності власних переконань, з усвідомленням 
великої кількості поглядів на істину та шляхи її знаходження. 
Проаналізувавши різні види толерантності (національно-етнічну, 
релігійну, класово-соціальну, географічну, політичну, гендерно- 
сексологічну, вікову та інші), Н. Барбелко доходить висновку, що 
незалежно від того, до якого індивіду чи групи людей, соціуму, 
з якої причини проявляється нетерпимість, значення терміну 
«толерантність» в цілому не змінюється. Толерантність залиша-
ється терпимістю до інших, до «інакших», до тих, хто відрізняється 
за тими чи іншими параметрами (не важливо за якими – інте-
лектуальними, етнічними, релігійними, культурними, віковими, 
майновими, медико-біологічними та ін.) [9, с. 262]. 

Н. Бордовська і А. Реан, розглядаючи терпимість як складову 
соціальної зрілості особистості, в її структурі виділяють сен-
суальну та диспозиційну терпимість, що відрізняються меха-
нізмами, які забезпечують терпимість особистості при соці-
альній взаємодії. Сенсуальну терпимість автори пов’язують із 
класичною толерантністю, яка має психофізіологічну основу 
(підвищений поріг чутливості до будь-яких впливів соціаль-
ного середовища), а диспозиційна терпимість передбачає готов-
ність особистості до певної реакції особистості на середовище, 
яка обумовлена установками особистості, її ставленнями до 
себе, до інших людей, до впливу інших людей на себе. Якщо 
сенсуальну терпимість автори метафорично називають терпи-
містю-міцністю, терпимістю-стіною, то диспозиційну – терпи-
містю-позицією, терпимістю-установкою, терпимістю-світовід-
чуттям [18, с. 179-180].
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У дослідженнях інших авторів наголошується на тому, що 
сутність толерантності не розкривається за умови зведення її до 
терпимості. Зміст даного феномену є досить неоднорідним і його 
якісне наповнення не можливо звести до окремої властивості, 
показника або характеристики [115].

На рівні філософського дискурсу В. Лекторський виділяє 
чотири варіації погляду на визначення толерантності:

– толерантність як байдужість до різних поглядів та практик, 
оскільки останні розглядаються як неважливі порівняно з більш 
суттєвими, важливими проблемами, з нормами, які безперечні 
для соціуму;

– толерантність як неможливість взаєморозуміння висту-
пає як повага до іншого, якого неможна зрозуміти та взаємодіяти  
з ним;

– толерантність як поблажливість, що припускає наявність 
певних цінностей культури, особистих поглядів суб’єкта, що поді-
ляє ці цінності, які виступають для нього привілейованою систе-
мою відліку, а все, що не відповідає цій системі викликає поблаж-
ливе й одночасно презирливе ставлення; 

– толерантність як розширення власного досвіду і критич-
ний діалог, що припускає повагу до іншої позиції та можли-
вість обопільних змін позицій як результату критичного діа-
логу [77, с. 48–54].

Аналіз психологічних основ дослідження толерантності в 
освіті дозволив С. Братченку виділити ряд підходів до розуміння 
толерантності:

– екзистенційно-гуманістичний, у межах якого толерантність 
розглядається як прояв свідомого, осмисленого і відповідального 
вибору людини, її власної позиції та активності з побудови пев-
них відносин;

– диверсифікаційний, згідно якого психологічний зміст толе-
рантності не може бути зведений до окремої властивості або 
характеристики, оскільки це складний і багатокомпонентний 
феномен, що має кілька «базових вимірів»;
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– особистісний підхід, в якому психологічною основою толе-
рантності виступає її особистісний вимір – цінності, смисли, осо-
бистісні установки;

– діалогічний підхід, в межах якого толерантність розгляда-
ється як особливий спосіб взаємин і міжособистісної взаємодії, 
спілкування з іншим, як міжособистісний діалог;

– фасилітативний підхід, згідно якого повноцінна толерант-
ність не може бути результатом лише зовнішніх впливів, вона 
не тільки формується, але й розвивається, а допомога у станов-
ленні толерантності передбачає створення умов для розвитку 
[19, с. 104-117].

Толерантність визначається як здатність людини реагувати 
позитивно на відмінності між собою та іншими. Те, як людина 
реагує на відмінності обумовлене стратегіями збільшення ознак 
відмінності або ознак подібності [10]. Інтенсивність реагування 
на відмінності визначається їх соціальною або особистісною 
значущістю. Як особистісна якість, толерантність означає межі 
простору, в якому людина відкрита для взаємодії зі світом без 
втрати відчуття збереження власної ідентичності та його стій-
кості у часі [11].

Толерантність розглядається науковцями як визнання рівності і 
поваги до іншого без ущемлення власних інтересів, як відмова від 
домінування та насильства, що передбачає визнання різноманіт-
ності культурних та особистісних проявів, взаємність та активну 
позицію всіх сторін, захист власних прав та прав інших людей 
щодо проявів нетерпимості як неприпустимих [118]. Три зазначені 
аспекти у змісті поняття толерантності О. Асмолов визначає, як 
стійкість, витривалість, терпимість, припустимість [6]. 

У визначеннях ряду авторів толерантність розглядається як 
система цінностей, смислів, норм людини, яка залежить від рівня 
розвитку особистості, але може змінюватися зі зміною соціаль-
ного середовища, що дозволяє науковцям виділяти толерантність 
як стан, що минає, і толерантність як стійку особистісну якість 
або позицію [7; 51; 69; 109].
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К. Сухіх визначає толерантність як здатність індивіда сприй-
мати особливості інших індивідів, що напряму не загрожують 
його життю та здоров’ю, без заперечень і протидії. Толерант-
ність передбачає наявність не тільки бажання стриматися, але 
й психічні можливості або ресурси для цього [124]. Розуміючи 
толерантність як багатовимірну особистісну характеристику, 
І. Гріншпун також наголошує на двох її планах: толерантності 
як тенденції або потребі та толерантності як можливості або  
здатності [33].

О. Столяренко сутність толерантності як складної багаторів-
невої, багатокомпонентної якості вбачає в ціннісно-усвідомленій 
психічній активності, що виявляється в здатності до розуміння 
власної особистості й поваги до себе, у визнанні, розумінні й при-
йнятті іншої людини, емпатії, самоконтролі та емоційної стабіль-
ності і рівноваги як умови конструктивної суб’єкт-суб’єктної взає-
модії й продуктивного діалогу [123].

На думку Г. Кожухар, толерантність проявляється у прагненні 
до взаєморозуміння, погодження мотивів і установок, виключає 
насильство і спрямована на співпрацю та діалог. Тому особливе 
значення має критичний діалог, який є одним із головних спосо-
бів реалізації толерантної позиції в спілкуванні, виступає домі-
нуючим механізмом становлення істинної толерантності. Толе-
рантність передбачає готовність до вступу в діалог, заснований 
на повазі, прийнятті, відкритості, увазі, розумінні, не з будь-якою 
іншою людиною, а саме з людиною, яка викликає негативну реак-
цію. Такий діалог дозволяє вирішити протиріччя, перетворити 
негативне ставлення на позитивне [58].

Є. Касьянова та Н. Виноградова акцентують увагу на творчо- 
діяльнісному характері толерантності, який передбачає 
суб’єкт-суб’єктні взаємини партнерів, засновані на рівноправ-
ності, взаємній повазі, відкритому діалозі, що реалізуються в 
толерантній діяльності. Толерантність проявляється на рівні сві-
домості у вигляді установки особистості, а на рівні поведінки як 
усвідомлена дія або вчинок. Обов’язковою умовою толерантно-




