
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ДОШКІЛЬНОЇ, 

ПОЧАТКОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПЕДАГОГІКА ТОЛЕРАНТНОСТІ 

 

 
 

освітній ступінь   бакалавр/ молодший бакалавр    
(назва освітнього ступеня) 

галузь знань               01 Освіта/Педагогіка      
(шифр і назва галузі знань) 

спеціальність  __ ____________012 Дошкільна освіта________________________  
(спеціалізація)              (код і назва спеціальності (предметної спеціальності або спеціалізації)) 

 

тип дисципліни    обов’язкова       
(обов’язкова / вибіркова / факультативна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл – 2020 



 



1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

28 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

30 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

60 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: психолого-педагогічні 

умови формування толерантності дітей на певному освітньому щаблі; 

сучасна практика толерантної взаємодії в освітньому процесі; завдання та 

принципи педагогіки толерантності; пріоритети сучасного виховання на 

ідеях педагогіки партнерства та ненасильства; шляхи та засоби створення 

толерантного середовища в освітньому закладі, методи та форми 

виховання толерантності дитини дошкільного та молодшого шкільного 

віку. 

Метою вивчення дисципліни є: 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. 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Вступ до 

спеціальності», «Права людини та громадянське суспільство в Україні», 

«Україна в європейській історії та культурі»». 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Педагогіка», «Дитяча психологія та психологія дитячої 

творчості», «Педагогіка сімейного виховання». 

 



3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток 

у здобувачів вищої освіти  компетентностей та програмних результатів 

навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Дошкільна 

освіта». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 2 Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні наукові цінності 

і досягнення суспільства 

на основі розуміння 

історії та закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця в 

загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ПРН 2 Знати і розуміти базові уявлення 

з філософії, етики, естетики, що 

сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації 

особистості, схильності до 

етичних цінностей, знання 

вітчизняної історії, розуміння 

причинно-наслідкових зв'язків 

розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і 

соціальній діяльності. 

ЗК 6 Здатність до 

міжособистісної взаємодії. 

ПРН 13 Здійснювати педагогічну 

взаємодію в роботі закладу 

дошкільної освіти, сім'ї та 

школи, залучати батьків до 

організації освітнього процесу з 

дітьми раннього і дошкільного 

віку в умовах закладу дошкільної 

освіти. 

ЗК 9 Здійснення безпечної 

діяльності 

ПРН 9 Дотримуватись умов безпеки 

життєдіяльності дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ФК 2 Здатність до розвитку в 

дітей дошкільного віку 

базових якостей 

особистості (довільність, 

самостійність, 

креативність, 

ініціативність, свобода 

поведінки, 

самосвідомість, 

самооцінка, самоповага). 

 

ПРН 12 Розуміти, описувати й 

аналізувати процеси розвитку, 

навчання та виховання дітей 

раннього і дошкільного віку з 

використанням базових 

психологічних і педагогічних 

понять та категорій 



ФК 5 Здатність до виховання в 

дітей раннього і 

дошкільного віку навичок 

свідомого дотримання 

суспільно визнаних 

морально-етичних норм і 

правил поведінки. 

ПРН 2 Знати і розуміти базові уявлення 

з філософії, етики, естетики, що 

сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації 

особистості, схильності до 

етичних цінностей, знання 

вітчизняної історії, розуміння 

причинно-наслідкових зв'язків 

розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і 

соціальній діяльності. 

ФК 6 Здатність до національно-

патріотичного виховання 

дітей раннього і 

дошкільного віку (любов 

до Батьківщини, рідної 

мови, рідного міста, 

поваги до державних 

символів України, 

національних традицій, 

звичаїв, свят, обрядів). 

ПРН 17 Визначати завдання і зміст 

різних видів діяльності дітей 

раннього і дошкільного віку на 

основі програм дошкільної 

освіти та знань про культурно-

історичний досвід українського 

народу, загальнолюдські 

культурні та етико-естетичні 

цінності. 

ФК 13 Здатність до виховання в 

дітей раннього і 

дошкільного віку 

толерантного ставлення та 

поваги до інших, 

попередження та протидії 

булінгу 

ПРН 19 Бути знайомим з ознаками 

булінгу, вміти використовувати 

прийоми попередження та 

протидії йому, володіти 

технологіями виховання в дітей 

раннього і дошкільного віку 

толерантного ставлення та 

поваги до інших. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
 

Шифр 

компетен 

тності 

Результати навчання 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальніс

ть і автономія 

ЗК 2 ПРН 7 ПРН 3 ПРН 4 

ПРН 12 

ПРН 5 

ЗК 6  ПРН 18 ПРН 13 ПРН 4 

ЗК 9 ПРН 1 

ПРН 14 

ПРН 8  ПРН 9 

ПРН 20 

ФК 2 ПРН 2 ПРН 6, ПРН 8 

ПРН 12, ПРН 14 

ПРН 13 ПРН 5 

ПРН 9 
ФК 5 ПРН 1 

ПРН 2 

ПРН 3, ПРН 15,  

ПРН 17, ПРН 19 

ПРН 4 

ПРН 13 

ПРН 6 

ФК 6 ПРН 1 

ПРН 3 

ПРН 13, ПРН 14 

ПРН 15, ПРН 17 

ПРН 4 ПРН 5 

ФК 13 ПРН 7, ПРН 15 

ПРН 16 

ПРН 8 

ПРН 19 

ПРН 4 ПРН 20 

 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

1. Науково-

практичні основи 

виховання 

толерантності у 

дітей дошкільного 

та молодшого 

шкільного віку.  

6 4 2    4 1 1     8 

2. Толерантність як 

складова 

педагогічної 

культури та 

педагогічної 

компетентності 

педагога.. 

6 4 2    4       10 

3. Принципи 

виховання 

толерантності у 

контексті 

педагогіки 

ненасильства - 

педагогіки 

співробітництва 

4 2 2    4       10 

4. Зміст виховання 

толерантності в 

системі сучасної 

полікультурної 

освіти  

4 2 2    4       10 

5. Форми, методи і 

прийоми 

формування 

толерантності 

4 2 2    4 2  2    8 

6. Проблеми 

толерантності в 

дитячому 

середовищі. 

Особливості 

розвитку 

толерантності у 

дітей різних 

вікових груп  

 

4 2 2    4 1 1     8 



7. Проблема 

толерантності у 

відносинах 

батьків і дітей, 

способи її 

вирішення 

4 2 2    4 2  2    8 

8. Дитина в 

соціальному 

просторі закладу 

освіти: 

толерантність і 

інтолерантність у 

прийнятті 

соціально-

рольових позицій 

6 2 4    6 1 1     8 

9. Прояви гендерної 

толерантності у 

дітей різних 

вікових груп 

4 2 2    4 1 1     8 

10. Національна та 

конфесійна 

толерантність у 

дитячому 

середовищі 

6 2 4    6       10 

11. Концептуальне та 

програмне 

забезпечення 

педагогіки 

толерантності 

6 2 4    6 2 2     8 

12. Толерантна 

інтернет-

комунікація та 

програмне 

забезпечення 

педагогіки 

толерантності 

6 2 2  2  6 2  2    8 

Підсумковий 

контроль  

      4       4 

Разом: 60 28 30  2  60 12 6 6    108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Науково-практичні основи виховання толерантності у дітей. 

Поняття толерантності. Значимість толерантності для сучасного 

суспільства. Поняття інтолерантності та її наслідків. Поняття педагогіки 

толерантності. Цілі, завдання та принципи педагогіки толерантності. 

Становлення і розвиток педагогіки толерантності. Сучасні дослідження в 

галузі педагогіки толерантності. Підходи окремих учених до проблеми 



формування толерантності. Правові документи, які регламентують 

впровадження ідей педагогіки толерантності у практику: «Декларація 

принципів толерантності», «Конституція України», «Конвенція ООН про 

права дитини», «Декларація прав людини».  

 

Тема 2. Толерантність як складова педагогічної культури та педагогічної 

компетентності педагога  

Компетентнісний підхід до підготовки педагогів. Професійна 

компетентність сучасного педагога у вирішенні завдань формування 

політичної, етнічної та релігійної толерантності школярів у педагогічному 

процесі на певному освітньому щаблі. Компоненти педагогічної 

толерантності: доброзичливість, уважне ставлення до іншого, 

безконфліктне спілкування, емпатичні здібності, товариськість, 

педагогічне співробітництво, вміння слухати, комунікативна 

толерантність, діалогічне мислення, самоприйняття і прийняття інших. 

Прийоми саморозвитку педагогічної толерантності 

 

Тема 3. Принципи виховання толерантності у контексті педагогіки 

ненасильства - педагогіки співробітництва 

Поняття принципів виховання у сучасній педагогічній науці. Основні 

принципи педагогіки ненасильства і педагогіки співробітництва. Процес 

формування в учнів ненасильницьких, толерантних форм відносин. 

Принципи виховання толерантності: принцип толерантного середовища, 

принцип умовності толерантності, принцип особистої гідності, принцип 

соціальної обумовленості виховання, принцип діалогу та співробітництва. 

 

Тема 4. Зміст виховання толерантності в системі сучасної 

полікультурної освіти  

Поняття полікультурного освітнього простору: підходи до організації 

педагогічної діяльності. Поняття міжетнічної толерантності та культури 

міжнаціонального спілкування як одного з найважливіших (базових) 

компонентів змісту виховання толерантності. Етнокультура в системі 

сучасної освіти, її педагогічний потенціал. Критерії і показники 

толерантності. Науково-педагогічні підходи до визначення змісту 

виховання толерантності в роботах сучасних вчених та дослідників.  

 

Тема 5. Форми, методи і прийоми формування толерантності  

Поняття форми, методу і прийому в педагогіці. Методи виховання 

толерантності: бесіда, дискусія, приклад, заохочення, соціальна проба, 

аналіз виховуючих ситуацій, метод педагогічної драматургії, метод 

переконання, метод навіювання та ін. Прийоми: рольова маска, мікрофон 

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

Форми виховання толерантності: бесіди, диспути, тренінги, КТД, ігрові 

програми, виховні години та ін.  

 



Тема 6. Проблеми толерантності в дитячому середовищі. Особливості 

розвитку толерантності у дітей різних вікових груп  

Толерантність у світлі теорій розвитку особистості. Розвиток 

толерантності як моральної якості. Критерії та показники толерантності. 

Вікова динаміка розвитку толерантності як моральної якості. Рівні 

розвитку даної якості. Загальна характеристика діагностичних методик, 

що визначають рівень сформованості толерантності особистості.  

 

Тема 7. Проблема толерантності у відносинах батьків і дітей, способи її 

вирішення 

Взаємодія батьків і дітей: типи, особливості прояву. Проблема «батьків» і 

«дітей» - наслідок відсутності толерантності у взаєминах в сім’ї. 

Толерантність - основа сімейного благополуччя. Підліток і батьки: 

особливості відносин. Можливі варіанти вирішення проблеми сімейної 

інтолерантності.  

 

Тема 8. Дитина в соціальному просторі закладу освіти: толерантність і 

інтолерантність у прийнятті соціально-рольових позицій 

Своєрідність соціально-рольової позиції учня в навчальній діяльності: 

ставлення до правил поведінки в школі, до навчальних дій і вимог, до 

навчальної діяльності, до вчителя, до однокласників у процесі навчальної 

діяльності. Свобода вираження дитини. Межі ефективності примусу в 

навчальній діяльності. Нормативні аспекти регуляції поведінки і 

проблеми толерантності в соціальному просторі школи. Процес адаптації 

дітей до освітнього простору і проблеми толерантності. Умови 

безпечного середовища освіти. 

 

Тема 9. Прояв гендерної толерантності у дітей різних вікових груп 

Поняття ґендеру та особливості гендерної толерантності. Знайомство з 

гендерними ролями і гендерна ідентичність в дошкільному періоді - 

основа гендерної толерантності. Гендерні стереотипи та їх зв’язок з 

гендерною толерантністю. Особливості впливу гендерних стереотипів на 

взаємодію з однолітками в молодшому шкільному, підлітковому, 

юнацькому віці. 

 

Тема 10. Національна та конфесійна толерантність у дитячому 

середовищі 

Поняття національної самосвідомості, процес її формування. Національна 

самосвідомість як основа міжнаціональної толерантності. Системний 

підхід при вихованні національної самосвідомості і міжнаціональної 

толерантності. Етнопедагогізація освітнього процесу як передумова 

розвитку міжнаціональної толерантності. Принципи управління процесом 

формування національної самосвідомості. Особливості конфесійної 

толерантності в дитячому середовищі; характерні установки, властиві 

підліткам у сфері міжнаціональних відносин (до представників інших 



релігій, невіруючих, сект тощо). Особливості міжнаціональної 

толерантності, форми її прояву. Шляхи та засоби формування етнічної 

самосвідомості школярів. Ознаки міжнаціональної інтолерантності: 

етноцентризм, ксенофобія, геноцид. Прояви інтолерантності в дитячому 

середовищі та її особливості; міжнаціональні міжособистісні конфлікти, 

насильство над іншими і т. д. Педагогічні умови формування конфесійної 

і національної толерантності. 

 

Тема 11. Концептуальне та програмне забезпечення педагогіки 

толерантності 

Поняття концепції і програми, їх спільні та відмінні ознаки. 

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

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 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».  

 

Тема 12. Толерантна інтернет-комунікація та програмне забезпечення 

педагогіки толерантності. 

Характеристика програмного забезпечення педагогіки толерантності, 

способів, методів та методик толерантної Інтернет-комунікації. Робота з 

Інтернет-сайтами з проблеми толерантності (розміщення інформації на 

сайті «Інтернет і толерантність», участь в опитуваннях, у конференції, на 

форумі і т. д.). 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Науково-практичні основи виховання толерантності у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку.  

Тема 2. Толерантність як складова педагогічної культури та педагогічної 

компетентності педагога.. 

Тема 3. Принципи виховання толерантності у контексті педагогіки 

ненасильства - педагогіки співробітництва 

Тема 4. Зміст виховання толерантності в системі сучасної 

полікультурної освіти  

Тема 5. Форми, методи і прийоми формування толерантності 

Тема 6. Проблеми толерантності в дитячому середовищі. Особливості 

розвитку толерантності у дітей різних вікових груп  

Тема 7. Проблема толерантності у відносинах батьків і дітей, способи її 

вирішення 



Тема 8. Дитина в соціальному просторі закладу освти: толерантність і 

інтолерантність у прийнятті соціально-рольових позицій 

Тема 9. Прояв гендерної толерантності у дітей різних вікових груп 

Тема 10. Національна та конфесійна толерантність у дитячому 

середовищі 

Тема 11. Концептуальне та програмне забезпечення педагогіки 

толерантності 

Тема 12. Толерантна інтернет-комунікація та програмне забезпечення 

педагогіки толерантності 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

  денна заочна  

1. Підготовка до практичних занять 20 40 Конспект 

2. Підготовка індивідуально-творчих 

завдань 
20 40 Портфоліо 

3. Проміжний контролю  4 4 Модульна 

контрольна робота 

4. Виконання індивідуальних завдань: 

підготовка презентації відповідно до 

обраної теми 

10 20 Презентація 

5. Виконання групових завдань: підготовка 

до дискусії відповідно до обраної теми 

6 4 Дискусія 

 Разом 60 108  

 

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. 

 
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форми поточного контролю. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані 

ними індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» 

до «5». Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі журналу 

академічної групи з обов’язковим позначенням виду роботи та дати 

проведення. У кожній клітинці академічного журналу зазначається лише 

одна оцінка. У разі пропуску заняття здобувачем у графах контролю 

викладачі роблять позначку н/. Студент який з поважних причин, 

підтверджених документально, не мав можливості брати участь у формах 

поточного контролю та виконати індивідуальне завдання й самостійну 

роботу, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання, але до початку екзаменаційної сесії. Студент, 

який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення 

заняття 0 балів. Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить 

середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу із 

урахуванням вагового коефіцієнту  поточного контролю для дисциплін, 

які завершуються заліком – 0,4. Кількість балів за поточний контроль 

округлюють до цілих. Кількість балів, отриманих студентом за поточний 

контроль, виставляється викладачем у відповідній графі академічного 

журналу до проведення проміжного контролю.  

6.2. Форми проміжного контролю. 

Проміжний контроль проводиться у формі модульної контрольної 

роботи.  

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій тестовій 

формі. До проміжного контролю допускаються всі студенти. Так як 

дисципліна закінчується екзаменом оцінювання проміжного контролю 

здійснюється за шкалою від «0» до «10» балів. Результати проміжного 

контролю фіксуються у відповідній графі академічного журналу. Результат 

проміжного контролю слід зазначити у відомості обліку успішності 

протягом 2-х днів після його проведення.. 

6.3. Форми підсумкового контролю. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться за розкладом 

заліково-екзаменаційної сесії, затвердженим деканом факультету. 

Семестровий екзамен – це вид підсумкового контролю засвоєння 

студентами теоретичного та практичного матеріалу з навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться в період екзаменаційної сесії. 

Форма проведення семестрового екзамену усно. 



 

7. Засоби діагностики результатів навчання 

модульна контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, 

опрацювання наукових статей; перевірка конспектування першоджерел, 

виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, захист проектів 

(презенацій), портфоліо. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 
Рівні 

навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 
студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 
додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові 
інформаційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 
оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 
передбачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 
перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-
ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає незначні 
огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань на 
практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

передбачені програмою; має 
стійкі навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 
поверхово, фрагментарно, на рівні 

запам’ятовування відтворює певну 

частину навчального матеріалу з 
елементами логічних зв’язків, знає 

основні поняття навчального 

матеріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-
льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані уміння 

та навички; під час відповіді 

допущено суттєві помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою ви-

кладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує постійної 

допомоги викладача 
 

 

 



 

8.2. 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 й 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. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й 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. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань, наводить приклади, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, 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 питань, наводить 

приклади, використовує обов’язкову літературу, 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. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, припускається суттєвих 

неточностей та помилок. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє темою, 

однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й 

обґрунтування) викладає окремі питання теми, не розкриває зміст 

теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми, володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, припускається суттєвих помилок, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє темою та не в змозі 

його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 
Модульна контрольна робота оцінюється в межах від «0» до «10» балів за такими  

критеріями: 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5  

(10-9 балів) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань, наводить приклади, вільно послуговується науковою 

термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4  

(8-7 балів) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань, наводить 

приклади, послуговується науковою термінологією. Але при 

висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3  

(6 балів) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

припускається суттєвих неточностей та помилок. 

2 

(0-5 балів)  

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання тем, не 

розкриває зміст теоретичних питань і 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 стисло 

визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями 

оцінювання роботи з першоджерелами є здатність тезово розкрити зміст 

запропонованого матеріалу. Критеріями оцінювання презентації є її 

відповідність змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та 

оригінальність візуального представлення. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Критеріями оцінювання є: точна відповідь, здатність критичного 

аналізу теоретичного матеріалу. 

Варіант 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) 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Технічні засоби для виконання презентацій (ноутбук, проектор) 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Асмолов А.Г. Формирование установки толерантного сознания как 

теоретическая и практическая задача / Асмолов А.Г. // Мы - 

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

2002. - Т. 2. 

2. Бакальчук В. О. Толерантність як ціннісна складова української 
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№2. – С. 153-158.  
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4. Бондырев С.К., Колесов Д.В. Толерантность. Введение в проблему. – 
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11. Грива О.А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності 
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онлайн-курс від Володимира Бєглова – Мова ворожнечі: від слова до діла. 
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