
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Педагогіка толерантності 
(назва) 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: нормативна          Форма навчання:денна/ заочна 

Освітній ступінь: бакалавр_/ молодший бакалавр 

Галузь знань:  01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність:  012Дошкільна освіта___ 

Освітня програма:     Дошкільна освіта__ 

Рік навчання: 1-й Семестр: 1-й 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 28/6 - лекції; 30/6 - семінарські/ 

практичні/лабораторні/індивідуальні; 2/- – консультація; 60/104 - самостійна робота) 

Мова викладання:  українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle/Google Classroom 

https://classroom.google.com/c/MTcyODM5OTc0OTUz?cjc=w5yvnip 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Іванова Дора Георгіївна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент 

Кафедра:  загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

Робочій e-mail: delfy323@gmail.com  

Години консультацій на кафедрі: середа, 14:40-16:00 

 

3. Опис та мета дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Педагогіка толерантності» призначена для поглиблення фахових 

компетентностей здобувачів вищої освіти щодо виховання в дітей раннього і дошкільного 

віку толерантного ставлення та поваги до інших, попередження та протидії булінгу. 
Мета і завдання навчальної дисципліни: освоєння здобувачами професійних компетенцій 

формування політичної, етнічної та релігійної толерантності особистості у педагогічному 

процесі на певному освітньому щаблі за допомогою одержання теоретичних знань в області 

виховання толерантності, практичних умінь і навичок, що дозволяють вирішувати 

професійні завдання з формування у вихованців толерантної свідомості, ставлення та 

поведінки; ознайомлення з ознаками булінгу, формування вмінь використовувати прийоми 

попередження та протидії йому, оволодіння технологіями виховання в дітей раннього і 

дошкільного віку толерантного ставлення та поваги до інших. 

 

4. Результати навчання 
Здобувачі, які опанують змістом навчальної дисципліни «Педагогіка толерантності», 

зрозуміють: 

 своєрідність поняття «педагогічна толерантність», його структуру і функції;  

https://classroom.google.com/c/MTcyODM5OTc0OTUz?cjc=w5yvnip
mailto:delfy323@gmail.com


 психолого-педагогічні умови формування толерантності у дітей на певному освітньому 

щаблі;  

 сучасну практику толерантної взаємодії в освітньому процесі;  

 історію становлення педагогіки толерантності, її мету, завдання та принципи;  

 передовий досвід та особливості формування толерантної особистості у провідних 

зарубіжних країнах та в Україні;  

 проблеми гендерної толерантності, пріоритети сучасного виховання на ідеях педагогіки 

ненасильства та співробітництва;  

 тенденції розвитку толерантної Інтернет-комунікації в сучасному світі. 

У процесі вивчення курсу здобувачі можуть оволодіти такими вміннями й 

навичками: 

 підтримувати установку (орієнтацію) на толерантну взаємодію і розуміння необхідності 

створення толерантного середовища в освітньому закладі;  

 формувати якості толерантної особистості в освітньому процесі в умовах закладів 

дошкільної та початкової освіти;  

 здійснювати дослідницьку та моделюючу діяльність в галузі виховання толерантності; 

 організації толерантного взаємодії (комунікації) і спілкування з іншими людьми в 

полікультурному середовищі;  

 розвитку практичних навичок толерантної взаємодії;  

 володіння способами, методами та методиками толерантної Інтернет-комунікації. 

 

5. Структура дисципліни 
Тема № 1. Науково-практичні основи виховання толерантності у дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку 

Перелік питань/завдань, що виносяться на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4/1 год.): 

1.Мета і завдання курсу «Педагогіка 
толерантності».  

2.Поняття інтолерантності та її наслідків. 

3.Цілі, завдання та принципи педагогіки 

толерантності.  
4.Становлення і розвиток педагогіки 

толерантності.  

5.Сучасні дослідження в галузі педагогіки 
толерантності. 

6.Правові документи, які регламентують 

впровадження ідей педагогіки толерантності у 

практику. 

1.Асмолов А.Г. Формирование установки 

толерантного сознания как теоретическая и 
практическая задача // Мы - сограждане / [под. 

ред. Селивановой Л.И.]. М.: Изд-во «Бонфи», 

2002. Т. 2. 

2.Бакальчук В. О. Толерантність як ціннісна 
складова української культурної ідентичності 

[Текст] //Стратегічні пріоритети. 2007. №2. 

С. 153-158.  
3.Береговой Я.А. Толерантность. Педагогика 

толерантности // Педагогіка толерантності. 2004. 

№1. С. 135-139. 

4.Бондырев С.К., Колесов Д.В. Толерантность. 
Введение в проблему. М.: издательство 

Московского психолого-социального института; 

Воронеж: издательство НПО «МОДЭК», 2003.  
240 с. 

5.Швачко О.В. Толерантність як психолого-

соціальний феномен // Соціологія: теорія, методи, 
маркетинг. 2001. №2. С. 154-170. 

Семінарське заняття (2/-год.): 

1.Поняття толерантності та інтолерантності.  

2. Значимість толерантності для сучасного 
суспільства  

2.Принципи, завдання та функції педагогіки 

толерантності. 
3.Методологічні основи педагогіки 

ненасильства. Підходи окремих учених до 

1.Веретенко Т. Толерантність у професійній 

підготовці майбутніх учителів / Т. Веретенко, Я. 

Долгополова //Педагогіка і психологія 
професійної освіти. 2002. №4. С. 65-72.  

2.Волошина О.В. Проблема формування 

толерантності в сучасних педагогічних 
дослідженнях //Рідна школа. 2007. №3. С. 18-23. 

3.Вишневська Л. Деякі аспекти методології 



проблеми формування толерантності. 

4.Правові засади педагогіки толерантності: 
узагальнена характеристика нормативно-

правових документів («Декларація принципів 

толерантності», «Конституція України», 

«Конвенція ООН про права дитини», 
«Декларація прав людини» та ін.). 

толерантності //Рідна школа. 2003. № 4. С.43-45. 

4.Декларация принципов терпимости, утверждена 
резолюцией 5.61 Генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года [Текст] К.: 

Освіта, 1995. 

5.Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / 
[Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв та ін.]. К.: 

Альтпресс, 2003. 192 с. 

6.Карандаш М.М. Толерантність як педагогічний 
феномен [Текст] // Полікультурність, діалог і 

злагода: українські реалії / Міжнародна науково-

практична конференція: матеріали. Мелітополь, 
2008. 304с. 

Завдання для самостійної роботи:  

Законспектувати основні принципи 

толерантності («Декларація принципів 
толерантності»). 

3. Проаналізувати міфи про толерантність, що 

панують в Україні. Чи згодні ви з висновком 
автора? Поясніть свою позицію. 

 

 

Декларація принципів толерантності 

http://edu.helsinki.org.ua/files/docs/1272481866.doc  
 

https://osvitanova.com.ua/posts/4496-try-mify-pro-

tolerantnist-shcho-panuiut-v-ukraini  

 

Тема № 2. Толерантність як складова педагогічної культури та педагогічної компетентності 

педагога. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4/- год.): 
1.Толерантність як складова педагогічної 

культури педагога. 

2.Компетентнісний підхід до підготовки 
педагогів.  

3.Професійна компетентність сучасного 

педагога у вирішенні завдань формування 

толерантності особистості в освітньому процесі.  
4.Компоненти педагогічної толерантності.  

5.Прийоми саморозвитку педагогічної 

толерантності. 

1.Вульфов Б.З. Воспитание и толерантность: 
сущность и средства // Воспитание и 

дополнительное образование детей и молодежи. 

2002. № 6. С.24-30. 
2.Гараджа В.И. Толерантность и религиозная 

нетерпимость // Философские науки. 2004. №3. 

С. 18-33. 

3.Гершунский Б.С. Толерантность в системе 
ценностно-целевых приоритетов образования: 

[Филос. аспект] // Педагогика. 2002. № 7. C.3-12. 

Семінарське заняття (2/- год.): 

1.Місце і роль толерантності у формуванні 

педагогічної культури педагога.  

2.Формування політичної, етнічної та релігійної 
толерантності дітей різних вікових груп в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 

3.Загальна характеристика складових  
педагогічної толерантності (доброзичливість, 

уважне ставлення до дітей, безконфліктне 

спілкування, емпатичні здібності, 

товариськість, педагогічне співробітництво, 
вміння слухати, комунікативна толерантність, 

діалогічне мислення, само прийняття та ін.). 

4.Прийоми саморозвитку педагогічної 
толерантності (загальна характеристика).  

1.Грива О.А. Соціально-педагогічні основи 

формування толерантності у дітей і молоді в 

умовах полікультурного середовища: 

Монографія. К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. 228 с. 
2.Грива О. Виховання толерантності в дітей та 

молоді// Психолог. "Шкільний світ", №21-22 

(165-166), 2005. С.3-24. 
3.Грива О.А., Королев А.А. Тренинг общения как 

форма воздействия на коммуникативные 

установки (в контексте воспитания толерантности 

личности) // Проблеми сучасної педагогічної 
освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Вип.4 К.: 

Педагогічна преса, 2002. С.90-99. 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Продемонструвати прийоми саморозвитку 

педагогічної толерантності. 
2.Створити емблему курсу «Педагогіка 

толерантності», підготуватися до її захисту. 

1.Коржуев А.В. Толерантность в контексте 

педагогической культуры преподавателя вуза / 

А.В. Коржуев, Н.Ю. Кудзиева, В.А. Попков // 
Педагогика. 2003. №5. С. 44 -48. 

2.Мурашов А.А. Гримасы толерантности: когда 

http://edu.helsinki.org.ua/files/docs/1272481866.doc
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терпимость не терпима// Педагогіка 

толерантності. 2004. №1. С. 16-20. 
3. Толерантність: види, прояви, значення 

https://osvitanova.com.ua/posts/4493-tolerantnist-

vydy-proiavy-i-znachennia  

 

 

Тема № 3. Принципи виховання толерантності у контексті педагогіки ненасильства - 

педагогіки співробітництва 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція(2/- год.): 

1.Поняття принципів виховання у сучасній 
педагогічній науці.  

2.Основні принципи педагогіки ненасильства і 

педагогіки співробітництва.  

3.Процес формування ненасильницьких, 
толерантних форм відносин у дітей молодшого і 

дошкільного віку.  

1.Риэрдон Б. Толерантность - дорога к миру. М.: 

Изд-во "Бонфи", 2001. 304с. 
2.Базовий компонент дошкільної освіти. К., 

2012. 26 с. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/ba

zovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-
ostatochnij.pdf 

 

Семінарське заняття (2/- год.): 
1.Принципи виховання дітей раннього і 

дошкільного віку: сучасні підходи.  

2.Загальна характеристика принципів 

педагогіки ненасильства і педагогіки 
співробітництва. 

3.Толерантні форми відносин у закладі 

дошкільної освіти:шляхи формування 
4.Провідні параметри толерантної взаємодії між 

дорослим та дитиною: діалог, співробітництво, 

опіка та пробачення (стисла характеристика 
кожного з них, приклади). 

1.Базовий компонент дошкільної освіти. К., 
2012. 26 с. 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/ba

zovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-

ostatochnij.pdf 
2.Рожков М.И., Байбородова Л.В., Ковальчук 

М.А. Воспитание толерантности у школьников: 

Учебно-методическое пособие. Ярославль: 
Академия развития: Академия Холдинг: 2003. 

192 с. 

3.Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. 
Тренинг "Учимся толерантности" // На пути к 

толерантному сознанию. Ответ. ред. А.Г. 

Асмолов. М.: Смысл, 2000. С.117-239. 

4.Скубашівська Т. Проблема толерантності у 
зрізі міжкультурного діалогу // Практична 

філософія. 2004. №4 (14). С. 108-113. 

5.Толерантное сознание и формирование 
толерантных отношений (теория и практика): 

сб. науч.-метод. ст. [Текст] // 2-е изд., 

стереотип. М.: Изд-во Московского психолого-

социального института. Воронеж: НПО 
«МОДЭК», 2003. 368с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розкрийте на конкретних прикладах зміст 
принципів виховання толерантності: принцип 

толерантного середовища, принцип умовності 

толерантності, принцип особистої гідності, 

принцип соціальної обумовленості виховання, 
принцип діалогу та співробітництва. 

 

Тодорцева Ю.В. Педагогіка толерантності: 

метод. рекоменд. [Текст]. Одеса: ПНЦАПНУ; 
СВД Черкасов М.П., 2004. 90 с.  

 

https://osvitanova.com.ua/posts/907-8-korotkykh-

animatsii-pro-tolerantnist-ukrainskoiu 

 

Тема № 4. Зміст виховання толерантності в системі сучасної полікультурної освіти  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2/- год.): 
1.Поняття полікультурного освітнього 

простору: підходи до організації педагогічної 

1.Скубашівська Т. Проблема толерантності у 
зрізі міжкультурного діалогу // Практична 

філософія. 2004. №4 (14). С. 108-113. 

https://osvitanova.com.ua/posts/4493-tolerantnist-vydy-proiavy-i-znachennia
https://osvitanova.com.ua/posts/4493-tolerantnist-vydy-proiavy-i-znachennia
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
https://osvitanova.com.ua/posts/907-8-korotkykh-animatsii-pro-tolerantnist-ukrainskoiu
https://osvitanova.com.ua/posts/907-8-korotkykh-animatsii-pro-tolerantnist-ukrainskoiu


діяльності. 

2.Поняття міжетнічної толерантності та 
культури міжнаціонального спілкування як 

одного з найважливіших (базових) компонентів 

змісту виховання толерантності.  

3.Етнокультура в системі сучасної освіти, її 
педагогічний потенціал.  

4.Критерії і показники толерантності.  

5.Науково-педагогічні підходи до визначення 
змісту виховання толерантності в роботах 

сучасних вчених та дослідників. 

2.Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / 

[Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв та ін.]. К.: 
Альтпрес, 2003. 192 с. 

 

Семінарське заняття (2/- год.): 

1.Розкрити сутність поняття «етнокультурна 
особистості». Як воно пов’язане з 

толерантністю людини? 

2.Скориставшись базовими джерелами, 
визначити критерії і показники толерантності. 

3.Підготуйте додатковий матеріал щодо 

визначення змісту виховання толерантності 
особистості в роботах сучасних вчених та 

дослідників. 

4.Напишіть педагогічне есе про прояви 

толерантності (інтолерантності) у вашому житті 
(обсяг – 1 стор.) 

1.Волошина О.В. Проблема формування 

толерантності в сучасних педагогічних 
дослідженнях //Рідна школа. 2007. №3. С. 18-23. 

2.Бакальчук В. О. Толерантність як ціннісна 

складова української культурної ідентичності 
[Текст] //Стратегічні пріоритети. 2007. №2. 

С. 153-158. 

3.Грива О.А. Соціально-педагогічні основи 
формування толерантності у дітей і молоді в 

умовах полікультурного середовища: 

Монографія. К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. 228 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Проаналізуйте вислови про толерантність, 

запропонуйте власні приклади влучних 
висловлювань відомих людей про толерантність 

та пов’язані з нею проблемні питання. 

2.Прочитайте «Притчу про цвяхи» та 
продумайте, як можна використати її зміст для 

виховання толерантності у дітей дошкільного 

або молодшого шкільного віку. 
 

 

https://osvitanova.com.ua/posts/4495-17-

vluchnykh-vysloviv-vydatnykh-liudei-pro-
tolerantnist  

 

https://osvitanova.com.ua/posts/4494-shcho-take-
tolerantnist-abo-prytcha-pro-tsviakhy  

 

Тема № 5. Форми, методи і прийоми формування толерантності  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2/- год.): 

1.Поняття форми, методу і прийому в 

педагогіці.  
2.Методи та прийоми виховання толерантності. 

3.Форми виховання толерантності. 

4.Сучасна практика толерантної взаємодії в 
освітньому процесі. 

1.Пєхота О.М. Культура співробітництва: 

практика групової роботи студентів: навчально-

методичний посібник / О.М. Пєхота, 
С.В. Ратовська. Миколаїв : Іліон, 2011. 252 с. 

(Серія “Педагогічна освіта ХХІ”). 

2.Коваленко О.Е. Комунікативні процеси в 
педагогічній діяльності: навч. посіб. Х.: 

Контраст, 2008. 112 с. 

Семінарське заняття (2/2 год.): 

1.Методи виховання толерантності: бесіда, 
дискусія, приклад, заохочення, соціальна проба, 

аналіз виховуючих ситуацій, метод педагогічної 

драматургії, метод переконання, метод 
навіювання та ін.  

2.Прийоми виховання толерантності: рольова 

маска, мікрофон по колу, безперервна естафета 
думок, естафета на задану тему та ін.  

3.Форми виховання толерантності: бесіди, 

диспути, тренінги, КТД, ігрові програми, та ін. 

1.Квак О.В. Формування педагогічної техніки, 

як важливої основи педагогічного 
професійного мислення http://www.bati-

referaty.net.ua/engine/download.php?id=194 

2.Ольшанська Н. Конфлікт і взаємодія 
http://osvita.ua/school/psvchology/675  

3.Семиченко В.А. Плекаємо педагогічну 

майстерність: [навчальний посібник] / 
В.А.Семиченко, О.С.Снісаренко, 

О.В.Брюховецька, А.Ш.Кудусова. Вінниця: 

Планер, 2010. 674 с. 

https://osvitanova.com.ua/posts/4495-17-vluchnykh-vysloviv-vydatnykh-liudei-pro-tolerantnist
https://osvitanova.com.ua/posts/4495-17-vluchnykh-vysloviv-vydatnykh-liudei-pro-tolerantnist
https://osvitanova.com.ua/posts/4495-17-vluchnykh-vysloviv-vydatnykh-liudei-pro-tolerantnist
https://osvitanova.com.ua/posts/4494-shcho-take-tolerantnist-abo-prytcha-pro-tsviakhy
https://osvitanova.com.ua/posts/4494-shcho-take-tolerantnist-abo-prytcha-pro-tsviakhy
http://www.bati-referaty.net.ua/engine/download.php?id=194
http://www.bati-referaty.net.ua/engine/download.php?id=194
http://osvita.ua/school/psvchology/675


4.Аналіз передового досвіду та особливостей 

формування толерантної особистості у 
провідних зарубіжних країнах та в Україні. 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Зробіть декілька з запропонованих вправ:  

Вправи, які навчають дітей толерантності. 
Наведіть приклади. Як ви вважаєте, чи можна 

навчити дітей толерантності? 

 
2.Запропонуйте власні розробки щодо 

формування толерантної особистості дитини або 

презентуйте досвід кращих педагогів 

(портфоліо). 
 

1.Поніманська Т. Виховання людяності / 

Т.Поніманська, О.Козлюк, Г.Марчук. Рівне: 

Волинські обереги, 2012. 160 с. 
2.Скрипник Н. Виховання толерантних 

взаємостосунків дітей старшого дошкільного 

віку. Умань: ПП Жовтий, 2011. 182с. 
https://osvitanova.com.ua/posts/4497-9-vprav-iaki-

navchaiut-tolerantnosti  

 

Журнал «Дошкільне виховання» 

 

Тема № 6. Проблеми толерантності в дитячому середовищі. Особливості розвитку 

толерантності у дітей різних вікових груп  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2/1 год.): 
1.Толерантність у світлі теорій розвитку 

особистості.  

2.Розвиток толерантності як моральної якості 

особистості. 
3.Вікова динаміка розвитку толерантності як 

моральної якості особистості дитини, рівні 

розвитку відповідно до вікової категорії 
вихованців. 

1.Швачко О.В. Толерантність як психолого-
соціальний феномен // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. 2001. №2. С. 154-170. 

2.Карандаш М.М. Толерантність як педагогічний 

феномен [Текст] // Полікультурність, діалог і 
злагода: українські реалії / Міжнародна науково-

практична конференція: матеріали. Мелітополь, 

2008. 304с. 

Семінарське заняття (2/- год.): 

1.Толерантність як основа духовно-морального  

розвитку особистості.  
2.Загальна характеристика критеріїв та 

показників розвитку толерантності.  

4.Вікова динаміка розвитку толерантності як 
моральної якості.  

5.Рівні розвитку даної якості відповідно до 

вікових періодів розвитку дитини. 

1.Грива О.А. Соціально-педагогічні основи 

формування толерантності у дітей і молоді в 

умовах полікультурного середовища: 
Монографія.  К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. 228 с. 

2.Грива О. Виховання толерантності в дітей та 

молоді // Психолог. "Шкільний світ", №21-22 
(165-166), 2005. С.3-24. 

3.Грива О.А., Королев А.А. Тренинг общения 

как форма воздействия на коммуникативные 
установки (в контексте воспитания 

толерантности личности) // Проблеми сучасної 

педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і 

психологія. Вип.4. К.: Педагогічна преса, 2002. 
С.90-99. 

4.Декларація принципів толерантності 

http://edu.helsinki.org.ua/files/docs/1272481866.doc  

Завдання для самостійної роботи: 

1.Навести приклади діагностичних методик, що 

визначають рівень сформованості толерантності 

особистості, здійснити самодіагностику і 
зробити аналіз одержаних результатів. 

2.Укласти бібліографічний покажчик джерел з 

теми «Виховання толерантності».  
 

 

Яланська С. П. Психологічні аспекти розвитку 

толерантності особистості в освітньому 

середовищі. Психологія особистості. Івано-
Франківськ, 2016. № 1 (7). С. 100-109. 

 
https://osvitanova.com.ua/posts/4491-18-

dytiachykh-i-pidlitkovykh-knyzhok-iaki-vchat-ditei-

tolerantnosti-ukrainskoiu  

 

 

https://osvitanova.com.ua/posts/4497-9-vprav-iaki-navchaiut-tolerantnosti
https://osvitanova.com.ua/posts/4497-9-vprav-iaki-navchaiut-tolerantnosti
http://edu.helsinki.org.ua/files/docs/1272481866.doc
https://osvitanova.com.ua/posts/4491-18-dytiachykh-i-pidlitkovykh-knyzhok-iaki-vchat-ditei-tolerantnosti-ukrainskoiu
https://osvitanova.com.ua/posts/4491-18-dytiachykh-i-pidlitkovykh-knyzhok-iaki-vchat-ditei-tolerantnosti-ukrainskoiu
https://osvitanova.com.ua/posts/4491-18-dytiachykh-i-pidlitkovykh-knyzhok-iaki-vchat-ditei-tolerantnosti-ukrainskoiu


Тема № 7. Проблема толерантності у відносинах батьків і дітей, способи її вирішення  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2/- год.): 

1.Взаємодія батьків і дітей: типи, особливості 

прояву.  
2.Толерантність як основа розвитку сімейних 

стосунків. 

3.Проблеми сімейної інтолерантності та шляхи 
їх розв’язання. 

1.Гершунский Б.С. Толерантность в системе 

ценностно-целевых приоритетов образования: 

[Филос. аспект] // Педагогика. 2002. № 7. C.3- 
2.Асмолов А.Г. Формирование установки 

толерантного сознания как теоретическая и 

практическая задача // Мы - сограждане / [под. 
ред. Селивановой Л.И.]. М.: Изд-во «Бонфи», 

2002. Т. 2. 

3.Бакальчук В. О. Толерантність як ціннісна 
складова української культурної ідентичності 

//Стратегічні пріоритети. 2007. №2. С. 153-158.  

4.Береговой Я.А. Толерантность. Педагогика 

толерантности // Педагогіка толерантності. 
2004. №1. С. 135-139. 

6.Гром С. Сімейне виховання та його вплив на 

морально-особистісне зростання дошкільників 
Молодь і ринок. 2012. № 2. С. 160-166. 

Семінарське заняття (2/2 год.): 
1.Психолого-педагогічні умови організації 

конструктивної педагогічної взаємодії батьків і 

дітей.  
2.Проблема «батьків» і «дітей» - наслідок 

відсутності толерантності у взаєминах в сім’ї. 

3.Значущість толерантності у забезпеченні  

сімейного благополуччя. 
4.Можливі варіанти вирішення проблеми 

сімейної інтолерантності. 

1.Канарова О. Роль вихователя у формуванні 
толерантності дітей дошкільного віку. 

Науковий вісник Мелітопольського державного 

педагогічного університету. 2015. №1. С. 106-
110. 

2.Кривошея Н. Формування толерантності 

дошкільника засобами родинного виховання. 

Гуманізація навчально-виховного процесу. 
2020, №. 1 (99). С. 277-283. 

http://gnvp.ddpu.edu.ua/article/view/198165  

Завдання для самостійної роботи: 
1.Форми та методи виховання гуманізму, 

емпатії, поваги до світу іншого в родинному 

колі (поміркуйте, аргументуйте свою думку). 

 
2.Психолого-педагогічний аналіз інтолерантної 

поведінки дитини (визначити чинники, які 

симулюють дитину до цього, використовуючи 
додаткові матеріали, зробіть висновки щодо 

запобігання проявів інтолерантної поведінки 

дітей). 
 

 
https://osvitanova.com.ua/posts/4483-tolerantnishi-

odnak-menshe-zasudzhuiut-nasylstvo-iak-

zminylys-ukraintsi-za-deviat-rokiv)  

 
1.Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини від родини. Як 

виховати в сім’ї здорову дитину від народження 

до повноліття. К. : 2006. 157 с 
2.Гром С. Сімейне виховання та його вплив на 

морально-особистісне зростання дошкільників 

Молодь і ринок. 2012. № 2. С. 160-166. 
3.Коток М. Чинники формування особистісної 

ідентичності старших дошкільників. Вісник 

Київського національного лінгвістичного 

університету. Серія Педагогіка та Психологія. 
2018. № 28. С. 182-188. 

4.Ляпунова В.А. Психолого-педагогічні умови 

формування толерантності у дітей старшого 
дошкільного віку Педагогіка та психологія. 

2016. Вип. 52. С. 60-69. 

5.Ладивір С. Секрети батьківської педагогіки. 

Дошкільне виховання. 2008. №6. С. 3-6. 
 

 

http://gnvp.ddpu.edu.ua/article/view/198165
https://osvitanova.com.ua/posts/4483-tolerantnishi-odnak-menshe-zasudzhuiut-nasylstvo-iak-zminylys-ukraintsi-za-deviat-rokiv
https://osvitanova.com.ua/posts/4483-tolerantnishi-odnak-menshe-zasudzhuiut-nasylstvo-iak-zminylys-ukraintsi-za-deviat-rokiv
https://osvitanova.com.ua/posts/4483-tolerantnishi-odnak-menshe-zasudzhuiut-nasylstvo-iak-zminylys-ukraintsi-za-deviat-rokiv


Тема № 8. Дитина в соціальному просторі школи: толерантність і інтолерантність у прийнятті 

соціально-рольових позицій  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2/1 год.): 

1.Своєрідність соціально-рольової позиції 
дитині у процесі навчально-пізнавальної 

діяльності. 

2.Методи та прийоми підвищення ефективності 
навчальній діяльності.  

3.Процес адаптації дитини до освітнього 

простору.  

4.Психолого-педагогічні умови створення 
безпечного середовища закладу освіти. 

1.Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське 

народознавство в дошкільному закладі. К.: 
Вища школа, 2003. 206 с. 

2.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні 

технології, практикум. К.: Слово, 2014. 448 с. 
3.Поніманська Т. Виховання людяності / 

Т.Поніманська, О.Козлюк, Г.Марчук. Рівне: 

Волинські обереги, 2012. 160 с. 

4.Скрипник Н. Виховання толерантних 
взаємостосунків дітей старшого дошкільного 

віку. Умань: ПП Жовтий, 2011. 182с. 

Семінарське заняття (4/- год.): 
1.Методи вивчення ставлення дітей до правил 

поведінки, навчальних дій і вимог, до 

навчальної діяльності, педагога та однолітків у 

процесі навчально-пізнавальної діяльності.  
2.Свобода вираження дитини в закладі освіти.  

3.Нормативні аспекти регуляції поведінки і 

проблеми толерантності в освітньому просторі.  
4.Інклюзивне освітнє середовище та 

універсальний дизайн закладу освіти. 

1. Черемський М. П. Толерантність освітнього 
середовища як умова творчого самовираження 

особистості // Теорія і практика управління 

соціальними системами: філософія, психологія, 

педагогіка, соціологія. 2018. № 2. С. 75-82. 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/40143 

2.Коток М. Чинники формування особистісної 
ідентичності старших дошкільників. Вісник 

Київського національного лінгвістичного 

університету. Серія Педагогіка та Психологія. 

2018. № 28. С. 182-188. 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Визначити сутність поняття «толерантне 

середовище закладу освіти». 
2.Розробити методичні рекомендації для 

педагога, як доступно пояснити дитині, що не 

всі такі, як вона. 

3.Перегляньте та проаналізуйте виховний 
потенціал анімаційних матеріалів з проблем 

толерантного ставлення у соціумі. Наведіть 

власні приклади дитячих мультфільмів, 
анімаційних роликів за вказаною тематикою. 

 

Яланська С. П. Психологічні аспекти розвитку 

толерантності особистості в освітньому 

середовищі // Психологія особистості. Івано-
Франківськ, 2016. № 1 (7). С. 100-109. 

 

https://osvitanova.com.ua/posts/2225-yak-

hovoryty-z-ditmy-pro-invalidnist 
 

https://osvitanova.com.ua/posts/907-8-korotkykh-

animatsii-pro-tolerantnist-ukrainskoiu  
 

 

Тема № 9. Прояв гендерної толерантності у дітей різних вікових груп  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2/1 год.): 
1.Поняття ґендеру та прояви гендерної 

толерантності у дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку.  
2.Гендерна ідентичність як основа гендерної 

толерантності особистості.  

3.Гендерні стереотипи та їх зв’язок з гендерною 

толерантністю. 

1.Жадленко І. О. Формування професійно-
етичної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів у процесі 

фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.04. Класичний  приватний ун-т. 

Запоріжжя, 2017. 20 с. 

2.Коток М. Чинники формування особистісної 

ідентичності старших дошкільників. Вісник 
Київського національного лінгвістичного 

університету. Серія Педагогіка та Психологія. 

2018. № 28. С. 182-188. 
3.Шулигіна Р. А. Пріоритети гендерного 

підходу у формуванні гармонійно розвиненої 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40143
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40143
https://osvitanova.com.ua/posts/2225-yak-hovoryty-z-ditmy-pro-invalidnist
https://osvitanova.com.ua/posts/2225-yak-hovoryty-z-ditmy-pro-invalidnist
https://osvitanova.com.ua/posts/907-8-korotkykh-animatsii-pro-tolerantnist-ukrainskoiu
https://osvitanova.com.ua/posts/907-8-korotkykh-animatsii-pro-tolerantnist-ukrainskoiu


особистості. Психолого-педагогічні проблеми 

освіти і виховання в умовах глобалізації та 
інтеграції освітніх процесів: Тези доповідей 

наукової конференції кафедри ЮНЕСКО 

КНЛУ, 12 грудня 2007 р. К. : Вид. центр КНЛУ, 

2007. С. 136-138. 

Семінарське заняття (2/- год.): 

1.Знайомство з гендерними ролями в 

дошкільному періоді.  
2.Особливості впливу гендерних стереотипів на 

взаємодію з однолітками в дошкільному, 

молодшому шкільному, підлітковому, 

юнацькому віці. 
3.Шляхи формування гендерної толерантності 

особистості. 

1.Гончаренко А. М. Хлопчики й дівчатка: 

міжособистісні взаємини. Дошкільне 

виховання. 2007. № 4. С. 8-10. 
2.Кікінежді О. Гендерне виховання змалку. 

Дошкільне виховання. 2006. № 3. С. 10-13. 

3.Сьоміна А. Особливості гендерного 

виховання дошкільників різного віку /  
А. Сьоміна, О. Куксенко, В. Гармаш // 

Вихователь-методист дошкільного закладу. 

2011. № 5. С. 40-52. 
4.Дитина: програма виховання і навчання дітей 

від двох до семи років / наук. кер. проекту: О.В. 

Огневюк, К.І. Волинець, наук. кер. програмою: 
О.В. Проскура та ін. / МОН України, Головн. 

упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради 

(КМДА), Київ. У-нт ім. Б. Грінченка. 3-тє вид. 

доопр. та доп.  К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 
2012. 492 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Проаналізуйте сутність понять «стать» і 

«гендер». Чим вони відрізняються? 
2.Наведіть 1-2 приклади прояву гендерних 

стереотипів у суспільстві та сфері освіти. 

3.Запропонуйте одну з форм виховної роботи з 
формування гендерної толерантності у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

1.Луценко О. А. Гендерна абетка для педагогів 

(методичні рекомендації для вчителів щодо 

реалізації гендерної складової в навчально-
виховному процесі початкової школи) / О. А. 

Луценко, Н. М. Павлущенко. Суми : СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка, 2010. 52 с. 
2.Листопад О. Педагогічні умови гендерного 

виховання старших дошкільників в закладах 

дошкільної освіти. Науковий вісник МНУ імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки № 1 

(64), лютий 2019. С. 145-151 

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Ped-visnyk-

64-2019-29.pdf  
3.Шулигіна Р., Мовчун В. Гендерне виховання 

дітей дошкільного віку : досвід співробітництва 

учасників педагогічного процесу  
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/inline-

images/2018-10/2018-10-09-1/.pdf  

 

 

Тема № 10. Національна та конфесійна толерантність у дитячому середовищі  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2/- год.): 
1.Поняття національної самосвідомості, процес 

її формування.  

2.Системний підхід при вихованні національної 
самосвідомості і міжнаціональної 

толерантності.  

3.Етнопедагогізація освітнього процесу як 
передумова розвитку міжнаціональної 

толерантності.  

4.Принципи управління процесом формування 

1. Ляпунова В.А. Психолого-педагогічні умови 
формування толерантності у дітей старшого 

дошкільного віку. Збірник наукових праць 

«Педагогіка та психологія». Харків, 2016. Вип. 
52 С. 60-69. znpkhnpu_ped_2016_52_9.pdf  

2.Жадленко І. О. Формування професійно-

етичної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів у процесі 

фахової підготовки: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. канд. пед. наук : 13.00.04. Класичний 

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Ped-visnyk-64-2019-29.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Ped-visnyk-64-2019-29.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/inline-images/2018-10/2018-10-09-1/.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/inline-images/2018-10/2018-10-09-1/.pdf


національної самосвідомості.  

5.Шляхи та засоби формування етнічної 
самосвідомості особистості.  

приватний ун-т. Запоріжжя, 2017. 20 с. 

Семінарське заняття (4/- год.): 

1.Національна самосвідомість як основа 

міжнаціональної толерантності.  
2.Особливості конфесійної толерантності в 

дитячому середовищі; характерні установки, 

властиві дітям у сфері міжнаціональних 
відносин (до представників інших релігій, 

невіруючих, сект тощо).  

3.Особливості міжнаціональної толерантності, 

форми її прояву.  
4.Ознаки міжнаціональної інтолерантності: 

етноцентризм, ксенофобія, геноцид.  

5.Педагогічні умови формування конфесійної і 
національної толерантності у дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку. 

1.Тодорцева Ю.В. Педагогіка толерантності: 

метод. рекоменд. Одеса: ПНЦАПНУ; СВД 

Черкасов М.П., 2004. 90 с.  
2.Толерантное сознание и формирование 

толерантных отношений (теория и практика): 

сб. науч.-метод. ст. 2-е изд., стереотип. М.: Изд-
во Московского психолого-социального 

института. Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003. 

368с. 

3.Грива О. Виховання толерантності в дітей та 
молоді // Психолог. "Шкільний світ", №21-22 

(165-166), 2005. С.3-24. 

4.Поніманська Т. Виховання людяності / 
Т.Поніманська, О.Козлюк, Г.Марчук. Рівне: 

Волинські обереги, 2012. 160 с. 

5.Скрипник Н. Виховання толерантних 
взаємостосунків дітей старшого дошкільного 

віку. Умань: ПП Жовтий, 2011. 182с 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Що розуміють сучасні дослідники під 
поняттям «мова ворожнечі»? Яким чином 

можна запобігти її поширенню в освітньо-

виховному середовищі? 

2.Наведіть приклади проявів інтолерантності в 
дитячому середовищі: міжнаціональні 

міжособистісні конфлікти, конфесійна 

інтолерантність, насильство над іншими і т.д. на 
основі огляду публікацій в журналі «Дошкільне 

виховання». 

 

1.Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое 

мышление: технология развития. СПб, 2004. 
Чернявская А. П. Педагогическая техника. М., 

2001. 

2.Скрипник Н. І. Психолого-педагогічні засади 

виховання гуманних взаємостосунків у дітей 
старшого дошкільного віку : [монографія] / Н. 

І. Скрипник. – Умань : Видавничо-

поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 153 с. 

 

Тема № 11. Концептуальне та програмне забезпечення педагогіки толерантності  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2/2 год.): 

1.Поняття концепції і програми, їх спільні та 

відмінні ознаки.  

2.Узагальнена характеристика концепцій та 
програм виховання толерантності. 

1.Байбаков А. М. Введение в педагогику 

толерантности: Для педагогов и 

старшеклассников. М., 2002. 

2.Кукушкин В. С. Воспитание толерантной 
личности в поликультурном социуме. Ростов н 

/ Д, 2002. 

Семінарське заняття (4/- год.): 

1.Характеристика концепції виховання 
толерантності (М.І.Рожков),  

2.Порівняльна характеристика авторських 

програм («Вчимося толерантності» 
(С.Д.Сівачок), «Програми інформаційно-

психологічної освіти педагогічного колективу в 

області педагогічного спілкування» 
(Г.В.Безюлева, Г.М.Шеламова), програми 

тренінгу «Толерантність як основа коректного, 

безконфліктного спілкування» (Г.В.Безюлева, 

Г.М.Шеламова), програми факультативу 
«Толерантне спілкування як норма життя» для 

учнів (Г.В.Безюлева, Г.М.Шеламова), тренінгу 

1.Декларація принципів толерантності // 

Педагогіка толерантності. 1999. № 3–4. С. 175–
179.  

2.Інформація про толерантність // 

Краєзнавство. Географія. Туризм. 2008. №14.–
С.24. 

3.Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. 

Педагогический словарь: Для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 176 с. 

3.Краткий психологический словарь / Сост. 

Л.А. Карпенко. М., Политиздат, 1985. С. 441–
442. 

4.Смирнов С. А. Педагогика: теории, системы, 



толерантності для підлітків «Жити в мирі з 

собою та іншими» (Г.У.Солдатова, 
Л.А.Шайгерова, О.Д.Жарова), авторських 

програм з посібника В.С.Зозулиної «Виховання 

толерантної особистості в полікультурному 

соціумі» та ін.). 

технологии. М., 2006.  

5.Солдатова Г. У., Шайгерова Л. А., Шарова О. 
Д. Жить в мире с собой и другими. Тренинг 

толерантности для подростков. М., 2004.  

6.Фопель К. Как научить детей сотрудничать.  

М., 2000.  
7.Фопель К. Згуртованість і толерантність в 

групі. К., 2002. 

Завдання для самостійної роботи: 
1.Педагогічний аналіз однієї з наявних програм 

виховання толерантності.  

2.Розробити методичні поради для вихователя 

або батьків щодо формування толерантної 
поведінки дітей дошкільного віку (комплекс 

вправ, добірки ігрових програм, елементи 

тренінгових занять, відеотека, презентація, 
анімація та ін.). 

 

1.Ляпунова В.А. Психолого-педагогічні умови 
формування толерантності у дітей старшого 

дошкільного віку Педагогіка та психологія. 

2016. Вип. 52. С. 60-69. 

2.Ладивір С. Секрети батьківської педагогіки. 
Дошкільне виховання. 2008. №6. С. 3-6 

3.Скрипник Н. І. Психолого-педагогічні засади 

виховання гуманних взаємостосунків у дітей 
старшого дошкільного віку : [монографія] / Н. 

І. Скрипник. Умань : Видавничо-поліграфічний 

центр «Візаві», 2012. 153 с. 
 

 

Тема № 12. Толерантна інтернет-комунікація та програмне забезпечення педагогіки 

толерантності  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2/- год.): 

1.Характеристика програмного забезпечення 

педагогіки толерантності.  
2.Робота з Інтернет-сайтами з проблеми 

толерантності (розміщення інформації на сайті 

«Інтернет і толерантність», участь в 
опитуваннях, у конференції, на форумі і т. д.). 

1.Иванова Н. М. Воспитание толерантности у 

детей старшого дошкольного возраста : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

«Теория и методика обучения и воспитания 

(дошкольное образование)». Елец, 2012. 23 с. 
2.Яланська С. П. Психологічні аспекти 

розвитку толерантності особистості в 

освітньому середовищі. Психологія 

особистості. Івано-Франківськ, 2016. № 1 (7). 
С. 100-109. 

Семінарське заняття (2/2 год.) 

1.Вивчення інформаційного забезпечення сайтів 
з проблематики толерантного суспільства. 

2.Аналіз розміщеного контенту: опитування, 

конференції, форуми, дитячі програми та відео. 

1.Бутко Ю. Інноваційний потенціал 

телекомунікаційних технологій //Українська 
школа. 2019. №7-9. 

2.Канарова О. Роль вихователя у формуванні 

толерантності дітей дошкільного віку. 

Науковий вісник Мелітопольського державного 
педагогічного університету. 2015. №1. С. 106-

110. 

Завдання для самостійної роботи: 

Робота з Інтернет-сайтами з проблеми 
толерантності (розміщення інформації на сайті 

«Інтернет і толерантність», участь в 

опитуваннях, у конференції, на форумі і т. д.). 
 

http://osvita.ua/  

http://nus.org.ua/about/  
http://www.airo.com.ua/  

https://base.kristti.com.ua/  

https://www.ed-era.com/  
https://www.eduget.com/uk/  

http://d-academy.com.ua/majster-klasi 

http://education-ua.org/ua/  
https://naurok.com.ua/rozrobi-treningiv-vchitel-

vichniy-uchen-13162.html  

https://osvitanova.com.ua/posts/4497-9-vprav-iaki-

navchaiut-tolerantnosti  
https://osvitanova.com.ua/posts/2225-yak-

hovoryty-z-ditmy-pro-invalidnist  

http://osvita.ua/
http://nus.org.ua/about/
http://www.airo.com.ua/
https://base.kristti.com.ua/
https://www.ed-era.com/
https://www.eduget.com/uk/
http://d-academy.com.ua/majster-klasi
http://education-ua.org/ua/
https://naurok.com.ua/rozrobi-treningiv-vchitel-vichniy-uchen-13162.html
https://naurok.com.ua/rozrobi-treningiv-vchitel-vichniy-uchen-13162.html
https://osvitanova.com.ua/posts/4497-9-vprav-iaki-navchaiut-tolerantnosti
https://osvitanova.com.ua/posts/4497-9-vprav-iaki-navchaiut-tolerantnosti
https://osvitanova.com.ua/posts/2225-yak-hovoryty-z-ditmy-pro-invalidnist
https://osvitanova.com.ua/posts/2225-yak-hovoryty-z-ditmy-pro-invalidnist


 
Тематика індивідуальних (групових) завдань 

 

• Толерантність як об'єкт релігієзнавчого дослідження.  

• Довіра і толерантність: проблема кордонів.  

• Політична коректність як засіб формування релігійної толерантності. 

• Проблеми толерантності в сучасному суспільстві.  

• Принципи толерантності та соціальне партнерство.  

• Психологічні аспекти формування толерантної свідомості.  

• Релігійна толерантність в полікультурних регіонах. 

• Соціально-психологічні чинники етнічної толерантності/ інтолерантності в 

полікультурних регіонах.  

• Формування культури толерантності у сфері міжконфесійних відносин. 

• Толерантність і міграційні процеси.  

• Релігійний фактор у геополітиці.  

• Релігійна толерантність і її політико-праве вимір.  

• Етноконфесійні спільності в сучасній Україні.  

• Сучасна модель державно-етноконфесійних відносин. 

• Етнорелігійна тема в сучасних друкованих ЗМІ.  

• Етнічний фактор та ідейно-політичні уподобання.  

• Релігійно-політичний екстремізм. Релігія і націоналізм в сучасній Україні.  

• Культура толерантності в сучасній парадигмі освіти. 

 

Питання до екзамену з курсу «Педагогіка толерантності» 

 

1. Історія становлення педагогіки толерантності,  

2. Мета і завдання курсу «Педагогіка толерантності»  

3. Узагальнена характеристика принципів толерантності. 

4. Своєрідність поняття «педагогічна толерантність», його структура і функції. 

5. Психолого-педагогічні умови формування толерантності особистості. 

6. Сучасна практика толерантної взаємодії в освітньому процесі. 

7. Передовий досвід формування толерантної особистості у провідних зарубіжних країнах. 

8. Особливості формування толерантної особистості в Україні: аналіз досвіду закладів 

дошкільної освіти. 

9. Актуальні проблеми виховання гендерної толерантності дітей в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти. 

10. Пріоритети сучасного виховання на ідеях педагогіки ненасильства та співробітництва. 

11. Тенденції розвитку толерантної Інтернет-комунікації в сучасному світі. 

12. Шляхи та засоби організації толерантної взаємодії дошкільників. 

13. Педагогічні умови створення толерантного середовища в сучасному освітньому 

закладі. 

14. Досвід дослідницької та моделюючої діяльності в галузі виховання толерантності. 

15. Методики організації толерантної взаємодії (комунікації) і спілкування з іншими 

людьми в полікультурному середовищі;  

16. Сучасні методики розвитку практичних навичок толерантної взаємодії дошкільників.  

17. Способи, методи та методики толерантної Інтернет-комунікації. 

18. Науково-теоретичні основи виховання толерантності у дітей дошкільного віку.  

19. Толерантність як складова педагогічної культури та педагогічної компетентності 

педагога та вихователя.  

20. Прийоми саморозвитку педагогічної толерантності. 

21. Принципи виховання толерантності: принцип толерантного середовища; умовності 

толерантності, принцип особистої гідності,  



22. Принципи виховання толерантності: принцип соціальної обумовленості виховання, 

принцип діалогу та співробітництва та ін.  

23. Зміст виховання толерантності в системі сучасної полікультурної освіти.  

24. Форми, методи і прийоми формування толерантності. 

25. Проблеми толерантності в дитячому середовищі.  

26. Особливості розвитку толерантності у дітей різних вікових груп.  

27. Толерантність як основа сімейного благополуччя.  

28. Проблеми сімейної інтолерантності : можливі варіанти вирішення.  

29. Дитина в розвивальному середовищі закладу дошкільної освіти: толерантність і 

інтолерантність у прийнятті соціально-рольових позицій.  

30. Загальна характеристика проявів гендерної толерантності у дітей.  

31. Педагогічні умови формування національної толерантності у дитячому середовищі.  

32. Шляхи розв’язання проблеми толерантної Інтернет-комунікації в сучасному 

суспільстві. 

33. Використання Інтернет-сайтів з проблеми толерантності як педагогічного ресурсу. 

34. Актуальність проблеми толерантності в сучасному суспільстві.  

35. Принципи толерантності та соціальне партнерство.  

36. Психологічні аспекти формування толерантної свідомості особистості.  

37. Релігійна толерантність в полікультурних регіонах: способи виховання. 

38. Соціально-психологічні чинники формування етнічної толерантності особистості. 

39. Культура толерантності в сучасній парадигмі освіти.  

40. Загальна характеристика чинників інтолерантної поведінки дитини. 

 

6. Політика курсу 

 
Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на лекційних і 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущене заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в 

повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 

документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності в ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 
Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два теоретичних 

запитання та практичне завдання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння знаннями з теоретичних основ підготовки здобувачів вищої освіти, а також 

вміння комплексно застосовувати ці знання у процесі практичної діяльності. 

 



Зразок модульної контрольної роботи 

1. Своєрідність поняття «педагогічна толерантність», його структура і функції. 

2. Пріоритети сучасного виховання на ідеях педагогіки ненасильства та співробітництва. 

3. Способи, методи та методики толерантної Інтернет-комунікації – приклади (практичне 

завдання). 

 

Форма підсумкового контролю 

Іспит (усно). 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 
Схема розподілу балів 

 

 Поточний контроль 
Проміжний 

контроль 

Підсумковий 

контроль 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів – середньозважений 

бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом 0,4 

10 балів – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

50 балів – за 

результатами 

відповіді на 

екзамені 

Мінімальний 

пороговий рівень 
20 балів 6 балів 25 балів 

 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та підсумкового 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи.  

Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до «Положення про 

порядок оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ».  

 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 



4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань 

не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання 

окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у 

достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває 

зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, 

допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в 

змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Вид Максимальна кількість балів 

Анотування наукових статей 5 

Конспект першоджерел 5 

Портфоліо 5 

Презентація 5 

 
Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння здобувача стисло визначати 

ключові позиції, які викладені автором у статті. Оцінювання реферату здійснюється за 

такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених 

автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного 

матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. 

Критеріями оцінювання конспекту є здатність здобувача визначити тему, мету, етапи, 

способи оцінки результатів методичної діяльності майбутніх фахівців.  

 
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 5 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність до критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 
Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та підсумкового 

контролю. Результат підсумкового (екзаменаційного) контролю визначається як 

середньоарифметичне усіх оцінок (середньозважений бал) студента, які він отримав за кожне 

з питань екзаменаційного білета. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а 

визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих. 



Мінімальний пороговий рівень за відповідь на екзамені складає 25 балів. Здобувачі успішно 

складають екзамен, якщо виконали усі види завдань, визначені у робочій програмі 

навчальної дисципліни, мають достатню кількість балів за поточний контроль (не менше 

20 балів), проміжний контроль (не менше 6 балів) та склали екзамен (не менше 25 балів). 
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