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АНОТАЦІЯ 

Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти” (015 професійна освіта). – Державний заклад „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”. Державний вищий навчальний заклад 

„Донбаський державний педагогічний університет”. – Луганськ, 2019. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та практичне 

розв’язання наукової проблеми формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища під 

час фахової підготовки, що визначається в розробці, обґрунтуванні та 

практичному впровадженні педагогічних умов формування готовності 

майбутніх фахівців до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища. 

У роботі загальну методику наукового пошуку сплановано з урахуванням 

методології наукових розвідок, досягнень теорії і методики професійної освіти, 

методик формування толерантності та толерантної взаємодії і засвоєння 

педагогічного досвіду.  

Дослідження спрямовано на подолання у професійній підготовці 

майбутніх бакалаврів соціальної роботи суперечностей між: сучасними 

потребами суспільства у кваліфікованих, соціально компетентних, толерантних, 

обізнаних у сучасних проблемах інклюзії фахівцях і традиційними підходами 

до їх підготовки у ЗВО, які не забезпечують ефективності формування у 

майбутніх фахівців інклюзивної компетентності та толерантної взаємодії в 

умовах інклюзивного середовища; необхідністю формування толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища та відсутністю обґрунтованих 

педагогічних умов формування у майбутніх фахівців толерантної взаємодії; 

потребою у формуванні готовності до толерантної взаємодії в інклюзивному 
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середовищі у майбутніх фахівців і недостатньою методичною та змістовою 

розробленістю цієї проблеми. 

У першому розділі розкрито теоретичні основи дослідження підготовки 

майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища, зокрема виявлено сутність професійної підготовки 

соціальних працівників як соціально-педагогічної проблеми; проаналізовано 

толерантну взаємодію як соціально-педагогічний феномен; з’ясовано сучасний 

стан сформованості готовності до толерантної взаємодії в майбутніх соціальних 

працівників в умовах закладу вищої освіти. 

Розкриваючи специфіку професійної підготовки соціальних працівників 

як соціально-педагогічну проблему, нами здійснено аналіз наукових джерел, 

присвячених проблемі професійної підготовки соціальних працівників в умовах 

розвитку сучасної освіти, який засвідчує, що в теорії та практиці вищої освіти 

накопичено значний досвід, який може стати основою для формування 

кваліфікованого фахівця; вивчено стан висвітлення в науково-практичній 

літературі проблем підготовки майбутніх фахівців в умовах інклюзивного 

освітнього середовища, на основі чого можемо говорити про той факт, що 

сучасний соціальний працівник зобов’язаний володіти знаннями та навичками 

роботи в інклюзивному середовищі, застосовувати спеціальні прийоми та 

методи, вдосконалювати інклюзивну компетентність; досліджено наукові 

джерела, присвячені висвітленню проблем виховання толерантності та 

підготовки майбутніх фахівців до толерантної взаємодії, що дозволило зробити 

висновки про необхідність комплексного підходу до процесу формування 

толерантності, який варто розглядати як невідкладне і важливе для сучасного 

суспільства завдання – збереження „людяного в людині”.  

У ході визначення сутності та змісту толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі встановлено вихідне поняття „толерантна взаємодія 

як гармонійність у відносинах, пошук компромісного діалогу, взаєморозуміння 

та взаємодопомога, толерантна поведінка, ефективна співпраця”, а також 

уточнено поняття „толерантність” в інклюзивному середовищі як „прийняття 
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іншого у всьому різноманітті, відмову від нетерпимості до іншого незалежно 

від соціального статусу, майнового стану, стану здоров’я”. 

Визначаючи стан сформованості готовності до толерантної взаємодії у 

майбутніх соціальних працівників, розроблено критерії для діагностики стану 

сформованості готовності до толерантної взаємодії майбутніх соціальних 

працівників (толерантна освіченість – когнітивний), готовність до взаємодії – 

мотиваційний), толерантна поведінка – поведінковий), а також визначено 

показники та рівні сформованості (високий, середній, низький); сформовано 

діагностичний комплекс методик, за допомогою яких встановлено низький 

рівень сформованості готовності до толерантної взаємодії майбутніх 

соціальних працівників практично за усіма показниками. 

У другому розділі теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі, їх 

комплексне застосування в навчально-виховному процесі ЗВО. 

Реалізація першої умови „оптимізація змісту фахової підготовки 

майбутніх соціальних працівників через їхнє навчання в інклюзивному 

освітньому середовищі ЗВО” здійснювалася у декілька кроків, врахування яких 

посилило доповнення змісту підготовки майбутніх соціальних працівників 

теоретичними знаннями і практичними вміннями щодо толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі. На першому кроці оптимізовано навчальні 

дисципліни фахової підготовки майбутніх соціальних працівників. На другому 

кроці в змісті професійної підготовки закцентовано увагу на формуванні 

інклюзивної компетентності, яка, на нашу думку, виступає основою 

толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. На третьому – 

визначено роль проходження практики та організації науково-дослідної роботи 

як складової фахової підготовки.  

Друга педагогічна умова передбачала „використання сучасних 

педагогічних технологій, що забезпечують формування толерантної взаємодії в 

умовах інклюзивного середовища”. Застосування сучасних педагогічних 
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технологій при фаховій підготовці стало важливим практичним механізмом 

процесу формування готовності до толерантної взаємодії в майбутніх соціальних 

працівників в умовах інклюзивного середовища, особливо коли це відбувалося 

спільно з особами з інвалідністю. Впровадження сучасних технологій у 

навчальному процесі ЗВО дозволило створити комфортні умови навчання та 

виховання, за яких активізувалася студентська молодь, надавалася можливість 

кожному відчути свою успішність, інтелектуальну довершеність, професійну 

впевненість. 

Третьою умовою виступало „залучення майбутніх соціальних 

працівників до волонтерської діяльності в інклюзивному середовищі”. Участь 

студентів у волонтерській діяльності відбувалася через волонтерські проекти та 

програми соціально-педагогічної спрямованості. А організація волонтерства у 

ЗВО (у вигляді студентського волонтерського об’єднання) була одним з 

пріоритетних напрямків підготовки майбутніх соціальних працівників та 

розкривала широкі можливості для актуалізації професійних якостей. 

Впровадження та перевірка ефективності педагогічних умов формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища здійснювалися протягом чотирьох років бакалаврату. 

Окрім оптимізованих дисциплін, які вивчалися студентами з першого по 

четвертий курс, на останньому курсі для майбутніх соціальних працівників 

впроваджено спецкурс „Основи інклюзії”, що завершував процес формування у 

студентів інклюзивної компетентності, яка виступає основою толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища. У позааудиторний час 

застосовувалася тренінгова програма „Формування толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі”, за результатами якої в учасників групи (до складу 

якої входили як здорові студенти, так і студенти з інвалідністю) значно 

покращився рівень знань щодо культури міжособистісних відносин, прийняття 

себе та інших за наявності відмінностей і особливостей, конструктивного 

вирішення конфліктних ситуацій, створення позитивного клімату в 
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студентському колективі, а також покращився загальний рівень толерантної 

свідомості.  

Залучення майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності 

допомогло студентам самореалізуватися через участь у волонтерських проектах 

інклюзивного спрямування, сформувати почуття особистої значущості, і, 

особливо, набути практичний досвід щодо толерантної взаємодії з людьми з 

інвалідністю.  

Аналіз результатів проведеного дослідження показав високий загальний 

рівень готовності студентів спеціальності „соціальна робота” до толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища та підтвердив ефективність 

процесу впровадження розроблених нами педагогічних умов формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі, що є переконливою підставою вважати поставлені в 

роботі завдання виконаними, а мету – досягнутою. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: 

– уперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі: оптимізація змісту фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників через їхнє навчання в 

інклюзивному освітньому середовищі ЗВО, використання сучасних педагогічних 

технологій, що забезпечують формування толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища, залучення майбутніх соціальних працівників до 

волонтерської діяльності в інклюзивному середовищі;  

– уточнено сутність понять „толерантність” в інклюзивному середовищі, 

„толерантна взаємодія”; визначено критерії, показники та рівні сформованості 

готовності до толерантної взаємодії в майбутніх соціальних працівників в 

умовах інклюзивного середовища; удосконалено зміст, форми і методи 

формування в майбутніх соціальних працівників толерантності та толерантної 

взаємодії з урахуванням специфіки інклюзивного середовища ЗВО;  

– подальшого розвитку набули наукові уявлення про професійну 
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підготовку студентів в умовах інклюзивного середовища; процес формування в 

майбутніх соціальних працівників готовності до толерантної взаємодії в 

зазначених умовах; визначальну роль дисциплін та позаурочних заходів у 

фаховій підготовці спеціаліста.  

Практичне значення проведеного дослідження полягає в розробці та 

реалізації впровадженні в практику закладів вищої освіти, що здійснюють 

фахову підготовку майбутніх соціальних працівників, педагогічних умов 

формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища, зокрема: оптимізовано навчальні 

дисципліни фахової підготовки майбутніх соціальних працівників; уведено в 

навчальний план спецкурс „Основи інклюзії”; упроваджено тематику науково-

дослідних робіт, пов’язану з висвітленням проблем осіб з інвалідністю, 

інклюзією, соціальним супроводом та толерантним ставленням в інклюзивному 

середовищі; реалізовано тренінгову програму „Формування толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі”; дібрано та адаптовано комплекс 

діагностичних методик для визначення рівня сформованості в студентів 

готовності до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі. Результати 

дослідження можуть бути використані в процесі професійної підготовки 

фахівців соціальної сфери, науково-педагогічній підготовці магістрантів та 

самоосвітній діяльності студентів ЗВО. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес закладів вищої 

освіти України, а саме: Інституту соціальних технологій ВНЗ „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини „Україна” (м. Київ), Хмельницького 

інституту соціальних технологій ВНЗ „Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини „Україна” (м. Хмельницький), Карпатського інституту 

підприємництва ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
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ABSTRACT 

Dobrovitska O.O. Preparation of future social workers to tolerant 

interaction in conditions of inclusive social environment – Qualification scientific 

work printed as manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy), 13.00.04 „Theory and Methods of Vocational Training” 

(015 Professional education). – State Institution „Luhansk Taras Shevchenko 

National University”. State Higher Educational Establishment „Donbas State 

Pedagogical University”, Luhansk, 2019.  

The thesis is a theoretical and experimental research of the problem of forming 

the professional image of the future master of pedagogy of higher school (PHS). 

The theoretical generalization and practical solution of scientific problem of 

formation of readiness of future social workers to tolerant interaction in conditions of 

inclusive environment during special training that is defined in developing, 

substantiation and practical implementation of pedagogical conditions of formation of 

readiness of future social workers to tolerant interaction in conditions of inclusive 

environment are presented in the thesis. 

The methods of scientific search in this work are planned with taking into 

consideration the methodology of scientific researches, achievements of theory and 

methods of professional education, methods of formation tolerance and tolerant 

interaction and mastering of pedagogical experience. 

The research is directed on the overcoming contradictions in professional 

training of future bachelors between modern needs of society in qualified specialists, 

socially competent, tolerant and knowledgeable in modern problems of inclusion and 

traditional approaches to their preparation to the institution of higher education, 

which don’t provide the effectiveness of formation of tolerant interaction in future 

specialists of inclusive competence and tolerant interaction in conditions of inclusive 

environment; between the necessity of formation of readiness to tolerant interaction 

in inclusive environment in future specialists and the lack of methodological and 

substantive elaboration of this problem. 



15 

The theoretical bases of research of preparation of future social workers to 

tolerant interaction in conditions of inclusive environment are revealed in the first 

chapter, in particular, the essence of professional readiness of social workers as 

socio-pedagogical problem; tolerant interaction as socio-pedagogical phenomenon is 

analyzed, current state of formation of readiness to tolerant interaction in future social 

workers in conditions of institution of higher education is determined. 

Expanding professional preparation of social workers as socio-pedagogical 

problem, the analysis of scientific sources devoted to the problem of professional 

preparation of social workers in conditions of development of modern education is 

done, and it confirms the fact, that the significant experience has been accumulated in 

the theory and practice of higher education and this experience can become the basis 

for formation of qualified specialist; the state of the coverage the problems of 

preparation of future specialists in conditions of inclusive educational environment in 

scientific and practical literature was studied and it demonstrates the fact, that modern 

social worker is required to have knowledge and skills of work in the inclusive 

environment, to apply special methods and techniques, to improve the inclusive 

competence; the scientific sources, devoted to the issues of problems of upbringing 

tolerance and preparation of future specialists to tolerant interaction were researched, 

and this fact made it possible to make conclusions, that the process of formation of 

tolerance requires an integrated approach and this approach must be considered as 

urgent and important task for modern society – the preservation of „human in man”. 

In the course of determining the essence and the content of tolerant interaction 

in the inclusive environment the initial concept of „tolerant interaction as harmony in 

relationshops, the search of compromise dialogue, mutual understanding and help, 

tolerant behavior and effective cooperation”, the notion „tolerance” in the inclusive 

environment is clarified, as „the acceptance of other in all variety, refusal from 

intolerance to another regardless of the social status, property state and the state of 

health”. 

Determining the state of formation of preparedness to tolerant interaction in 

future social workers, the criteria for the diagnostics of formation of preparedness to 
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tolerant interaction of future social workers (tolerant education-cognitive, readiness 

to interaction-motivational, tolerant behavior-behavioral) were developed, and the 

indicators and levels of formation (high, medium, low) were determined; the 

diagnostic complex of techniques was formed, with the help of which the low level of 

formation of readiness to tolerant interaction of future social workers practically by 

all the indicators was set. 

Pedagogical conditions of formation of readiness of future social workers to 

tolerant interaction in inclusive environment, their complex implementation in 

educational and upbringing process of institution of higher education are theoretically 

substantiated and experimentally checked up in the second chapter. Realization of the 

first condition „optimization of the content of the special training of the future social 

workers through their training in an inclusive educational environment” was carried 

out in several steps, taking into consideration of which increased the addition of the 

content of preparation of future social workers by theoretical knowledge and practical 

skills regarding tolerant interaction in inclusive environment. Educational disciplines 

of special preparation of future social workers were optimized on the first step.The 

attention was concentrated on the formation of inclusive competence in the content of 

professional preparation on the second step, as this competence, to our mind, serves 

as the basis of tolerant interaction in conditions of inclusive environment. The role of 

passing practice and organization of scientific and research work as a component of 

special preparation was determined on the third step.  

The second pedagogical condition envisaged „the usage of modern 

pedagogical technologies, which provide the formation of tolerant interaction in 

conditions of inclusive environment”. The usage of modern pedagogical technologies 

during special preparation has become an important practical mechanism of the 

process of formation of readiness to tolerant interaction in future social workers in 

conditions of inclusive environment, especially when it took place together with 

people with invalidity. The implementation of modern technologies in the educational 

process of institution of higher education made it possible to create comfortable 

conditions of education and upbringing, with which students’ youth became active, 
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everybody had a possibility to feel own successiveness, intellectual perfection and 

professional confidence. 

The third condition was „the involving of future social workers to volunteers’ 

activity in inclusive environment”. The participation of students in volunteers’ 

activity took place through volunteers’ projects and programs of socio-pedagogical 

direction. And the organization of volunteerism in institutions of higher education in 

the form of students’ volunteer association was one of the prioritized directions of 

preparation of future social workers and it revealed wide opportunities for the 

actualization of professional qualities. 

Implementation and verification of effectiveness of pedagogical conditions of 

formation of readiness of future social workers to tolerant interaction in conditions 

inclusive environment carried out during four years of baccalaureate. In addition to 

optimized disciplines which were studied by the students from the first to the fourth 

course, the special course „Bases of Inclusion” was introduced for future social 

workers on the last course, and this course completed the process of formation of 

inclusive competence in students as it is the basis of tolerant interaction in conditions 

of inclusive environment.The training program „The formation of tolerant interaction 

in inclusive environment” as used during extracurricular time, and according to its 

results, the level of knowledge regarding the culture of interpersonal relations, 

acceptance themselves and others with the existence of difference and peculiarities 

and also the creation of positive climate in students’ group was greatly increased in 

group of participants among which healthy students and students with invalidity 

were; and the general level of tolerant consciousness was increased. 

The involving of future social workers to volunteers’ activity helped students 

to realize themselves through the participation in volunteers’ projects of inclusive 

direction, to form the feeling of personal significance and to gain practical experience 

of tolerant interaction with people with invalidity. 

The analysis of results of the research which was held showed the high general 

level of readiness of students of specialty „social work” to tolerant interaction in 

conditions of inclusive environment and it confirmed the effectiveness of the process 
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of implementation of developed by us pedagogical conditions of formation of 

readiness of future social workers to tolerant interaction in inclusive environment and 

it is a convincing reason to consider the tasks of the research fulfilled and the aim of 

the research achieved. 

The scientific novelty of the results of research is in the fact, that pedagogical 

conditions of formation of readiness of future social workers to tolerant interaction in 

conditions of inclusive environment were firstly substantiated; the technology of 

implementation of the developed complex of pedagogical conditions of formation of 

readiness of future social workers to tolerant interaction in conditions of inclusive 

environment was substantiated; the set of criteria for the determining of the 

effectiveness of the process of preparation of future social workers to tolerant 

interaction in conditions of inclusive environment was developed; scientific 

knowledge about professional preparation of students in conditions of inclusive 

environment got further development; the process of formation of readiness to 

tolerant interaction of future social workers in the conditions, mentioned above, was 

described; the role of disciplines and extracurricular events was determined as 

nominative in special training of a specialist; the content, forms and methods of 

formation of tolerance and tolerant interaction with taking into consideration the 

specifics of inclusive environment of institution of higher education were improved. 

Practical meaning of the research, which was done, is in developing and 

implementation in practice of institutions of higher education, which provide special 

preparation of future social workers, pedagogical conditions of formation of readiness 

of future social workers to tolerant interaction in conditions of inclusive environment, 

in particular: educational disciplines of special preparation of future social workers 

were optimized; the special course „The Bases of Inclusion”, which would be good to 

use in institutions of higher education for the increasing of inclusive competence of 

future specialists, as implemented; the themes of scientific and research works, 

connected with people with invalidity, inclusion, social accompaniment and tolerant 

attitude in inclusive environment were implemented; the training program „The 

formation of tolerant interaction in inclusive environment” was realized; the set of 
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diagnostic methods for the determining of the level of formation in students the 

readiness to tolerant interaction in inclusive environment was adopted and selected; 

students’ volunteers’ association for the involving of future specialists of social work 

to volunteers’ activity. 

Materials of dissertation can be used in the process of professional preparation 

of future social workers, for writing of educational and methodological manuals, 

methodic recommendations connected with the questions of formation of tolerance of 

future social workers in inclusive environment. 

The results of the research are implemented in the educational process of 

institutions of higher education of Ukraine i.e. Institute of Social technologies of 

higher educational institution „Open International University of Human Development 

„Ukraine” (Kyiv), Khmelnytskyi Institute of Social technologies of higher 

educational institution „Open International University of Human Development 

“Ukraine”’ (Khmelnytskyi), Carpathian Institute of entrepreneurship of higher 

educational institution „Open International University of Human Development 

“Ukraine” (Khust). 

Keywords: professional preparation, social work, future social worker, 

tolerance, readiness to tolerant interaction, person with invalidity, inclusive 

environment, inclusive competence, pedagogical conditions, volunteers’ activity. 

 

List of scientific works of the applicant  

Monograph 

1. Dobrovitska O. O. Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do 

tolerantnoi vzaiemodii v umovakh inkliuzyvnoho seredovyshcha. Teoretyko-

metodolohichni zasady vprovadzhennia inkliuzii v zakladakh osvity : monohrafiia / 

za nauk. red. M. Ye. Chaikovskoho. Kyiv : Universytet „Ukraina”, 2019. S. 364–464. 

Manual 

2. Dobrovitska O. O. Formuvannia tolerantnoho seredovyshcha yak osnova 

inkliuzyvnoho osvitnoho prostoru. Sotsialno-pedahohichna robota z moloddiu z 

invalidnistiu v umovakh vyshchoho navchalnoho zakladu / Chaikovskyi M. Ye., 



20 

Dobrovitska O. O. : navch.-metod. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Kyiv : 

TALKOM, 2018. S. 129–135. 

 

Scientific Works in Professional Scientific and  

Scientometric Publications of Ukraine: 

3. Dobrovitska O. O. Rol tolerantnosti v zakladi intehrovanoho navchannia. 

Teoretyko-metodolohichni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi : 

zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 13. Knyha 2. Kamianets-Podilskyi : Vydavets 

Zvoleiko D. H., 2009. S. 462–470. 

4. Dobrovitska O. O. Tolerantne seredovyshche yak pershyi krok do 

intehratsii studentiv z osoblyvymy potrebamy u vyshchyi navchalnyi zaklad. Zbirnyk 

naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu 

„Ukraina”. 2010. №2. S. 23–26. 

5. Dobrovitska O. O. Stan sformovanosti tolerantnosti u studentiv VNZ v 

umovakh intehrovanoho navchalnoho seredovyshcha. Zbirnyk naukovykh prats 

Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu „Ukraina”. 2011. №3. 

S. 19–24. 

6. Dobrovitska O. O. Pedahohichni umovy formuvannia tolerantnosti v 

studentiv u zakladi intehrovanoho typu. Teoretyko-metodolohichni problemy 

vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi : zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 15. knyha 2. 

Kamianets-Podilskyi : Vydavets PP Zvoleiko D.H., 2011. S. 451–459. 

7. Dobrovitska O. O. Vykhovnyi vplyv inkliuzyvnoho seredovyshcha na 

maibutnoho fakhivtsia sotsialnoi sfery. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho 

instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu „Ukraina”. 2016. №12. S. 54–57. 

8. Dobrovitska O. O. Deiaki aspekty vyvchennia sutnosti definitsii 

„tolerantna vzaiemodiia”. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu 

sotsialnykh tekhnolohii Universytetu „Ukraina”. 2017. №14. S. 207–212. 

9. Dobrovitska O. O. Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh sotsialnykh 

pratsivnykiv do tolerantnoi vzaiemodii v umovakh inkliuzyvnoho seredovyshcha. 



21 

Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii 

Universytetu „Ukraina”. 2018. №15. S. 73–77. 

10. Dobrovitska O. O. Vyznachennia tolerantnoi osvichenosti u maibutnikh 

sotsialnykh pratsivnykiv. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu Imeni 

Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. №8 (322). Chastyna II. Starobilsk, 2018. S. 

12–21. 

11. Dobrovitska O. O. Volonterstvo u inkliuzyvnomu seredovyshchi yak 

pedahohichna umova pidhotovky do profesiinoi diialnosti sotsialnykh pratsivnykiv. 

Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: „Pedahohika. Sotsialna 

robota”: zb.nauk.pr. / red. kol.: Kozubovska I.V. (hol. red.) ta in. Uzhhorod : Vyd-vo 

UzhNU „Hoverla”, 2019. Vypusk 1 (44). S. 59–62. (Google Scholar (SShA), INDEX 

Copernicus – ICV 2017: 65.57 (Polshcha). 

12. Dobrovitska O. O. Teoretychni osnovy profesiinoi pidhotovky sotsialnykh 

pratsivnykiv do roboty v inkliuzyvnomu seredovyshchi. Zbirnyk naukovykh prats 

Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu „Ukraina”. 2019. 

№17. S. 45–48. 

 

Scientific Work in the Foreign Scientific Publication: 

13. Dobrovytskaia E. A. Analyz sostoianyia hotovnosty sotsyalnykh 

rabotnykov k tolerantnomu vzaymodeistvyiu v protsesse professyonalnoi 

podhotovky. Virtus: Scientific Journal / Editor-in shief M.A. Zhurba – #35, 2019. – p. 

91-95. 

14. Dobrovytskaia E. A. Pedahohycheskye uslovyia formyrovanyia 

hotovnosty budushchykh sotsyalnыkh rabotnykov k tolerantnomu vzaymodeistvyiu v 

uslovyiakh ynkliuzyvnoi sredы. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East 

European Scientific Journal) #7(47), 2019 part 6. – р. 30-34. 

 

Scientific Works in Other Publications, Materials of the Conferences: 

15. Dobrovitska O. O. Formuvannia tolerantnykh vzaiemovidnosyn v 

studentskomu seredovyshchi intehrovanoho navchalnoho zakladu. Sotsialno-



22 

pedahohichna reabilitatsiia v zakladakh osvity: problemy ta perspektyvy : tezy 

dopovidei IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 15 travnia 2009 r. 

Khmelnytskyi : Khmelnytskyi instytut sotsialnykh tekhnolohii Universytetu 

„Ukraina”, 2009. S. 40–41. 

16. Dobrovitska O. O. Intehrovane navchannia yak odyn iz chynnykiv 

formuvannia tolerantnosti u molodi. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia 

liudei v intehrovanomu osvitnomu seredovyshchi : tezy dopovidei Х Mizhnarodnoi 

naukovo-praktychnoi konferentsii : v 2-kh ch., Ch. I. Kyiv : Universytet „Ukraina”, 

2010. S. 346–347. 

17. Dobrovitska O. O. Sotsialna intehratsiia studentiv z osoblyvymy 

potrebamy v umovakh tolerantnoho seredovyshcha. Molod v umovakh novoi 

sotsialnoi perspektyvy : tezy ХІІ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 

24-25 bereznia 2010 r. Ch. 1. Zhytomyr : Zhytomyrskyi ekonomiko-humanitarnyi 

instytut universytetu „Ukraina”, 2010. S. 279–282. 

18. Dobrovitska O. O. Vyznachennia tolerantnosti u studentiv v 

intehrovanomu navchalnomu seredovyshchi. Sotsialno-pedahohichna robota v 

zakladakh osvity inkliuzyvnoi oriientatsii : tezy dopovidei V Vseukrainskoi naukovo-

praktychnoi konferentsii. 22 kvitnia 2010 r. Khmelnytskyi : Khmelnytskyi instytut 

sotsialnykh tekhnolohii Universytetu „Ukraina”, 2010. S. 96–99. 

19. Dobrovitska O. O. Aktualnist formuvannia tolerantnoi osobystosti 

maibutnoho fakhivtsia sotsialnoi sfery v intehrovanomu navchalnomu seredovyshchi. 

Aktualni problemy pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi sfery : tezy dopovidei 

Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 16 hrudnia 2010 r. Khmelnytskyi : 

KhIST Universytetu „Ukraina”, 2010. S. 71–73. 

20. Dobrovitska O. O. Zastosuvannia tekhnolohii „rivnyi-rivnomu” pry 

formuvanni tolerantnosti studentiv v intehrovanomu navchalnomu seredovyshchi. 

Aktualni problemy pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi sfery : tezy dopovidei 

Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 17 lystopada 2011 r. Khmelnytskyi: 

KhIST Universytetu „Ukraina”, 2011. S. 94–95. 



23 

21. Dobrovitska O. O. Stan sformovanosti tolerantnosti u studentiv VNZ v 

umovakh intehrovanoho navchalnoho seredovyshcha. Molod v umovakh novoi 

sotsialnoi perspektyvy : materialy ХІІІ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi 

konferentsii. 24-25 bereznia 2011 r. Zhytomyr, 2011. S. 185–188. 

22. Dobrovitska O. O. Pedahohichna model formuvannia tolerantnosti u 

studentiv v umovakh intehrovanoho navchalnoho seredovyshcha. Finansy, pravo ta 

sotsialni komunikatsii v umovakh hlobalizatsii: dosvid, tendentsii ta perspektyvy 

rozvytku : materialy ХІІІ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 19-21 

travnia 2011 r. Bila Tserkva, 2011. S. 77–78. 

23. Dobrovitska O. O. Vykhovannia tolerantnosti fakhivtsia sotsialnoi sfery u 

VNZ intehrovanoho typu. Sotsialno-pedahohichna robota v zakladakh osvity 

inkliuzyvnoi oriientatsii : tezy dopovidei VI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi 

konferentsii. 14 kvitnia 2011 r. Khmelnytskyi : KhIST Universytetu „Ukraina”, 2011. 

S. 192–195. 

24. Dobrovitska O. O. Pobudova tolerantnykh vzaiemovidnosyn u 

studentskomu kolektyvi yak odna z pedahohichnykh umov formuvannia tolerantnosti 

v intehrovanomu navchalnomu seredovyshchi. Aktualni problemy navchannia ta 

vykhovannia liudei v intehrovanomu osvitnomu seredovyshchi : tezy dopovidei KhI 

Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv : Universytet „Ukraina”, 

2011. S. 55–57. 

25. Dobrovitska O. O. Realizatsiia prohramy formuvannia tolerantnosti dlia 

studentiv v umovakh intehrovanoho navchalnoho seredovyshcha. Sotsialno-

pedahohichna robota v zakladakh osvity inkliuzyvnoi oriientatsii : tezy dopovidei 

IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 27-28 kvitnia 2016 r. 

Khmelnytskyi : Khmelnytskyi instytut sotsialnykh tekhnolohii Universytetu 

„Ukraina”, 2016. S. 28–30. 

26. Dobrovitska O. O. Vplyv inkliuzyvnoho seredovyshcha na profesiinu 

pidhotovku maibutnoho fakhivtsia sotsialnoi sfery. Navchannia i vykhovannia v 

inkliuzyvnomu osvitnomu prostori: teoriia ta praktyka : tezy dopovidei Vseukrainskoi 



24 

naukovo-praktychnoi konferentsii, 19 kvitnia 2018 r. – Khmelnytskyi : Khmelnytskyi 

instytut sotsialnykh tekhnolohii Universytetu „Ukraina”, 2018. S. 119-123. 

27. Dobrovitska O. O. Formuvannia tolerantnosti yak profilaktyka 

nehatyvnykh yavyshch v inkliuzyvnomu seredovyshchi VNZ. Modem educational 

space: the transformation of national models in terms of integration: Conference 

Proceedings, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing. R. 132–135. 

28. Dobrovitska O. O. Tolerantna vzaiemodiia v inkliuzyvnomu 

seredovyshchi VNZ yak pedahohichna problema. Aktualnue problemu sovremennoi 

naukі : sbornyk tezysov nauchnukh trudov XХХV Mezhdunarodnoi nauchno-

praktycheskoi konferentsyy, 30 oktiabria 2018 h. Moskva–Astana–Kharkov–Vena, 

2018. S. 24–27. 

29. Dobrovitska O. O. Diahnostyka stanu hotovnosti u maibutnikh sotsialnykh 

pratsivnykiv do tolerantnoi vzaiemodii v inkliuzyvnomu seredovyshchi. VII 

International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of 

Education in Modern Society, November 20, 2018, Warsaw, Poland. R. 34–42. 

30. Dobrovitska O. O. Stvorennia tolerantnoho osvitnoho prostoru v 

inkliuzyvnomu seredovyshchi yak efektyvnyi vplyv na formuvannia maibutnoho 

fakhivtsia. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei v intehrovanomu 

osvitnomu seredovyshchi u svitli realizatsii Konventsii pro prava osib z invalidnistiu: 

tezy dopovidei ХVІІІ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 21 lystopada 

2018 r. Chastyna 2. Kyiv : Universytet „Ukraina”, 2018. S. 7–10. 

31. Dobrovitska O. O. Vykorystannia suchasnykh treninhovykh tekhnolohii 

dlia formuvannia tolerantnoi vzaiemodii v umovakh inkliuzyvnoho seredovyshcha. 

Navchannia v vykhovannia v inkliuzyvnomu osvitnomu prostori: teoriia ta praktyka : 

tezy dopovidei II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 19 kvitnia 2019 r. 

– Khmelnytskyi : Khmelnytskyi instytut sotsialnykh tekhnolohii Universytetu 

„Ukraina”, 2019. S. 83–88. 

 

 

 

  



25 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……………………………………. 26 

ВСТУП …………………………………………….………………………….. 27 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ТОЛЕРАНТНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ……….. 

 

 

35 

1.1. Професійна підготовка соціальних працівників як соціально-

педагогічна проблема …………………………………………………………. 

 

35 

1.2. Толерантна взаємодія як соціально-педагогічний феномен ……. 67 

1.3. Стан сформованості готовності до толерантної взаємодії у 

майбутніх соціальних працівників ……………………………….………….. 

 

99 

Висновки до розділу 1 ………………………………………………………... 125 

РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО 

ТОЛЕРАНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ... 

 

 

 

130 

2.1. Обґрунтування та характеристика педагогічних умов 

формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі …………………………...………….. 

 

 

130 

 2.2. Впровадження педагогічних умов формування готовності 

майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі ………………………………..…………………... 

 

 

171 

2.3. Аналіз ефективності розроблених педагогічних умов 

формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі ………………………………...…….. 

 

 

207 

Висновки до розділу 2 ……………………………………………….……….. 225 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ …………………………………………….……... 229 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………….……… 232 

ДОДАТКИ ……………………………………………………………….…… 266 



26 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ВНЗ – вищий навчальний заклад 

ЕГ – експериментальна група 

ЗВО – заклад вищої освіти 

КГ – контрольна група 

ОПП – освітньо-професійна програма 

СВО – студентське волонтерське об’єднання 

УТОГ – Українське товариство глухих 

УТОС – Українське товариство сліпих 

  



27 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні на державному рівні в 

соціально-педагогічну площину все активніше вводиться інклюзія як 

комфортний базис для спільного існування осіб з інвалідністю на рівні з 

іншими. Аналіз стану сучасного суспільства спонукає до роздумів щодо 

ставлення до людей з інвалідністю, яке змінює стереотипне уявлення про таке 

співіснування. Тому рушійною силою в подоланні дискримінації та ізоляції 

людей з інвалідністю є формування в здоровому суспільстві толерантного 

ставлення, що ґрунтується на повазі, терпінні, розумінні, сприйнятті інших 

такими, якими вони є. 

Проблема формування толерантності стала особливо актуальною в кінці 

минулого століття, що зумовлено значними трансформаціями в країні та світі. 

Війни, національні конфлікти, екстремізм, різні форми дискримінації – усе це й 

сьогодні продовжує дискредитувати соціальний розвиток сучасного світу, 

демократичні принципи його існування, призводить до порушення прав 

людини, цілісності суспільства. Соціальні перетворення у ХХІ столітті 

передбачають, що толерантні взаємини між людьми повинні стати соціальною 

нормою сучасного суспільства, прийнятою й затвердженою на державному та 

міждержавному рівнях. 

Соціальну значущість окресленої проблеми визначено й 

концептуальними положеннями міжнародних і загальнодержавних 

нормативних документів, в яких знайшли відображення проблеми 

демократизації та гуманізації всіх сторін життя сучасного суспільства та 

системи освіти: „Декларація принципів толерантності”, Конституція України, 

Закон України „Про освіту”, Закон України „Про вищу освіту”, Декларація 

ООН „Про права інвалідів”, Закон України „Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні”, Стандартні правила забезпечення 

рівних можливостей для людей з інвалідністю, Концепції розвитку інклюзивної 

освіти. 

У контексті зазначеного в Україні гостро постає проблема гуманізації 
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соціального виховання, набуття молодим поколінням соціального й 

професійного досвіду, забезпечення високоякісними фахівцями соціальної 

сфери, які здатні реалізувати сучасні завдання соціальної політики, удало 

володіти новими формами та методами соціальних досліджень, уміло 

використовувати на практиці новітні ефективні технології роботи в умовах 

інклюзивного середовища. 

Окремі аспекти підготовки соціальних працівників до професійної 

діяльності розглянуто в працях: О. Безпалько, О. Василенко, І. Звєрєвої, 

І. Іванової, А. Капської, О. Караман, І. Козубовської, І. Миговича, Л. Міщик, 

С. Омельченко, В. Полтавця, Г. Попович, Т. Семигіної, Л. Тюпті, С. Харченка 

та ін. Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців соціальної сфери став 

предметом аналізу таких учених, як: О. Бойко,Н. Видишко, Л. Віннікова, 

Л. Волик, Н. Гайдук, С. Когут, А. Кулікова, Т. Логвиненко, М. Приходько, 

О. Пришляк, С. Ставкова та ін.  

Важливе значення для нашого дослідження мали розвідки, присвячені 

підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в інклюзивному 

середовищі: М. Бевзюк, Е. Данілавічютє, І. Демченко, А. Колупаєвої, 

С. Литовченко, І. Малишевської, О. Мартинчук, Ю. Найди, Г. Першко, 

Л. Прядко, О. Рассказової, Л. Савчук, Н. Софій, О. Таранченко, З. Шевців, 

І. Юхимець, Т. Ярої та ін. Проблему професійного становлення майбутнього 

фахівця в умовах інклюзивного освітнього середовища репрезентовано в 

студіях сучасних науковців: О. Дікова-Фаворської, К. Кольченко, Г. Нікуліної, 

Л. Сердюк, П. Таланчука, С. Тітаренко, М. Чайковського та ін. 

Наукові пошуки з вирішення проблеми формування толерантності, які 

посіли центральне місце в науковому доробку зарубіжних та вітчизняних 

дослідників, здійснено: Г. Безюлєвою, Я. Береговим, О. Волошиною, 

Б. Гершунським, О. Гривою, В. Нечердою, І. Пчелінцевою, С. Рашидовим, 

М. Рожковою, О. Романовським, А. Скок, Г. Солдатовою, Н. Уфімцевою, 

Т. Фадєєвою, Л. Шайгеровою, Г. Шеламовою. 

Розробкою методичних рекомендацій з формування толерантності в 
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молоді займалися: О. Асмолов, Л. Байбородова, В. Бєляєва, В. Глєбкін, 

М. Ковальчук, М. Магура, Л. Наумов, Г. Погодіна, М. Рожков, Г. Солдатова, 

Л. Федоренко, Л. Шайгерова, О. Шарова, В. Шалін, О. Щеколдіна. 

Щодо проблеми дослідження цілеспрямованого формування в майбутніх 

соціальних працівників готовності до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища, то слід визнати, що ця тема на сьогодні практично 

не досліджена. Аналіз науково-педагогічних праць свідчить, що вчені головним 

чином висвітлюють та обґрунтовують загальні теоретичні засади формування 

толерантності в дітей та молоді. При цьому недостатньо уваги приділено 

пошукам форм і методів формування готовності до толерантної взаємодії в 

умовах інклюзивного середовища під час фахової підготовки соціальних 

працівників, що негативно позначено на результатах теорії і практики 

розв’язання проблеми. 

Науковий аналіз порушеної проблеми засвідчив наявність суперечностей 

між: сучасними потребами суспільства у кваліфікованих фахівцях соціальної 

сфери і рівнем їхньої підготовки у ЗВО, що не забезпечує формування в 

майбутніх фахівців інклюзивної компетентності та толерантної взаємодії в 

умовах інклюзивного середовища; необхідністю формування толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища та відсутністю обґрунтованих 

педагогічних умов формування в майбутніх фахівців толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі; частковою розробленістю теоретичних положень 

формування готовності до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі в 

майбутніх фахівців і недостатнім методичним забезпеченням. 

Отже, виходячи з означеної актуальності, безумовної наукової значущості 

проблеми, а також ураховуючи недостатню її розробленість у сучасній науці та 

виявлені суперечності, визначено тему дослідження: „Підготовка майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексної науково-дослідної теми 
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Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ „Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини „Україна” „Зміст і технології педагогічної, 

соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми 

з особливими потребами” (державний реєстраційний номер 0116U004296). 

Тему узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки і психології в Україні (протокол № 3 від 28.04.2009 р.). Роботу 

завершено на базі кафедри соціальної педагогіки Державного закладу 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (протокол № 10 

від 01.07.2019 р.) 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування готовності 

майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища. 

Мета дослідження – визначити, науково обґрунтувати та 

експериментально апробувати ефективність педагогічних умов формування 

готовності до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища 

майбутніх соціальних працівників. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан розробленості проблеми в педагогічній теорії та 

практиці.  

2. Визначити сутність поняття та складників феномену толерантної 

взаємодії. 

3. Діагностувати рівні сформованості толерантності та толерантної 

взаємодії в майбутніх соціальних працівників в умовах інклюзивного 

середовища.  

4. Теоретично обґрунтувати та впровадити педагогічні умови формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища. 

5. Експериментально перевірити ефективність розроблених педагогічних 
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умов формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища. 

Для досягнення мети й реалізації поставлених завдань використано 

комплекс методів дослідження: теоретичні: порівняльний аналіз 

філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної, історичної літератури 

з окресленої проблеми; порівняння й узагальнення історичних передумов та 

систематизація педагогічного досвіду формування толерантності, методів і 

технологій підготовки до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища; емпіричні: факторний аналіз педагогічних умов формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі; вивчення освітньої документації, аналіз навчальних 

планів спеціальності „Соціальна робота”; педагогічне спостереження, 

анкетування, тестування, інтерв’ювання, бесіда, аналіз продуктів творчої 

діяльності – для визначення стану сформованості готовності до толерантної 

взаємодії майбутніх соціальних працівників; педагогічний експеримент з 

метою вивчення ефективності розроблених педагогічних умов формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі; статистичні – кількісна та якісна обробка даних, 

отриманих під час експерименту, з метою аналізу досліджуваного явища. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: 

– уперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі: оптимізація змісту фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників через навчання в інклюзивному 

освітньому середовищі ЗВО, використання сучасних педагогічних технологій, 

що забезпечують формування толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища, залучення майбутніх соціальних працівників до волонтерської 

діяльності в інклюзивному середовищі;  

– уточнено сутність понять „толерантність” в інклюзивному середовищі, 

„толерантна взаємодія”; визначено критерії, показники та рівні сформованості 
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готовності до толерантної взаємодії в майбутніх соціальних працівників в 

умовах інклюзивного середовища; удосконалено зміст, форми і методи 

формування в майбутніх соціальних працівників толерантності та толерантної 

взаємодії з урахуванням специфіки інклюзивного середовища ЗВО;  

– подальшого розвитку набули наукові уявлення про професійну 

підготовку студентів в умовах інклюзивного середовища; процес формування в 

майбутніх соціальних працівників готовності до толерантної взаємодії в 

зазначених умовах; визначальну роль дисциплін та позаурочних заходів у 

фаховій підготовці спеціаліста.  

Практичне значення проведеного дослідження полягає в розробці та 

впровадженні в практику закладів вищої освіти, що здійснюють фахову 

підготовку майбутніх соціальних працівників, педагогічних умов формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища, зокрема: оптимізовано навчальні дисципліни 

фахової підготовки майбутніх соціальних працівників; уведено в навчальний 

план спецкурс „Основи інклюзії”; упроваджено тематику науково-дослідних 

робіт, пов’язану з висвітленням проблем осіб з інвалідністю, інклюзією, 

соціальним супроводом та толерантним ставленням в інклюзивному 

середовищі; реалізовано тренінгову програму „Формування толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі”; дібрано та адаптовано комплекс 

діагностичних методик для визначення рівня сформованості в студентів 

готовності до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі. Результати 

дослідження можуть бути використані в процесі професійної підготовки 

фахівців соціальної сфери, науково-педагогічній підготовці магістрантів та 

самоосвітній діяльності студентів ЗВО. 

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес закладів 

вищої освіти України, а саме: Інституту соціальних технологій ВНЗ „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини „Україна” (довідка № 2002 від 

20.06.2019 р.), Хмельницького інституту соціальних технологій 

ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” (довідка 
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№ 59 від 26.06.2019 р.), Карпатського інституту підприємництва 

ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” (довідка 

№ 27 від 20.06.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, 

полягає в науковому обґрунтуванні та узагальненні теоретичних засад 

досліджуваної проблеми, положень, що характеризують особливості 

формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі; визначенні критеріїв, показників і рівнів 

формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії; з’ясуванні ролі впливу інклюзивного середовища на підготовку 

майбутнього фахівця; розробці та впровадженні в практичну діяльність 

педагогічних умов, що сприяють формуванню готовності до толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища; уведенні в навчальний план 

спецкурсу „Основи інклюзії” та розробці авторської тренінгової програми 

„Формування толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі”, що 

спрямовані на подолання нетерпимості в інклюзивному середовищі та 

формування толерантного ставлення до осіб з інвалідністю. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційної роботи оприлюднені автором у доповідях 

на науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних – Актуальні 

проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому 

середовищі (Київ, 2010, 2011), Молодь в умовах нової соціальної перспективи 

(Житомир, 2010, 2011), Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної 

сфери (Хмельницький, 2011), Фінанси, право та соціальні комунікації в умовах 

глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку (Біла Церква, 2011), 

Modem educational space: the transformation of national models in terms of 

integration (Leipzig, Germany, 2018), Актуальные проблемы современной науки 

(Москва–Астана–Харьков–Вена, 2018), Social and Economic Aspects of 

Education in Modern Society (Warsaw, Poland, 2018), Актуальні проблеми 

навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі 
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реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю (Київ, 2018); Всеукраїнських: 

Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи 

(Хмельницький, 2009), Соціально-педагогічна робота в закладах освіти 

інклюзивної орієнтації (Хмельницький, 2010, 2011, 2016); Актуальні проблеми 

підготовки фахівців соціальної сфери (Хмельницький 2010, 2011), Навчання і 

виховання в інклюзивному освітньому просторі (Хмельницький, 2018, 2019). 

Результати та висновки виконаної роботи обговорено й позитивно оцінено 

на засіданнях: лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання 

НАПН України (упродовж 2008 – 2012 рр.), кафедри соціальної роботи 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна” 

(упродовж 2008 – 2018 рр.), кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” (упродовж 2017 – 2019 рр.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

викладено в 31 публікації (з них 29 – одноосібні): 1 колективній монографії, 

1 навчально-методичному посібнику у співавторстві, 10 статтях у наукових 

фахових виданнях України, 2 статтях – у зарубіжних періодичних наукових 

виданнях; 17 – у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (329 найменувань, з них 6 іноземною мовою), 9 додатків 

на 66 сторінках. Дисертація містить 11 таблиць та 19 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації становить 336 сторінок, основний зміст викладено на 206 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ТОЛЕРАНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

1.1. Професійна підготовка соціальних працівників як соціально-

педагогічна проблема  

 

В Україні здійснюється реформування системи освіти, у процесі якого 

досягнуто істотних результатів. Але масштабність проведених перетворень і 

трансформаційні процеси в соціумі не тільки не дають змоги говорити про 

завершеність цих змін, а й потребують їхньої подальшої реалізації. У 

Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що головною метою і 

основним чинником сучасного прогресу є розвиток людини, її творчих 

здібностей, інтересів і потреб [219].  

Сучасні фахівці повинні бути готовими до змін та нових суспільних 

відносин, відповідати вимогам часу та бути здатними до саморозвитку і 

самовдосконалення, що є можливим лише за умови їхнього постійного 

професійного розвитку. Нагальним завданням системи соціальної освіти на 

сьогодні є підготовка конкурентоспроможного соціального працівника з 

потужним арсеналом умінь і навичок, володінням глибоких знань у 

професійній галузі, умінням побудувати новий тип взаємодії з різними 

категоріями населення. Саме таке завдання має вирішувати професійна 

підготовка майбутніх соціальних працівників, поєднуючи в собі накопичений 

досвід та сучасні інноваційні підходи. 

Тема нашого дослідження, присвячена підготовці майбутніх соціальних 

працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища, є 

складною, багатогранною науковою проблемою, яка акумулює в собі низку 

наукових напрямків, що досліджувалися різними науковцями. Але в контексті 

нашого дослідження, яке безпосередньо присвячене не лише професійній 
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підготовці соціальних працівників, а і їх готовності до толерантної взаємодії в 

умовах інклюзивного середовища, ми вважаємо за необхідне виділити декілька 

важливих напрямів аналізу наукових досліджень та науково-практичної 

літератури щодо професійної підготовки соціальних працівників як соціально-

педагогічної проблеми: 

1. Перший напрям – наукові дослідження, присвячені проблемі 

професійної підготовки соціальних працівників в умовах розвитку сучасної 

освіти. 

2. Другий напрям – науково-практична література, що висвітлює 

проблеми підготовки майбутніх фахівців в умовах інклюзивного освітнього 

простору. 

3. Третій напрям – аналіз наукових досліджень, що присвячені 

проблемам виховання толерантності та підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери до толерантної взаємодії під час професійної діяльності. 

Виходячи з актуальності означених напрямів та зростанні потреб щодо 

різних форм соціальної роботи, виникає необхідність покращення фахової 

підготовки фахівців соціальної сфери і постають завдання фахово підготувати 

соціальних працівників до здатності успішно реалізовувати сучасні завдання 

соціальної політики, вільно володіти новими формами та методами соціальних 

та соціально-педагогічних досліджень, використовувати інноваційні форми та 

методи соціальної роботи, уміло застосовувати на практиці ефективні 

технології практичної роботи, виконувати професійну діяльність на високому 

рівні. 

Безумовно, кожен з означених нами напрямів має свої більш вузькі, 

приватні аспекти, які ми спробуємо розкрити, аналізуючи наукову літературу та 

праці учених. 

Розпочинаючи перший напрям нашого наукового пошуку – дослідження 

наукових праць з проблеми професійної підготовки соціальних працівників в 

умовах розвитку сучасної освіти, хотілося б відмітити, що питання професійної 

підготовки майбутніх фахівців є однією із актуальних наукових проблем серед 
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сучасних наукових досліджень. Адже професійна підготовка у закладі вищої 

освіти – це цілеспрямований процес формування особистості професіонала, 

який забезпечується наявними в освітньому закладі методами та засобами і 

передбачає готовність особистості до конкретного виду професійної діяльності. 

Цікавим для нашого дослідження є визначення з енциклопедії для 

фахівців соціальної сфери, що „професійна підготовка соціальних працівників – 

це процес і результат оволодіння цінностями соціальної та соціально-

педагогічної діяльності, професійно-необхідними знаннями, вміннями і 

навичками, формування професійно-важливих особистісних якостей, які є 

основою готовності до професійної соціальної та соціально-педагогічної 

діяльності” [88, с. 233]. Ми погоджуємося з даним визначенням і будемо на 

нього спиратися в процесі подальшого наукового пошуку. 

Немає єдиної думки сьогодні й щодо визначення поняття „соціальний 

працівник”. Цілком зрозуміло, що дане поняття значно ширше порівняно з 

терміном „соціальний педагог” і охоплює всі сфери соціальної роботи.  

До соціальних педагогів відносять людей, які мають спеціальну 

педагогічну освіту та здійснюють свою діяльність переважно в школах й інших 

освітніх закладах. А соціальний працівник, крім безпосередньої педагогічної 

діяльності й роботи з дітьми та молоддю, професійно може займатися роботою 

у будь-якій іншій соціальній сфері (у відділах соціального забезпечення, у 

військових частинах, на виробництві, на біржах праці тощо) і виконувати більш 

широкі функції (допомоги, захисту, реабілітації, охорони тощо). А у більш 

ширшому розумінні поняття „соціальний працівник” тотожне із поняттям 

„фахівець із соціальної роботи”.  

У „Словнику-довіднику для соціальних працівників та соціальних 

педагогів” за редакцією А. Капської визначено, що „фахівець із соціальної 

роботи – це особа, яка має спеціальну освіту і здійснює практичну соціальну 

роботу з різними категоріями дітей і молоді та соціальними групами” [124, 

с. 226]. Низка науковців у своїх працях у „спеціалісті із соціальної роботи”, 

вбачають, „соціального працівника або соціального педагога, зайнятого у сфері 
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соціальної роботи, освітньо-виховної, культурно-дозвільної діяльності і який 

має спеціальну освіту, спеціальну кваліфікацію, знання та досвід соціальної 

роботи з окремими групами людей” [136, с. 23]. За визначенням Є. Холостової 

„соціальний працівник – це професіонал, який реалізує реальну соціальну 

політику державної влади на основі соціального захисту різних верств 

населення” [295, с. 7].  

Соціальним працівникам властивий „розмаїтий функціонально-рольовий 

репертуар: заохочувач, консультант, тренер/вчитель соціальних навичок, 

керівник випадку, захисник прав та інтересів клієнта, розробник програм, 

аналітик, представник інтересів громад і т.п.” [162, с. 61]. При цьому один і той 

самий працівник може застосовувати у процесі своєї діяльності різні функції, 

переключаючись з однієї ролі на іншу. І нерідко від того, яке рішення прийме 

соціальний працівник, залежить доля людини.  

Отже, від рівня підготовки майбутніх соціальних працівників та від 

ступеня професіоналізму, яким вони володіють, залежить ефективність усієї 

роботи соціальних служб. Тому сьогодні перед освітою постає завдання 

фахової підготовки фахівців з відповідним рівнем професіоналізму, 

відповідального ставлення до своїх обов’язків, компетентного фахівця, 

люблячого свою справу. 

Окремі аспекти підготовки соціальних працівників до професійної 

діяльності розглянуто в працях О. Безпалько [13], І. Звєрєвої [107; 254], 

І. Іванової [279], А. Капської [125; 126], І. Козубовської [139], І. Миговича [173; 

269], Т. Семигіної [139], Л. Міщик [178], В. Полтавця [211], Г. Попович [213], 

Л. Тюпті [279], С. Харченка [254] та ін. Так, у працях О. Безпалько, І. Звєрєвої, 

А. Капської, В. Полтавця, Г. Попович, Т. Семигіної, С. Харченка значну увагу 

приділено теоретико-методологічним основам професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників. А сучасні погляди на деякі аспекти 

формування і становлення соціального працівника як професіонала знаходимо 

у роботах Л. Міщик і В. Поліщук. 
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У педагогічній науці здійснено низку дисертаційних досліджень з 

проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної 

діяльності: професійна підготовка в умовах неперервної освіти (В. Поліщук 

[206]; професійна підготовка в умовах університетської освіти (О. Карпенко 

[128]; педагогічні засади особистісного розвитку в процесі професійної 

підготовки (Р. Вайнола [34]); підготовка до соціально-правової діяльності 

(І. Ковчина [137], Я. Кічук [132]); формування готовності до роботи з 

громадськими дитячими та молодіжними організаціями (О. Лісовець [160]); 

підготовка до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі 

(Ю. Рябова) [234]); формування професійної культури унавчально-виховному 

процесі вищого навчального закладу (Т. Спіріна [258]); підготовка до 

організаціїосвітньо-дозвіллєвоїдіяльностіучнівськоїмолоді (С. Пащенко [192]); 

підготовка до консультативної діяльності у процесі вивчення фахових 

дисциплін (О. Пожидаєва [204]); підготовка до роботи зі студентською 

молоддю (Р. Чубук [305]); формування соціально-професійної зрілості 

майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (Т. Хмуринська [297]) тощо. 

Варто відмітити, що в Україні за останні десятиріччя у зв’язку з пошуком 

нових підходів до становлення соціальної роботи виникає потреба поліпшити 

якість підготовки соціальних працівників. Зважаючи на те, що підготовка 

згаданих фахівців в нашій країні відбувається відносно недавно, українські 

науковці все частіше звертаються до вивчення зарубіжного досвіду.  

Зокрема, цьому питанню свої праці присвятили такі дослідники: О. Бойко 

[20], Н. Видишко [39], Л. Віннікова [40], Л. Волик [42], Н. Гайдук [47], С. Когут 

[138], А. Кулікова [154], Т. Логвиненко [161], М. Приходько [277], О. Пришляк 

[278], С. Ставкова [279] та ін. Зміст цих досліджень розкриває систему 

підготовки соціальних працівників у закладах вищої освіти (в США, Великій 

Британії, Німеччині); специфіку підготовки майбутніх фахівців соціально-

педагогічної сфери (у Німеччині, Швейцарії); професійну підготовку 

соціальних працівників до здійснення посередництва (в США та Канаді); 

порівняльний аналіз систем професійної підготовки фахівців у закладах вищої 
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освіти (в Україні та Польщі); проблеми модернізації підготовки соціальних 

працівників (у Скандинавських країнах); неперервна професійна підготовка 

соціальних працівників (у Канаді) тощо.  

Вивчення світового досвіду соціальної освіти є одним з найважливіших 

інструментів розробки і впровадження нових ідей, який надає можливості 

глибше осмислити специфіку соціальної роботи, запобігти помилкам при 

підготовці соціальних працівників у нашій країні, упровадити в навчальний 

процес основні концепції, що пройшли випробування часом: поєднання теорії 

та практики, тісну міждисциплінарну інтеграцію. 

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників є необхідною 

передумовою їх становлення як професіонала, соціально компетентних, 

психологічно зрілих особистостей, що володіють високою фаховою 

майстерністю, сучасним світоглядом, потребою розширювати і поглиблювати 

власну компетентність. У законі України „Про вищу освіту” професійна 

підготовка визначається як „здобуття кваліфікації за відповідним напрямом 

підготовки або спеціальністю” [217]. 

Вивчаючи проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників, Р. Чубук визначила, що „професійна підготовка до роботи у 

соціальній сфері не може пасивно відтворювати соціальний розвиток 

суспільства, вона повинна проводити активний пошук шляхів вирішення 

нагальних соціальних проблем. Професіоналів для соціальної сфери потрібно 

готувати так, щоб вони були здатні змінювати, усувати, корегувати негативні 

соціальні прояви у суспільстві. Це можливо лише у закладах освіти, які 

проектують навчально-виховний процес на нових позиціях, що враховують 

тенденції розвитку соціальної політики в країні” [306, с. 259]. Відтак, на думку 

дослідниці, зміст вищої професійної підготовки фахівців повинен включати 

такі компоненти, як: 

− досконалий аналіз сучасного соціального розвитку суспільства з 

метою: формування умінь для надання об’єктивної оцінки соціальній політиці 

держави, надання пропозицій щодо альтернативних варіантів; 
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− оптимально-ефективна організація педагогічного процесу професійної 

підготовки соціальних працівників; 

− чітке уявлення щодо застосування сучасних моделей, форм і методів у 

практиці соціальної роботи; 

− розробка концепцій, теорій, моделей і технологій, що відповідають 

сучасним вимогам суспільства та особистості й спрямовані на дієве здійснення 

функцій соціального працівника;  

− здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців соціальної сфери [306, с. 259]. 

О. Сергєєнкова стверджує, що „підготовка соціального працівника 

повинна базуватися на освітніх технологіях, що забезпечують його професійно-

особистісний розвиток і саморозвиток” [240]. 

Професійна підготовка соціального працівника в умовах вишу 

визначається „засвоєнням системи знань, формування професійних умінь і 

навичок, що забезпечує усвідомлення в професійній діяльності. Вона базується 

на кваліфікаційних вимогах, що поєднують у собі сукупність професійних 

вимог, характеристик, показників, цінностей, ролей, функцій тощо” [285, 

с. 300]. 

Цілу низку проблем, які виникають сьогодні під час фахової підготовки 

фахівців для роботи в соціальній сфері, виявила Т. Семигіна, зокрема: 

− різні підходи до змісту навчання соціальних працівників у вищих 

навчальних закладах; 

− загальна девальвація якості вищої освіти, захоплення заочними і 

дистанційними формами навчання; 

− низькі можливості для відпрацювання навичок в аудиторний час; 

− недостатність орієнтирів на прикладний характер майбутньої 

професійної діяльності, затеоретизованість процесу навчання; 

− відсутність чітких орієнтирів на подальше працевлаштування 

випускників [238, с. 42-43]. 



42 

Під час підготовки майбутніх соціальних працівників О. Тополь вважає, 

що варто враховувати „всю складність морально-етичних проблем, з якими 

доведеться зіткнутися у професійній діяльності. Засвоєння студентами 

професійних норм і цінностей при підготовці до соціальної роботи є 

необхідним елементом навчання та входження в професію” [277]. Професія 

соціального працівника направлена на „соціальну спеціалізовану діяльність, 

об’єктивно-необхідну для функціонування державних і громадських систем 

соціальної допомоги різним категоріям населення, для реалізації життєвих, 

потенційно закладених у кожній людині сил для самозабезпечення та 

саморозвитку” [98, с. 181]. Потрібно допомогти навчитися розуміти інших 

людей, пізнавати їхні проблеми, виявляти шляхи взаємодопомоги і взаємодії у 

повсякденних ситуаціях. Саме соціальний працівник може бути рушійною 

силою у створенні атмосфери розуміння та прийняття кожного із членів 

соціуму. 

Як зазначає О. Карпенко „формування професійної діяльності 

соціального працівника повинно відбуватися на єдності теорії і практики 

навчання, реалізації у навчальній діяльності репродукції і творчості, 

раціонального і емоційного...” [129, с. 55]. При цьому „професійна підготовка 

майбутніх соціальних працівників має ґрунтуватися на основних дидактичних 

принципах (фундаментальності, системності, єдності логічного та історичного, 

єдності суспільного і особистісного, єдності теорії і практики), що дозволяє 

говорити про можливість створення педагогічної моделі професійної діяльності 

майбутнього соціального працівника” [129, с. 56]. 

Розуміння сутності професійної підготовки студентів закладів вищої 

освіти спирається на висновки науковців щодо функцій, на яких базується 

навчально-виховний процес: освітня функція – полягає у сприянні засвоєнню 

системи загальнотеоретичних та спеціальних знань, перетворенні в особисті 

надбання та втілення у професійній діяльності; виховна функція спрямована на 

формування світоглядних поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій майбутніх 

фахівців та надання їхній професійній діяльності ціннісно-смислової 
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довершеності; розвивальна функція – забезпечує розвиток особистісних сфер 

майбутніх фахівців, сприяє розвитку висококультурної індивідуальності та 

спонукає до продуктивної діяльності [41]. 

Ми погоджуємося із думкою Г. Олійник, яка, аналізуючи спектр наукових 

підходів провідних дослідників щодо розуміння системи підготовки фахівців до 

професійної діяльності у соціальній сфері, означила „провідні ідеї створення 

системи підготовки фахівців до застосування набутих знань у певній галузі: 

− формування професійної культури спеціаліста, яка визначає освітню, 

наукову та професійну направленість; 

− розвиток різноманітних компонентів, що надають можливість 

здійснювати профорієнтаційну освіту;  

− спрямування пізнання від загального до окремого від самого початку 

формування системи знань, цілісної діяльності, творчої особистості і її 

соціальної спрямованості; 

− механізм засвоєння професійної діяльності передбачає формування 

спочатку „згорнутої” структури пізнання з подальшим її розгортанням через 

найбільш значущі елементи і побудову більш розгорнутих структур та новим 

узагальненням;  

− цілісності всього процесу становлення соціального працівника, 

побудованого на реальному диференційованому процесі освіти завдяки 

здійсненню ідеї модульного навчання, посилення практики у навчанні та 

самостійної роботи студента” [184, с. 129]. 

Вивчаючи підготовку фахівців соціальної сфери, В. Поліщук, О. Янкович 

у своїх працях визначають, що зміст підготовки соціальних працівників 

повинен містити відповідні компоненти, а саме: „глибокий аналіз сучасного 

соціального розвитку і формування вміння дати об’єктивну оцінку соціальній 

політиці, запропонувати альтернативні варіанти; чітке уявлення і класифікацію 

сучасних моделей, форм і методів самої практики соціальної роботи; власне 

педагогічний процес підготовки соціальних працівників; розробку теорій, 

концепцій, моделей і технологій, спрямованих на ефективне функціонування 
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соціального працівника; розробку і реалізацію програм, що підвищують 

компетентність соціального працівника„ [208, с. 253].  

„Ефективність професійної діяльності соціального працівника залежить 

не лише від рівня професійної підготовки фахівця, його знань, умінь, навичок, 

досвіду, але й від сформованості його особистісних якостей, світогляду, 

ціннісних орієнтацій, життєвої позиції, мобільності тощо. Тому, стає важливим 

уже під час професійної підготовки сформувати майбутнього соціального 

працівника не лише як фахівця, який зможе професійно вирішувати соціально-

педагогічні проблеми в умовах практичної діяльності, але й буде здатним 

самотужки забезпечити продуктивний розвиток необхідних особистісних 

якостей, які впливають на ефективність діяльності та комунікативної взаємодії 

з колегами, клієнтами, соціальними інститутами” [307, с. 255].  

Подібне трактування знаходимо і у працях Л. Тюпті та І. Іванової, які 

наголошують, що „показником професіоналізму соціального працівника є не 

лише високий рівень знань, умінь і навичок, але і дотримання власного 

етичного кодексу. Професійні цінності соціального працівника формуються на 

основі матеріальних, соціально-політичних і духовних цінностей” [279, с. 93].  

На думку науковців, „діяльність соціального працівника – це зона довіри 

між людьми, шлях до взаєморозуміння, спілкування. Він повинен володіти 

навичками впливу не лише на клієнта, а й на його оточення, коло спілкування, 

ситуацію в соціумі. Обов’язкові якості: психологічна грамотність, делікатність. 

Людина, яка обрала цю професію, повинна бути гуманістом, володіти 

комунікативними та організаторськими здібностями, високою духовною, 

загальною культурою, почуттям такту; бути обізнаним у сучасних проблемах 

інклюзії; вміти аналізувати соціальні явища, процеси, розуміти своє місце і 

роль у суспільному житті, дотримуватися чітких ідеологічних та моральних 

принципів. Специфіка функцій соціального працівника передбачає органічне 

поєднання особистісних якостей, широкої поінформованості, всебічної 

підготовленості, ерудиції, глибоких спеціальних знань у своїй галузі. 
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Соціальний працівник має бути потрібним, цікавим для оточуючих, щоб люди 

прагнули до спілкування, контактів з ним” [136, с. 351]. 

Також майбутній соціальний працівник під час професійної підготовки 

повинен оволодіти навичками роботи із: законодавчими документами України, 

нормативно-правовими актами, методичними та іншими розпорядчими 

документами та матеріалами, які регламентують організацію соціальної роботи. 

Соціальний працівник повинен вміти професійно вести документацію: складати 

плани роботи; заповнювати журнали обліку, реєстрації, ведення соціально-

педагогічної діяльності; готувати звіти; складати соціальні паспорти; а також 

вміти правильно оформляти інші ділові папери: заяву, ділові листи, прохання 

тощо. Беззаперечним є той факт, що соціальний працівник повинен справляти 

приємне враження зовнішнім виглядом і, завдяки особистісним рисам та 

професійним якостям, створювати умови для покращення стану інших людей 

[279, с. 83]. Створення доброзичливої атмосфери, вибір правильного способу 

дій і спілкування дозволить соціальному працівнику налагоджувати добрі 

стосунки з клієнтами. 

А. Капська виділяє кілька груп професійно обумовлених якостей 

соціального працівника, які водночас є базисом для професійно-особистісного 

розвитку та саморозвитку: 

− інтелектуальні, до яких відносить ерудицію, гнучкість, аналітичність, 

оперативність мислення і прийняття рішень, розміркованість, кмітливість, 

орієнтацію на навчання; 

− моральні: терпимість, доброзичливість, гуманність, повага до людей, 

тактовність, принциповість, чесність, винахідливість, оптимістичність; 

− комунікативні: комунікабельність, адаптивність, контактність, 

емоційність, уміння слухати і чути, вміння переконувати; 

− вольові: дисциплінованість, наполегливість, витримка, рішучість, 

організованість, врівноваженість, сміливість, вимогливість; 

− організаторські: активність, ініціативність, відповідальність, 

впевненість у собі, підприємливість, цілеспрямованість.  
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 Але, на думку дослідниці, цього не достатньо для ефективної 

діяльності фахівця – „окрім професійних якостей, не менш важливими 

компонентами особистості спеціаліста є такі, як його світогляд, культура, 

гуманістична та етична спрямованість усього життя” [127, с. 37]. 

Специфіка сучасної соціальної роботи вимагає від фахівця високого рівня 

професіоналізму у діяльності за будь-яким напрямком. Професія соціального 

працівника спрямована на соціальну сферу, тому „необхідною умовою для 

вибору цієї професії є соціальна спрямованість особистості, наявність 

відповідних соціальних якостей: гуманізму, доброзичливості, справедливості, 

відповідальності, терпеливості, врівноваженості, готовності стати на захист 

клієнта, прийти на допомогу, підтримати. Основою професійної діяльності 

соціального працівника є компетентність та професіоналізм. Основою 

компетентності і професіоналізму є вимоги професії до фахівця: необхідний 

рівень загальноосвітніх знань, вимоги до схильностей та інтересів, 

психофізіологічні вимоги, вимоги до інтелекту та емоційно-вольової сфери, до 

морально-ділових якостей” [279, с. 87]. 

Тому у рамках нашого дослідження важливо звернути увагу на погляди 

науковців стосовно особистих якостей, якими має володіти фахівець соціальної 

сфери та професійної компетентності для здійснення професійної діяльності. 

Суспільству необхідні фахівці, які мають не лише ґрунтовну теоретичну 

підготовку, а й здатність швидко адаптуватися до нових реалій, бути 

мобільними, постійно самовдосконалюватись, творчо підходити до вирішення 

проблем [271, с. 6]. 

Проблема професійного становлення і компетентності фахівця широко 

обговорюється у науково-професійній літературі. Методологічні й теоретичні 

аспекти розвитку професійної компетентності розглянуті в роботах 

О. Безпалько [13], В. Бочарової [28; 29], О. Василенко [35], І. Звєрєвої [106; 

253], М. Кадемії [119], А. Капської [122; 123; 251], О. Карпенко [129], 

Н. Краснової [151], Н. Ларіонової [156], Л. Тюпті [279], І. Миговича [269], 

Л. Міщик [178; 179], С. Харченка [291; 292] та інших авторів. 
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Вивчення поняття „професійна компетентність” обумовлено широтою 

його змісту, інтегративною характеристикою, яка поєднує такі поняття, як 

„професійні здібності”, „професіоналізм”, „кваліфікація” та ін. [227].  

Дослідниця М. Кадемія, вивчаючи професійну компетентність майбутніх 

фахівців, характеризує даний термін як „здатність фахівця, що ґрунтується на 

наявних знаннях й досвіді конструктивно вирішувати завдання, які ставляться 

до сфери його професійної діяльності та передбачає наявність обсягу знань, 

умінь, досвіду і особистих якостей, тобто тих потенційних можливостей, які є 

значущими для досягнення високого результату в професійній діяльності” [119, 

с. 35]. По суті, професійна компетентність передбачає відмінне володіння 

інструментарієм, прийомами та ефективними технологіями здійснення 

функціональних обов’язків і є інтегральною характеристикою, яка допомагає 

визначити рівень підготовленості фахівця і його здатності виконувати посадові 

функції. 

А. Семенова визначає професійну компетентність як „готовність і 

здатність фахівця приймати ефективні рішення в процесі здійснення 

професійної діяльності, результат якої характеризується сукупністю 

інтегрованих знань, умінь і досвіду, а також особистісних якостей, що дають 

змогу ефективно проектувати і здійснювати професійну діяльність у взаємодії з 

навколишнім світом” [237, с. 84]. 

Досліджуючи аспекти формування професійної компетентності 

соціального працівника, Н. Горішна до „основних професійних вмінь та 

навичок, необхідних майбутньому соціальному працівникові, відносить: 

навички спілкування, ведення професійних записів; самоуправління, оцінки та 

планування; здатність поєднувати теорію та практику; представляти інтереси 

клієнта; цілеспрямовано, з розумінням вислуховувати інших; збирати 

інформацію для готування соціальної історії, оцінки, звіту; формувати і 

підтримувати професійні відносини, спрямовані на надання соціальної 

допомоги; скеровувати зусилля клієнтів на вирішення їхніх проблем та 

завойовувати їхню довіру; творчо вирішувати проблеми клієнта; визначати 



48 

момент призупинення терапевтичної допомоги клієнту; проводити дослідження 

та інтерпретувати їх результати; бути посередником і вести переговори між 

конфліктуючими сторонами тощо” [54, с. 116]. 

Отже, під професійною компетентністю розуміють особистісні 

можливості фахівця, які дозволяють самостійно й ефективно реалізовувати 

власні знання і навички щодо професійної діяльності. Бути компетентним – 

означає уміти мобілізувати у певній ситуації набуті знання і досвід. 

Компетентність не може бути ізольованою від конкретних умов її реалізації і 

гармонійно поєднує мобілізацію знань, умінь і способів поведінки, які 

спрямовані на умови конкретного виду діяльності [180; 127].  

Таким чином, аналіз наукових досліджень, присвячених проблемам 

професійної підготовки соціальних працівників засвідчує, що в теорії та 

практиці вищої освіти накопичено значний досвід, який може стати основою 

для формування кваліфікованого фахівця. Основними тенденціями модернізації 

професійної підготовки соціальних працівників є: врахування напрямків 

розвитку соціальної політики в країні, підвищення якості соціальної освіти, 

впровадження новітніх технологій навчання, тісне поєднання теорії та 

практики, створення умов для формування компетентного фахівця. 

Другий напрям аналізу науково-практичної літератури присвячено 

висвітленню проблем підготовки майбутніх фахівців в галузі інклюзії. Даний 

напрям ми умовно розділимо на два підходи. У першому ми розглянемо аналіз 

сучасної науково-практичної літератури щодо професійної підготовки фахівців 

соціальної сферидо роботи в інклюзивному середовищі, а у другому – 

підготовку майбутніх фахівців в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Огляд науково-практичної літератури, присвяченої висвітленню проблем 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в інклюзивному 

середовищі, свідчить, що аналіз проблем з даного напрямку дослідження 

зосереджено у працях: М. Бевзюк [11], І. Демченко [62], Е. Данілавічютє [141], 

А. Колупаєвої [142; 143], С. Литовченко [141], Ю. Найди [148], І. Малишевської 
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[166], О. Мартинчук [168], Г. Першко [199], Л. Савчук [201], Н. Софій [148], 

О. Таранченко [265], З. Шевців [312], І. Юхимець [201], Т. Ярої [319] та інших. 

Перш за все уточнимо сутність двох понять – „інклюзивне освітнє 

середовище” та „інклюзивне середовище”, які, на нашу думку, мають певні 

відмінності, але досить часто трактуються як синонімічні поняття.  

Зауважимо, що в Україні загальне поняття „інклюзія” почали 

застосовувати відносно недавно та ситуативно. „Інклюзія – це не лише 

структурні, змістові, організаційні, інноваційні зміни в системі освіти, а й нова 

філософія освіти, що дає можливість формувати світогляд на основі 

загальнолюдських цінностей про те, що кожна людина заслуговує на повагу і 

має право на сприятливі умови для життєдіяльності” [311, с. 56; 116]. 

Інклюзивне навчання охоплює широкий спектр організації освітніх послуг і 

передбачає „створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам та 

можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного 

розвитку” [142, с. 24; 117; 325]. 

Розглядаючи поняття „інклюзивне освітнє середовище”, звернемося до 

Закону України „Про освіту”, де дане поняття пояснюється як „сукупність 

умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та 

розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей” [220].  

Досліджуючи проблеми навчання і виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі, І. Калініченко 

вбачає в „інклюзивному освітному середовищі” навчально-виховне середовище 

закладу освіти, де система освітніх послуг ґрунтується на принципі 

забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем 

проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах загальноосвітнього закладу [121]. Досліджуючи освітнє 

середовище, В. Ясвін визначає його як „систему впливів та умов формування 

особистості, а також можливостей для її розвитку, що містяться у соціальному і 

просторово-предметному оточенні” [228, с. 17].  
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М. Волш закликає про обов’язкове включення усіх дітей у навчальне 

середовище з повним доступом до усіх ресурсів та соціальних можливостей 

закладу, не зважаючи на особистісні відмінності, зокрема на проблеми зі 

здоров’ям, наголошуючи при цьому, що в інклюзивному освітньому 

середовищі має проводитися постійна робота з педагогічним складом [329].  

В особливостях сучасних підходів до формування інклюзивного 

освітнього середовища Л. Герасименко тлумачить інклюзивне освітнє 

середовище як „цілісну систему взаємопов’язаних компонентів освітнього 

впливу, сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, що створюють умови 

життєдіяльності осіб з інвалідністю, передачі їм суспільно-історичного досвіду 

людства, національної культури, зумовлюють формування та розвиток 

особистості, процес і повноту її творчої реалізації. Кожна складова 

інклюзивного середовища має свої специфічні особливості, типові умови, які 

суттєво впливають на соціальний розвиток і виховання осіб з інвалідністю, 

характеризується освітнім потенціалом, що розкривається через особливості 

соціокультурного довкілля, соціально-педагогічних умов і сукупності 

можливостей та засобів, які використовуються в процесі формування та 

розвитку особистості” [50, с. 65]. 

Вивчаючи проблему формування інклюзивного освітнього середовища в 

системі вищої освіти, Т. Бондар роз’яснює дане поняття як „сукупність умов, 

що забезпечують рівний доступ особам з особливими потребами до якісної 

інклюзивної освіти в інклюзивному навчальному закладі незалежно від їх 

психофізичного розвитку, стану здоров’я, віку, статі, соціально-економічного 

статусу, місця проживання і виховання, та як сукупність учасників навчально-

виховного процесу, пов’язаних спільністю умов, в яких відбувається їхня 

діяльність” [24, с. 22]. Завданням інклюзивного освітнього середовища є не 

лише „забезпечення високоякісною освітою для усіх дітей, а й сприяння 

усуненню дискримінаційних установок і настроїв, створення сприятливої 

атмосфери у громадах та розвиток інклюзивного суспільства, зміна перспектив 

соціального облаштування” [142 с. 41].  
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Тому під поняттям „інклюзивне освітнє середовище” ми розумітимемо 

„навчально-виховне середовище закладу освіти із сукупністю умов, способів і 

засобів їх реалізації для спільного навчання та виховання усіх здобувачів освіти, 

і першочергово осіб з інвалідністю”. 

На відміну від „інклюзивного освітнього середовища”, поняття 

„інклюзивне середовище” застосовується у більш ширшому діапазоні, і лише 

певною мірою охоплює освітню складову. Інклюзивне середовище орієнтоване 

на розвиток особистості та відповідність запитам соціального оточення і може 

існувати за наявності низки ознак: організований фізичний простір, в якому 

можна безпечно пересуватися під час групових та індивідуальних занять; 

сприятливий соціальний та емоційний клімат; створення умов для спільної 

діяльності (навчання, реабілітація, дозвілля); підтримка для досягнення 

позитивного результату; поліпшення фізичного стану. Забезпечення 

повноцінного розвитку особи з інвалідністю можливе завдяки: 

− створенню спеціальних, безпечних та комфортних умов навчання, 

реабілітації і адаптації (реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри і 

т.п.);  

− організації роботи міждисциплінарної команди фахівців (лікар, 

реабілітолог, педагог, соціальний працівник, психолог і т.п.);  

− пошуку найбільш ефективних шляхів розкриття можливостей і 

задоволення індивідуальних потреб дітей та молоді з інвалідністю. 

Отже, надамо визначення поняттю „інклюзивне середовище” – „це 

сукупність освітніх, соціальних, реабілітаційних та побутових умов для 

спільної роботи фахівців та осіб з особливими потребами, взаємодія яких 

призводить до успіху та позитивних результатів соціального становлення”. 

Аналізуючи наукові праці, присвячені проблемі професійного 

становлення майбутнього фахівця в умовах інклюзивного освітнього 

середовища, звернімося до досліджень, де розглядаються питання професійної 

підготовки майбутніх фахівців у навчальних закладах, в яких безпосередньо 
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відбувається навчання через призму інклюзії, і спільно здобувають освіту 

здорові студенти та студенти з інвалідністю.  

Заслуговує на увагу низка праць сучасних науковців з вищеозначеної 

проблеми: О. Дікова-Фаворської [64], К. Кольченко, Г. Нікуліної [144; 145], 

П. Таланчука [264; 266], Л. Сердюк [241], С. Тітаренко [273], М. Чайковського 

[267; 302] та інших. 

Незважаючи на інтенсивність досліджень у галузі підготовки фахівців до 

роботи в інклюзивних умовах та безпосередньої професійної підготовки в 

умовах інклюзивного освітнього середовища, впровадження ідей гуманістичної 

освітньої парадигми в практику, питання вивчення можливостей професійного 

становлення та розвитку майбутніх фахівців в умовах інклюзивного 

середовища, пошук шляхів удосконалення і застосування інноваційних 

технологій підготовки залишаються не розкритими та недостатньо вивченими. 

Виділяючи питання інклюзії, як базову проблему сучасної освіти на усіх 

рівнях, розглянемо різноманітні аспекти теоретичного та практичного досвіду 

впровадження інклюзивної освіти в Україні, які висвітлено в наукових 

дослідженнях. Так, обґрунтовано науково-теоретичні підходи впровадження 

інклюзивного навчання в освітній процес (А. Колупаєва [143], С. Миронова 

[175], М. Швед [311] та ін.); проаналізовано нормативно-правові аспекти 

інклюзивної освіти (Ю. Богінська [18], Л. Миськів [176], Т. Пилипенко [200], 

О. Поцко [214] та ін.); розглянуто створення інклюзивного освітнього 

середовища в системі вищої освіти (Т. Бондар [24], О. Глузман [55], О. Дікова-

Фаворська [65], К. Кольченко [264], П. Таланчук [264], М. Чайковський [299], 

О. Фудорова [288], А. Шевцов [313] та ін.); проведено аналіз теоретичного та 

практичного застосування інклюзії у загальноосвітніх закладах (В. Бондар [23], 

О. Бородіна [27], І. Калініченко [121], В. Костюк [149], В. Маланчій [165], 

Л. Прядко [222], Н. Атаманчук [8] та ін.); вивчено особливості впровадження 

інклюзивного навчання у дошкільних закладах (А. Волосюк [186], 

О. Кас’яненко [131], І. Кузава [153], С. Чупахіна [308] та ін.).  
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У зв’язку із прийнятим в Україні курсом на впровадження інклюзивного 

навчання в освітніх закладах, виникла нагальна потреба у підготовці до цієї 

діяльності кваліфікованих кадрів – працівників соціальної сфери. Але, як 

демонструє практика, у межах професійної освіти соціальних працівників 

приділено недостатньо уваги щодо формування професійних орієнтацій 

майбутніх фахівців до роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами. 

Певною мірою проблеми впровадження інклюзивної освіти обумовлені 

низьким рівнем підготовки кадрів, які не мають навичок професійної діяльності 

в умовах інклюзивного навчального закладу, не володіють відповідними 

методиками та досвідом роботи, недостатньо обізнані щодо можливостей 

застосування сучасних засобів навчання в інклюзивному середовищі.  

Професійна підготовка як процес, що „забезпечує формування готовності 

майбутнього фахівця до професійної діяльності, лише тоді розвиває та 

активізує зусилля та професійну свідомість, коли пізнавальна діяльність 

майбутнього соціального працівника здійснюється в умовах, близьких до 

практичної професійної діяльності” [306, с. 257]. 

Інклюзивний підхід в освіті спрямований змінити стереотипи та 

установки, які заважають сприймати осіб з інвалідністю як цілісну особистість, 

повноцінного члена суспільства, а також сформувати позитивну взаємодію. 

Подібна думка простежується у І. Малишевської, яка, досліджуючи проблеми 

запровадження інклюзивної освіти, наголошує, що „впровадження інклюзивної 

освіти стикається не стільки з проблемами організації безбарʼєрного 

середовища, скільки з проблемами соціальними: стереотипи і забобони; 

готовність або відмова вчителів, дітей та їхніх батьків прийняти нові принципи 

освіти; нестача комплексних психолого-педагогічних знань і технологій, 

спеціальних моніторингових досліджень, які безпосередньо стосуються досвіду 

вітчизняної інклюзивної освіти” [167, с. 126]. 

Увага до осіб з інвалідністю – це показник гуманності суспільства. Але 

істинна гуманність має проявлятись не в тому, щоб постійно опікуватися 

такими особами, а у тому, щоб створити їм умови для власної самореалізації, 
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соціалізації та інтеграції [324]. На сьогодні спостерігається недостатня 

готовність і зацікавленість в організації інклюзивної освіти вищих навчальних 

закладів, потребує вдосконалення законодавча база та принципи фінансування, 

не досконале методичне забезпечення, не сформована матеріально-технічна 

база, відсутня система професійної підготовки і підтримки кадрів, що беруть 

участь в інклюзії. 

Важливо відмітити, що професійна підготовка в інклюзивному 

середовищі дозволяє, незалежно від фізичних, психічних, інтелектуальних та 

інших особливостей, включати усіх суб’єктів навчання в загальну систему 

професійної освіти, застосовуючи ефективні уміння та навички, які 

пропонуються інклюзивними принципами: 

– розуміння цінності людини незалежно від її здібностей та досягнень; 

– усвідомлення того, що кожна людина здатна відчувати та мислити;  

– розуміння, що кожна людина має право на спілкування та бути 

почутою; 

– здійснення навчально-виховного процесу лише у рамках реальних 

можливостей; 

– обов’язкова організація підтримки, дружби та взаємодопомоги в 

академічній групі [247, с. 72]. 

Як наголошує М. Швед, професійну підготовку фахівців до роботи в 

умовах інклюзивної освіти варто розглядати через два головні показники: 

професійну готовність і психологічну готовність [311, с. 190]. 

Також у своїй професійній діяльності майбутні фахівці повинні 

усвідомлювати і розуміти, що успішність осіб з інвалідністю залежить не лише 

від їх розумових здібностей та здатності пристосуватися до інклюзивного 

освітнього середовища, але й від пристосованості навчального закладу до 

потреб осіб з особливими освітніми потребами та підготовки колективу до 

роботи в інклюзивному освітньому середовищі [320, с. 14].  

Актуальним для нашого дослідження є поняття „інклюзивна 

компетентність”, яку розглядають як складову більш широкого поняття 
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„професійної компетентності” і виділяють в її структурі такі змістовні ключові 

функціональні компетентності, як усвідомлену, закріплену суб’єктивним 

досвідом, систему знань, умінь і навичок, що використовуються в процесі 

діяльності для вирішення різних професійних завдань в інклюзивному 

середовищі [21; 108; 266; 298]. 

Узагальнюючи досвід швейцарських науковців, дослідниця Т. П’ятакова 

зазначає, що інклюзивна компетентність педагогів формується насамперед на 

„основі інноваційних підходів до організації інклюзивного навчального 

середовища та принципів педагогіки співробітництва, толерантності, 

мультиперспективної освіти шляхом посилення полікультурного, особистісно-

зорієнтованого, фасилітативного компонентів у оновлених освітніх програмах 

педагогічних університетів” [226, с. 6]. 

Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в інклюзивному 

середовищі зумовлює особливі вимоги до професійної і особистісної 

підготовки, які, крім базового рівня знань, повинні розуміти сутність 

інклюзивної освіти, володіти певними знаннями щодо психологічних 

закономірностей і особливостей особистісного розвитку осіб з інвалідністю. 

На нашу думку, володіння інклюзивною компетенцією дасть можливість 

майбутнім соціальним працівникам мати чітке уявлення про особливості 

захворювання дитини з особливими потребами, специфіку перебігу хвороби, 

застосування спеціальних прийомів та методів налагодження взаємовідносин, 

комунікації, досягнення максимальних результатів у розвитку і навчанні 

дитини, а також продуктивної співпраці з колегами навчального закладу. 

Звичайно, у сучасних умовах від фахівців потрібні не стільки наявність певного 

набору професійних знань, скільки практичні уміння і навички, що 

забезпечуватимуть готовність виконувати професійні завдання і функції в 

різних, деколи навіть нестандартних ситуаціях. 

Отже, аналіз науково-практичної літератури присвяченої висвітленню 

проблем підготовки майбутніх фахівців в умовах інклюзивного освітнього 

середовища демонструє той факт, що сучасний соціальний працівник 
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зобов’язаний володіти знаннями та навичками роботи в інклюзивному 

середовищі, застосовувати спеціальні прийоми та методи, вдосконалювати 

інклюзивну компетентність. Аналіз проблем з даного напрямку дослідження 

зосереджено у багатьох працях вітчизняних та зарубіжних науковців і розкрито 

у різних аспектах, але недостатньо висвітлено шляхи професійної підготовки 

соціальних працівників до роботи в умовах інклюзивного середовища. 

Третій напрям аналізу науково-практичної літератури присвячено 

висвітленню проблем виховання толерантності та підготовки майбутніх 

фахівців соціальної сфери до толерантної взаємодії. 

На сучасному етапі розвитку соціально-педагогічної теорії і практики 

велика увага звернена на питання виховання толерантності, які посіли 

центральне місце у провідних наукових розробках зарубіжних та вітчизняних 

дослідників: Л. Байбородової [231], Г. Безюлєвої [14], Я. Берегового [15], 

Б. Гершунського [52], О. Гриви [56], О. Волошиної [45], В. Нечерди [182], 

І. Пчєлінцевої [225], С. Рашидова [229], М. Рожкова [231], О. Романовського 

[233], А. Скок [245], Г. Солдатової [250], Н. Уфімцевої [268], Т. Фадєєвої [284], 

Л. Шайгерової [250], Г. Шеламової [14] та ін. Різні аспекти виховання 

гуманістичних цінностей та осмислення значущості формування толерантності 

дітей та молоді досліджувалися у різноманітних контекстах: буття людини у 

міжкультурному суспільстві (І. Зязюн, В. Євтух, О. Грива, О. Пометун, 

Л. Султанова, О. Сухомлинська, Т. Устименко, О. Шевнюк та ін.); 

обґрунтування педагогічних стратегій формування етнічної толерантності 

(Г. Абдулаєва, І. Квасниця, І. Лощенова та ін.); закордонний досвід виховання 

толерантності (Н. Бідюк, О. Матієнко та ін.); соціально-педагогічні засади 

формування толерантності в учнівської молоді (Г. Безюлєва, Я. Береговий, 

О. Вишневський, О. Волошина, В. Нечерда, М. Рожков, І. Тараненко, 

Г. Шеламова та ін.); формування толерантності у майбутніх фахівців 

(В. Деляченко, Л. Гончаренко, В. Кузьменко, Н. Лещенко, О. Романовський, 

С. Сисоєва, А. Скок, І. Соколова, О. Столяренко, Н. Якса, Н. Яшин та ін.).  



57 

Багатьма дослідниками формування толерантності розглядається як 

система, що запобігає конфліктам взагалі і досягається в ситуації стійкості 

особистості та організації взаємодії на основі поваги до іншої думки, прийняття 

іншої людини, враховуючи допустимі відхилення в процесі реалізації 

різноманітних соціальних, культурних та особистісних проблем. 

„Виховання є найбільш ефективним засобом попередження нетерпимості, 

– йдеться в Декларації принципів толерантності [61], – виховання в дусі 

толерантності починається із навчання людей тому, в чому полягають їх 

загальні права та свобода, щоб забезпечити здійснення цих прав, та заохочення 

прагнення до захисту прав інших”. 

Найважливіша мета виховання толерантності полягає в утвердженні 

цінності людської гідності і недоторканості кожної особистості. „Це – 

центральна цінність у всіх теоріях прав людини та всіх міжнародних стандартах 

прав людини; це – головний мотив для здійснення зусиль по досягненню миру і 

головна стимул-реакція для побудови демократичних форм правління; це – 

повна протилежність нетерпимості” [286, с. 31]. Головними принципами 

толерантності у вихованні виступають:  

− довірче співробітництво – встановлення в освітньому закладі відносин 

взаєморозуміння і взаємної вимогливості між адміністрацією, педагогами, з 

одного боку, і вихованцями, з іншого;  

− екологія взаємовідносин – забезпечення сприятливого соціально-

психологічного клімату в освітньому закладі як основи формування 

толерантного середовища;  

− формування почуття власної гідності, самоповаги, поваги до оточення, 

народів, незалежно від їх соціальної належності, національності, раси, 

культури, релігії;  

− синергетизм, що забезпечує розвиток особистості, є його джерелом і 

рушійною силою;  

− творчість, що забезпечує реалізацію варіативних підходів до 

встановлення толерантних відносин і аналізу ситуації взаємодії [99, с. 912].  
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Спираючись на провідні ідеї виховання толерантності, М. Рожков та 

Л. Байбородова зазначають, що це складний і тривалий процес, який 

здійснюється всією соціальною дійсністю, що оточує людину; суспільством, під 

впливом відношень членів сім’ї до інших людей і до суспільства в цілому, під 

впливом спілкування з однолітками і навколишніми людьми. На їх думку, в 

результаті організованої педагогічної діяльності в закладі „сучасна дитина 

повинна правильно сприймати і розуміти єдність людства, взаємозв’язок і 

взаємозалежність всіх і кожного що живуть на планеті, розуміти і поважати 

права, звичаї, погляди і традиції інших людей, знайти своє місце в 

життєдіяльності суспільства, не наносячи шкоди і не пригнічуючи права інших 

людей” [231, с. 9]. Розглянемо декілька принципів виховання толерантної 

особи, які пропонують названі автори:  

− принцип суб’єктності вимагає опори на активність самої дитини, 

стимулювання її самовиховання, свідомої поведінки і самокорекції у стосунках 

з іншими людьми; 

− принцип адекватності вимагає відповідності вмісту і засобів виховання 

соціальної ситуації, в якій організовується виховний процес. Завдання 

виховання орієнтовані на реальні стосунки, що складаються між різними 

групами людей в даному соціумі; 

− принцип індивідуалізації передбачає визначення індивідуальної 

траєкторії виховання толерантної свідомості і поведінки, виділення спеціальних 

завдань, відповідних індивідуальним особливостям і рівню сформованості 

толерантності у дитини; визначення особливостей включення дітей у різні види 

діяльності, розкриття потенціалу особи як у навчальній, так і у позанавчальній 

діяльності, надання можливостей для самореалізації і саморозкриття.  

− принцип позиції рефлексії передбачає орієнтацію на формування у 

дитини усвідомленої стійкої системи стосунків до якої-небудь значимої для неї 

проблеми, що виникає у відповідній поведінці і вчинках.  

− принцип створення толерантного середовища вимагає формування в 

навчальному закладі гуманістичних стосунків, в основі яких лежить реалізація 
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права кожного на своєрідне ставлення до довкілля, самореалізація в різних 

формах. Створення толерантного середовища передбачає взаємну 

відповідальність учасників педагогічного процесу, співпереживання, 

взаємодопомогу, здатність разом долати труднощі. Цей принцип також означає, 

що в соціальному оточенні домінують творчі починання при організації 

навчальної і позанавчальної діяльності, при цьому творчість розглядається 

учасниками навчального процесу як універсальний критерій оцінки особистості 

і стосунків у колективі.  

Поряд з принципами М. Рожков і ін. виділяють методи виховання 

толерантності, розглядаючи їх як „способи формування готовності до 

розуміння інших людей і терпимого ставлення до їхніх своєрідних вчинків” 

[231, с. 33]. 

Для толерантного співіснування В. Лекторський виявив такі 

характеристики проявів особистості в суспільстві:  

− рівноправ’я;  

− взаємоповага особи і суспільства, доброзичливе і терпиме відношення 

до різних груп (інвалідам, біженцям, гомосексуалістам і так далі);  

−  рівні можливості для всіх членів суспільства;  

− збереження і розвиток культурної самобутності;  

− можливість слідувати своїм традиціям і поглядам, пропонує типологію 

толерантності, виділяючи чотири її типи: байдужість, неможливість 

взаєморозуміння, поблажливість, розширення власного досвіду і критичний 

діалог [158, с. 16]. Зазначимо, що перші три типи відносяться до пасивної 

толерантності, останній – до активної.  

У рамках нашого дослідження звернемося до вивчення вітчизняними 

дослідниками закордонного досвіду формування толерантних взаємовідносин. 

О. Матієнко, вивчаючи сучасні підходи виховання толерантності у Франції, 

визначає, що процес формування толерантності у ліцеях Франції здійснюється 

під постійним контролем ефективності цієї роботи [171]. Як зазначає 

дослідниця, це відбувається на основі вироблених критеріїв, які дають змогу 
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більш-менш достовірно визначити рівні сформованості цієї якості особистості. 

Більшість із них подібна до тих, якими керуються у школах України, проте 

підхід французьких педагогів до реалізації такого контролю має свої 

особливості. „По-перше, цей процес є системним, продуманим, постійним і 

охоплює всіх учнів; по-друге, він більш повний і передбачає досить детальний 

аналіз сформованості як негативних, так і позитивних якостей особистості, що 

формується. Французькі педагоги обов’язково звертають увагу на наявність у 

дітей таких негативних якостей, як упередженість, зарозумілість, недовіра, 

егоїзм, зверхність, байдужість, грубість у процесі комунікації” [170, с. 8]. 

Досліджуючи соціально-педагогічні засади виховання толерантності в 

учнівської молоді США, Н. Бідюк виявила, що ефективність виховання 

толерантності полягає „не стільки в методично грамотному проведенні певних 

заходів, скільки в спеціальній системі толерантної взаємодії учнів і вчителів. 

Роль вчителя у навчально-виховному процесі полягає в консультуванні, 

фасилітації, створенні толерантного освітнього середовища, забезпеченні 

партнерської взаємодії, досягненні особливою авторитету толерантної 

особистості. Толерантна взаємодія в толерантному освітньому середовищі 

здійснюється через співпрацю і діалог – види взаємодії, що забезпечують 

суб’єктам особистісне зростання. Саме співпраця дозволяє створити умови для 

спільної діяльності, проживання, рефлексії ситуацій (у тому числі і 

безпосередньо пов’язаних з толерантністю). На момент співробітництва 

впливає об’єднуючий фактор – досягнення спільної мети. Під час співпраці 

відбувається розподіл функцій, взаємообмін інформацією, встановлюються 

емоційні зв’язки, конструктивні взаємини, спільне регулювання проблемних 

ситуацій, рефлексія” [17, с. 10-11]. Отже, виховання толерантності не є 

стихійним та довільним – це організована, структурована система, в якій задіяні 

усі учасники освітнього процесу. 

Подібну думку знаходимо у працях В. Нечерди, яка, вивчаючи проблеми 

формування толерантності у підлітків, засвідчує, що толерантність не є 

цільовою установкою виховання підростаючого покоління і пропонує 
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організовувати процес формування толерантної особистості не стихійним, а 

цілеспрямованим, акцентуючи увагу на міжособистісній толерантній взаємодії, 

та сприяти розвитку таких складових толерантності, як емпатія, довіра, 

співчуття і співпереживання [182].  

Аналізуючи толерантне виховання з полікультурної точки зору, О. Грива 

визначає роль впливу середовища на особистість, яка формується, і як 

допомогти цій особистості „благополучно пройти етапи свого становлення, 

бути толерантною та ефективною у своєму середовищі, і у той же час, зберегти 

та розвинути свою суверенність і унікальність. Завдяки толерантності можна 

допомогти дітям та молоді набути реального позитивного досвіду” [56, с. 6]. 

Цікавими є думки дослідників, які вивчали шляхи формування 

толерантності студентської молоді. Так, Н. Яшин ключовим у формуванні 

толерантності розглядає толерантну освіту, що є передумовою створення 

мирних взаємин у суспільстві [322]. „Освіта є тим соціальним інститутом, в 

межах якого може формуватися толерантна свідомість і поведінка студентів, як 

через систему виховної роботи, так і через зміст освіти, за допомогою програм, 

підручників, різних форм організації навчання, які б допомагали розвивати у 

студентів практичні навики толерантної взаємодії” [321, с. 114].  

Не менш значимим для нас є бачення О. Столяренко, яка вказує, що 

„навчання ідей толерантності формування індивідуально-ціннісних 

властивостей і ненасильницьких навичок поведінки та міжособистісної 

взаємодії у студентів мають відбуватися паралельно з розвитком у них 

відповідних особистісних якостей або випереджати його. Студент, який займає 

толерантну позицію, – це самодостатня в усіх аспектах людина. Він уміє 

стримувати прояви своєї дратівливості та агресивності. У його свідомості 

формуються наміри іншого характеру, не пов’язані з насильницькими діями. Це 

емоційно стійка, впевнена у собі, щира людина, яка вміє долати власний егоїзм, 

терпима до інших, їхніх думок і переконань, має здатність розширювати межі 

суб’єктивної свободи, може узгоджувати прагнення та цілі інших людей зі 

своїми власними” [261, с. 47]. Дослідниця впевнена, що найбільш 
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конструктивним способом подолання інтолерантності та побудови 

міжособистісної взаємодії є асертивна поведінка, що ґрунтується на принципах 

гуманізму, толерантності, відсутності маніпуляції, жорстокості й агресія 

стосовно іншої людини. Це такий тип спільної діяльності, що передбачає 

здатність студентів вищих навчальних закладів самостійно і впевнено 

формувати та вдосконалювати особисте життя, професійну діяльність, 

дотримуватися принципів соціальної відповідальності стосовно інших [260, 

с. 76]. 

„Формування толерантності у майбутніх фахівців можливе лише за 

умови, якщо під час навчання у вищому навчальному закладі створено 

атмосферу толерантного, доброзичливого ставлення до особистості кожного 

студента, якщо викладачі демонструють готовність і бажання зрозуміти 

студента та активно взаємодіяти з ним для спільного досягнення цілей 

навчально-виховного процесу”, зазначає О. Романовський [233, с. 31]. 

Н. Уфімцева також визнає, що для розвитку та формування толерантності у 

майбутніх фахівців важливу роль відіграє навчальне середовище закладу, в 

процесі взаємодії з яким „майбутній спеціаліст набуває досвід толерантної 

поведінки в реальних умовах на основі вже існуючих ціннісних орієнтацій з 

використанням своїх знань” [283, с. 254]. 

С. Чернета у своїх дослідженнях наголошує, що „формування 

толерантності майбутніх соціальних працівників як необхідної професійної 

якості у процесі фахової підготовки доцільно здійснювати на основі 

комплексного підходу, що полягає в продуктивній взаємодії всіх суб’єктів 

освітнього процесу: викладачів, адміністрації закладу вищої освіти, студентів, 

їхніх батьків, спеціалістів з бази практик, громадських організацій, які 

охоплюють усі аспекти освітньої та соціальної взаємодії” [303, с. 152]. 

Цікавою для нашого дослідження є думка О. Гутник, яка, вивчаючи 

специфіку процесу формування толерантності, пропонує розробити технологію 

формування, яка передбачає оновлення робочого навчального плану, 

включення додаткових дисциплін толерантного спрямування й 
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толерантних аспектів у вже існуючі дисципліни, а також написання 

наукових робіт цього напряму, проведення аудиторних та позааудиторних 

заходів з виховання толерантності, проведення студентами анкетування й 

тренінгів толерантності. Дана технологія виступає цілеспрямованим поетапним 

процесом формування професійно важливої якості під час фахової підготовки 

[58]. 

Досліджуючи теоретичний аналіз професійної підготовки майбутніх 

фахівців соціальної сфери на засадах толерантності, А. Скок визначено, що „під 

час їх навчання у вищому навчальному закладі акцент робиться на предмети, 

що формують професійні знання та вміння, а гуманітарним дисциплінам, які 

сприяють формуванню рис особистості, відводиться другорядне місце в 

цілісній системі професійної підготовки. Таким чином, перед викладачами 

вищих навчальних закладів постає завдання розкриття та удосконалення 

активної толерантності у студентів – майбутніх спеціалістів з соціальної 

роботи. Це є необхідним й у зв’язку з тим, що соціальні робітники повинні 

сприяти формуванню толерантного ставлення до представників різних 

соціальних груп, незалежно від їх особливостей, як до рівноправних членів 

суспільства. З іншого боку, їх приклад толерантного ставлення є основою для 

формування життєстверджувальних позицій у представників соціальних груп, 

які потребують особливої уваги” [246, с. 124]. 

„Створення атмосфери суб’єкт-суб’єктної взаємодії, встановлення в 

освітньому закладі відносин взаєморозуміння і взаємної вимогливості на основі 

довіри, поваги, терпіння, доброзичливих стосунків між адміністрацією, 

педагогами і студентами; створення емоційно-позитивної атмосфери та 

психологічно комфортних умов для творчої самореалізації і пізнавальної 

діяльності студентів, добір ефективних методів і засобів, забезпечення 

педагогічних умов успішного професійного становлення майбутніх фахівців” 

[152, с. 10], – такі особливості ефективності виховної діяльності радить 

І. Кривошапка, вивчаючи процес виховання толерантності в умовах 

магістратури. 
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Цікавими для нас виявилися дослідження російської дослідниці 

Т. Фадєєвої, яка пропонує пріоритетні напрямки роботи для моделювання 

процесу формування толерантності студентської молоді протягом усього 

періоду навчання у ВНЗ. „На першому курсі – розвиток адекватної оцінки, 

робота, спрямована на підвищення рівня ефективної та гармонійної 

міжособистісної взаємодії; на другому – розвиток навичок саморегуляції та 

оволодіння допінг-стратегіями; на третьому – вироблення адекватної 

самооцінки, оволодіння ефективними методами подолання стресової напруги, 

розвиток соціальної перцепції та підвищення комунікативної компетентності; 

на четвертому курсі – розвиток позитивної, професійної та особистісної 

самооцінки студентів, зміна стереотипів поведінки, розвиток соціально-

психологічної стійкості, вдосконалення навичок вирішення конфліктів у 

міжособистісній та професійній взаємодії” [284, с. 196].  

На основі вивчених літературних джерел можна виділити основні 

напрямки формування толерантності у процесі навчання та виховання 

майбутніх фахівців у ЗВО:  

− формування толерантної особистості має бути організованим та 

цілеспрямованим процесом; 

− набуття студентами реального позитивного досвіду через толерантну 

освіту; 

− розвиток практичних навичок толерантної взаємодії безпосередньо у 

навчальному середовищі закладу; 

− формування толерантної позиції для мирних засобів вирішення 

конфліктів; 

− застосування комплексного підходу на основі продуктивної взаємодії 

всіх суб’єктів освітнього процесу. 

Засобом формування толерантності для майбутніх соціальних працівників 

виступає передача знань про толерантність через навчання. При цьому в 

освітньому процесі „слід орієнтуватися не стільки на поняття, скільки на тему 
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толерантності, а сама по собі ця тема передбачає „установку на тривалу 

перспективу” [112, с. 13].  

Отже, аналіз науково-практичної літератури, присвяченої висвітленню 

проблем виховання толерантності та підготовки майбутніх фахівців до 

толерантної взаємодії, показав, що процес формування толерантності потребує 

комплексного підходу, і його слід розглядати як невідкладне і важливе для 

сучасного суспільства завдання – збереження „людяного в людині”. На рівень 

толерантного виховання майбутніх фахівців впливає освіта, тому ефективне 

формування можливе за умови планування педагогічної системи, комплексного 

підходу та створення відповідних педагогічних умов. Важливу роль набуття 

навичок до толерантної взаємодії у майбутніх соціальних працівників відіграє 

навчальне середовище закладу, особливо якщо воно інклюзивне.  

Проведений нами аналіз наукової літератури з досліджуваної в дисертації 

проблеми дозволяє нам сформулювати наступні висновки узагальнюючого 

характеру: 

1. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників є необхідною 

передумовою їх становлення як професіонала, соціально компетентних, 

психологічно зрілих особистостей, що володіють високою фаховою 

майстерністю, сучасним світоглядом, а також обізнані в сучасних проблемах 

інклюзії. Під час здобуття професійної освіти майбутнім соціальним 

працівникам потрібно допомогти навчитися розуміти інших людей, пізнавати 

їхні проблеми, проявляти толерантність, виявляти шляхи взаємодопомоги і 

взаємодії у повсякденних ситуаціях, не завдаючи шкоди і не пригнічуючи права 

інших людей.  

2. Здійснений аналіз літератури й сучасного стану науково-практичної 

розробленості проблеми професійної підготовки соціальних працівників нами 

розглянуто за трьома напрямами. По-перше – це наукові дослідження, 

присвячені проблемі професійної підготовки соціальних працівників в умовах 

розвитку сучасної освіти. По-друге – науково-практична література, що 

висвітлює проблеми підготовки майбутніх фахівців в умовах інклюзивного 
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освітнього середовища. По-третє – це аналіз наукових досліджень, що 

присвячені проблемам виховання толерантності та підготовки майбутніх 

фахівців соціальної сфери до толерантної взаємодії під час професійної 

діяльності. 

3. Аналіз наукових досліджень за першим напрямом, тобто присвячених 

проблемам професійної підготовки соціальних працівників, засвідчує, що в 

теорії та практиці вищої освіти накопичено значний досвід, який може стати 

основою для формування кваліфікованого фахівця. Основними тенденціями 

модернізації професійної підготовки соціальних працівників є: врахування 

напрямків розвитку соціальної політики в країні, підвищення якості соціальної 

освіти, впровадження новітніх технологій навчання, тісне поєднання теорії та 

практики, створення умов для формування компетентного фахівця. 

4. Аналіз висвітлення в науково-практичній літературі, за другим 

напрямом, проблем підготовки майбутніх фахівців в умовах інклюзивного 

освітнього середовища демонструє той факт, що сучасний соціальний 

працівник зобов’язаний володіти знаннями та навичками роботи в 

інклюзивному середовищі, застосовувати спеціальні прийоми та методи, 

вдосконалювати інклюзивну компетентність. Аналіз проблем з даного 

напрямку дослідження зосереджено у багатьох працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців і розкрито в різних аспектах, але недостатньо 

висвітленими є шляхи професійної підготовки соціальних працівників до 

роботи в умовах інклюзивного середовища. 

5. Дослідження наукової літератури за третім напрямом, тобто 

присвяченої висвітленню проблем виховання толерантності та підготовки 

майбутніх фахівців до толерантної взаємодії, дозволило зробити нам висновки, 

що процес формування толерантності потребує комплексного підходу і його 

слід розглядати як невідкладне і важливе для сучасного суспільства завдання – 

збереження „людяного в людині”. На рівень толерантного виховання майбутніх 

фахівців впливає освіта, тому ефективне формування можливе за умови 

планування педагогічної системи, комплексного підходу та створення 
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відповідних педагогічних умов. Важливу роль набуття навичок до толерантної 

взаємодії у майбутніх соціальних працівників відіграє навчальне середовище 

закладу, особливо якщо воно інклюзивне.  

6. Водночас, аналіз наукової літератури показав, що: по-перше, 

фундаментальних досліджень з проблеми професійної підготовки соціальних 

працівників до роботи в умовах інклюзивного середовища небагато, хоча є 

яскраво вираженою потреба у систематизації знань та умінь з даної наукової 

проблеми; по-друге, ряд сучасних теоретичних і практичних педагогічних 

проблем поки не розв’язані на рівні педагогічної науки, серед яких і пошук 

науково-педагогічних основ покращення навчально-виховного процесу ЗВО 

для підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

умовах інклюзивного середовища.  

Отже, на основі вивчення й аналізу наукових досліджень та науково-

практичної літератури ми теоретично обґрунтували питання підготовки 

майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища. Наступним етапом нашого дослідження буде 

вивчення розуміння поняття „толерантної взаємодії” як соціально-

педагогічного феномену та поняття „толерантність” як нового підходу до 

вирішення і подолання конфліктних ситуацій, пошуку компромісних рішень. 

 

 

1.2. Толерантна взаємодія як соціально-педагогічний феномен 

 

Проблема формування толерантної взаємодії є однією з найбільш 

складних і суперечливих сьогодні та актуальною при нестійких суспільних 

відносинах в освітній, культурній, релігійній, політичній, соціальній сферах 

життя. Сучасний період осмислення толерантних відносин обумовлює більш 

детально розглянути розуміння поняття „толерантність” як нового підходу до 

вирішення і подолання конфліктних ситуацій, пошуку компромісних рішень. 
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Незважаючи на видимість загальної згоди в необхідності культивування 

толерантності, в сучасному світі йдуть глибинні процеси, що підривають 

міжнародне співробітництво, що породжують гострі міжетнічні і 

міжцивілізаційні конфлікти. Сучасні соціальні перетворення передбачають, що 

толерантні взаємовідношення між людьми повинні стати соціальною нормою 

сучасного суспільства, прийнятою та затвердженою на державному та 

міждержавному рівнях.  

Сучасний світ – це світ діалогу і культур. Людство йде шляхом 

розширення взаємозв’язку і взаємозалежності різних країн і народів, яке 

знаходить відображення в стрімкому зростанні культурних обмінів і контактів 

між державними інститутами, соціальними групами, громадськими рухами та 

окремими індивідами. Глобальний світ „говорить” різними мовами, ціннісне 

різноманітність нашого життя, повсякденна середовище спілкування наповнені 

численними символічними кодами, певним набором засобів комунікативної 

взаємодії. При спілкуванні з іншими ми використовуємо моделі поведінки і 

стереотипи, які приймалися і закріплювалися в нашому соціокультурному 

середовищі в ході історичного розвитку. При зіткненні з іншою культурою 

авторизований набір стандартних типів і правил спілкування може не 

спрацьовувати, нездійснені очікування між учасниками комунікації часто 

обертаються причиною виникнення конфліктів. Невміння встановити діалог 

призводить до того, що загострюється соціальна напруженість, збільшується 

соціальний дисбаланс і дезінтеграція, порушується політична стабільність, 

немає одностайності поля комунікативної взаємодії [169]. 

„Толерантність, як ніколи раніше, важлива в сучасному світі. Ми живемо 

у вік глобалізації економіки та все більшої мобільності, швидкого розвитку 

комунікації, інтеграції та взаємозалежності, у вік урбанізації і перетворення 

соціальних структур. Толерантність необхідна у відношеннях як між окремими 

людьми, так і на рівні сім’ї і суспільства. У школах і університетах, в рамках 

неформальної освіти, вдома і на роботі слід укріплювати дух толерантності і 
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формувати відношення відкритості, уваги один до другого та солідарності” – 

йдеться у Декларації принципів толерантності [61, с. 177].  

За останні десятиліття поняття „толерантність” виступає міжнародним 

терміном та важливим ключовим словом у дотриманні мирних взаємовідносин. 

Але найбільш часто дане поняття використовується на ґрунті міжнаціональних 

та міжнародних відносин, що дещо звужує саме розуміння суті толерантності.  

Цим пояснюється необхідність нового осмислення проблеми 

толерантності та визначення шляхів її вирішення. Вивчаючи питання 

толерантності, що набуло доволі ґрунтовного висвітлення в працях минулого і 

сучасності, та аналізуючи дані дослідження, ми матимемо змогу не лише 

осягнути теоретичний аспект цієї проблеми, але і виявити провідні думки, які 

потребують урахування в процесі організації нашого дослідження. 

З метою отримання максимально повного уявлення про толерантну 

взаємодію як соціально-педагогічну проблему ми виділяємо три основні 

напрями аналізу досліджуваної проблеми: 

1) наукові джерела, присвячені вивченню поняття толерантності в 

історико-філософському аспекті;  

2) роботи, присвячені проблемі визначення сутності поняття 

„толерантність”; 

3) науково-методична література, що висвітлює сутність та складові 

поняття толерантної взаємодії. 

Безумовно, кожен із визначених нами напрямів має свої, більш докладні 

аспекти, які ми будемо намагатися розкрити в ході аналітичної роботи. 

Розпочинаючи аналіз першого напряму нашого дослідження, 

розглянемо наукові джерела, присвячені вивченню поняття „толерантності” в 

історико-філософському аспекті.  

Розглядаючи толерантність в історичному аспекті, зазначимо, що ще з 

давнього часу воно знаходилось в центрі уваги філософів, пізніше соціологів, 

педагогів та психологів. І у кожній з наук розглядалися власні аспекти 

проблеми. Розглянувши історичне походження толерантності, бачимо, що її ідеї 
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згадуються ще у філософських думках Сократа та Платона. В їх баченні 

толерантність виступає як компонент загальнолюдських цінностей.  

Сократ вперше заявив про важливість та цінність індивідуальності, про 

необхідність саморозвитку для досягнення істини. Ця позиція яскраво 

представлена у Сократовському методі, використовуючи який, він навчав своїх 

учнів пошуку істини через співпрацю ідей, привчаючи їх до думки про 

важливість досягнення в діалогічному процесі взаємної співпраці, а не через 

критику чи заперечення думок іншого.  

З точки зору Платона, толерантність – це „інтелектуальний самозахист”, 

що обґрунтовує стиль духу, при якому утверджується вільне суспільство 

завдяки відчуттю різноманітності. Обов’язок бути терплячим обумовлений 

необхідністю стабільного розвитку суспільства [111, с. 29].  

Інтерес викликають погляди видатного ученого свого часу, філософа 

Арістотеля на природу доброчинності, якій він не дає спеціальної назви і яка є 

серединою між ввічливістю та підлабузництвом. Ця доброчинність подібна до 

люб’язності, проте не передбачає особливого ставлення до того, з ким 

спілкуєшся. Власник даної доброчинності демонструє її, поводячи себе 

однаковим чином як з близькими йому людьми, так і з незнайомцями. Саме в 

досягненні „золотої середини” є певна вершина та істина взаємовідношень. Ця 

доброчинність „золотої середини” сповна могла б називатися толерантністю 

[115, с. 58]. 

Етичне вчення древньогрецького філософа Епікура закликає ставитися до 

громадськості (культовим традиціям і державним установам) дружньо і 

стримано [115, с. 1322].  

Елементи розуміння толерантності наявні і у роботах відомого римського 

оратора, мислителя та філософа Цицерона, який визначав сутність людини 

такими поняттями, як гуманність та людяність. А основним недоліком і 

пороком будь-якої людини вважав егоїзм, який потрібно викорінювати. На 

думку мислителя, кожна особистість при досягненні майстерності повинна 



71 

володіти такими рисами, як чуйність, поміркованість, справедливість, 

прагнення служити суспільству, дружелюбність і т.п. [114, с. 77-78]. 

Луцій Сенека уперше підніс толерантність на рівень найшляхетніших 

моральних чеснот, властивих людській душі, перелік яких охоплює: „і 

справедливість, і відвагу, і терпеливість, і розум, і скромність, і витриманість, і 

терпимість, і людяність як її найвище благо” [239, с. 239]. Лише „волею до 

праведності і благочестя” можна досягти людині бажаного стану, адже 

„доброчинність нічого не робить через необхідність” [239, с. 159]. 

Отже, по-справжньому „толерантною людина може стати не через 

зовнішній примус або вимушено в силу обставин, що склалися, а опираючись 

на власну волю. Водночас Сенека не заперечує значення і ролі виховного 

впливу ззовні на людину на її шляху до досконалих стосунків з іншими: 

співдружність між людьми виникає не сама по собі, а її навчає філософія, як 

непереборне прагнення до мудрості” [239, с. 191].  

Продовжуючи аналіз зародження ідей толерантності, слід відмітити і 

погляд римського імператора, філософа Марка Аврелія Антоніна, який 

признавав, що моральними цінностями терпимості є: справедливість, істина та 

благородство. І відстоював стоїчну ідею по те, що люди повинні 

зосереджуватися лише на тих речах, якими самі можуть керувати – власних 

думках та поведінці – ігноруючи інші, якими керувати не здатні, особливо 

чужими думками та поглядами [328]. І на нашу думку, в цьому є певний сенс. 

Прагнучи змінити світ на краще, потрібно починати із себе, відповідно, якщо 

ми хочемо бачити суспільство толерантним, необхідно спочатку самому стати 

таким.  

В етико-політичній доктрині китайського мислителя Конфуція ідеями 

толерантності проникнуто поняття „жень” (гуманність, людинолюбство) – 

роз’яснюється як побудова відносин між людьми у суспільстві в дусі 

солідарності, аналогічній родинній близькості між членами сім’ї. Сенс полягає 

у виконанні людьми взаємних обов’язків, що ґрунтуються на пошані до 

старших за віком і станом [115, с. 482]. Конфуцій закликав: „Не роби іншому 
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того, чого не хочеш, щоб робили тобі”. Доречно пригадати ще однин вислів 

мислителя: „Якщо не вмієш терпіти і прощати в дрібницях, то можеш зіпсувати 

велику справу”. В основі цієї теорії – визнання людиною іншого рівним собі 

самому – закладені принципи етичної догми. Конфуцій розумів, що вічним 

правилом людських взаємин може бути не абстрактна вимога або заборона, а 

лише те звернення до людини, яке надає йому можливість вибору [147, с. 259]. 

Відмітимо, що в ідеях зазначених філософів проглядається прагнення до 

гуманізму, миролюбства та поваги до оточуючих, виключаючи політику 

насильства як вирішення власних потреб. Вагомими чинниками, що 

уможливлюють досягнення миру та стабільності у всіх сферах суспільного 

життя, виступають аспекти толерантності. 

Не вдаючись у глибокий аналіз, розглянемо проблему толерантності на 

релігійному рівні, яка вперше виникла в західній цивілізації і поклала початок 

всім іншим свободам, які були досягнуті у вільному суспільстві. Вважають, що 

немає нічого важчого, ніж бути терпимим відносно людей, що дотримуються 

інших релігійних переконань. Ця думка базується на припущенні, що релігія в 

основі своїй фанатична, і це частково правильно в тому сенсі, що релігія 

означає повну самовіддачу особистості. В ідеалі віра повинна породжувати 

милосердя, а не фанатизм, оскільки вона призводить до поєднання 

фрагментарних і обмежених цінностей з абсолютним і божественним [275]. 

Традиційний для релігійного світогляду постулат толерантності, 

пов’язаний із твердженням своєрідної рівності людей, – рівність перед Богом, 

сформулював Філон Александрійський.  

Слід віддати належне зародженню християнської думки, що надала 

багато повчальних ідей стосовно відносин між людьми, у тому числі і таких, на 

яких базується толерантність. Головна заповідь християнського віровчення – 

любити Бога і любити ближнього, як самого себе. Моральна доктрина 

новозавітного християнства вирішувала питання про взаємовідношення „Я” з 

„іншим”, яке утворює основу проблеми толерантності, з позиції 

доброзичливості, пошани і терплячої покірності. Якщо бачити в толерантності 
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не лише віротерпимість, як це було властиво багатьом філософам, а її моральну 

природу, справедливо передбачити, що саме в релігійній етиці християнства, як 

вона викладена в чотирьох євангельських вченнях про загальну любов, в 

золотому правилі моральності, знаходяться витоки ідеї толерантності. 

Людинолюбство та гуманізм у християнстві постають як повне заперечення 

гордовитості людини, її надмірності, лицемірства, на тлі яких породжується 

зверхність, а далі – нетерпимість та ненависть до інших [290, с. 53]. 

Запроваджуючи християнство на Русі, князь Володимир сам глибоко 

сприйняв звернені до душі людини положення цього вчення, що закликають людей 

любити ближнього, турбуватися про нього та проявляти милосердність. Ось деякі з 

цих положень: „Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть”, „Хто просить 

у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе – не відвертайтеся від нього”, „Продай 

добра свої та й убогим роздай”, „Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, 

хто плаче”. Пройнявшись духом християнських повчань, Володимир, за 

свідченням літопису, велів „усякому старцеві й убогому приходити на княжий 

двір, брати їжу, питво, і гроші з казни” [162, с. 29-30]. 

Для багатьох поколінь на Русі велике виховне значення мало складене 

Володимиром Мономахом „Повчання дітям та „кто прочтет”, де виражалися 

його турботи про моральний стан народу, необхідність бути уважним до його 

потреб. „Якщо поїдете по землях своїх, – наставляв Володимир Мономах, – не 

давайте ображати народ ні в селах, ні на полі, щоб вас потім не проклинали. 

Куди підете, де станете, напійте, нагодуйте бідняка, більше шануйте гостя, 

звідки б до вас не прийшов...”. Стрижень моральної концепції „Повчання” 

становить принцип „толерантності”, згідно з яким усі суспільні відносини та 

міжособистісні стосунки ґрунтуються на взаємній любові, діяльній доброті та 

милості [162, с. 30]. 

Як бачимо, „християнська гуманність, віра в силу добра, впевненість в 

важливості людинолюбства не були відстороненими нормами, а, навпаки, 

виступали непорушними істинами, не виконувати і не слідувати яким вважалося 

неможливим” [189, с. 29]. 
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В Україні в епоху середньовіччя представники християнства, серед яких 

Іларіон, Христофор Філарет, Феодосій Косий та ін., також проповідували ідею 

толерантності, апелюючи до Біблії та наголошуючи на рівності всіх перед Богом 

й на однаковому ставленні Бога до праведників.  

Так, Феодосій Косий у „Послании многословном” зазначав: „Вся веры, иже 

суть во всех языках, яко вси люди єдино суть у Бога, и татарове, и немцы, и 

прочий языцы” [105, с. 103]. 

Христофор Філарет наголошував, що будь-яка людина має особисте право на 

свою віру, і право відстоювати її. Він наголошував на неприпустимість 

нав’язування людині того чи іншого віросповідання і прикликав до толерантних 

відносин, милосердя та злагоди між усіма, визнання рівноправності громадян 

держави попри їх релігійну приналежність. 

Розглядаючи толерантність у релігійному аспекті, загостримо увагу на 

позитивному моменті того, що всі основні релігії проголошують необхідність 

моральності, терпіння, милосердя, співчуття, пробачення, тобто того, що 

певною мірою характеризує толерантне ставлення до тих, які оточують. 

Важається вагомим і те, що серед служителів культів, державних діячів і 

простих громадян останнім часом все частіше звучить думка про необхідність 

загального примирення на благо всього людства, про визнання рівноправ’я 

людей. В ідеї любові, яка фігурує у всіх основних релігіях, є видимою думка 

про єдність світу, про благо моральності не лише для інших, але і для самого 

себе, про визнання цінності іншого як основи толерантного ставлення.  

Першим практичним досвідом толерантності була епоха релігійних війн, 

що виражає компроміс, який був укладений між католиками і протестантами 

(Вестфальський мир 1648 р.). Вестфальський компроміс був ефективний, 

оскільки містив два сенси толерантності: байдужість і зацікавлене 

взаєморозуміння. „Байдужість побудована на тому, що „Я допускаю існування з 

іншим”, оскільки мені байдужі його норми і цінності. Але така байдужість 

можлива лише за умови того, що „Я сумніваюся у власних нормах і цінностях, 

не вважаю їх загальнообов’язковими і відсторонююся від них”. Значення 
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зацікавленого взаєморозуміння передбачає мою прихильність власним нормам і 

цінностям поряд з усвідомленням того, що їх збагачене і глибоке розуміння 

вимагає осмислення, прорахунку і використання досвіду Іншого (духовного, 

політичного), відмінного від мого власного” [309]. 

Діяльність найвідоміших захисників толерантності приходиться на 

XVII століття. Та можливо, найвідомішим словом на захист віротерпимості є 

„Послання про віротерпимість” (1689) Дж. Локка. Серед ключових доводів 

Локка було і твердження про те, що релігійні вірування не можна 

запроваджувати за допомогою жорсткого зовнішнього примусу, оскільки вони 

потребують свідомої згоди, а також про те, що істинна функція держави – це 

підтримання громадського порядку і безпеки, а отже, релігійна нетерпимість 

виправдана тільки в тому разі, якщо постає необхідність у досягненні цих цілей 

[113]. У його працях „Нариси про терпимість” та „Листи про віротерпимість” 

йдеться не лише про релігійний аспект терпимості, але і розробляється теорія 

терпимості для всіх сфер соціального життя. 

Співвідношення терпимості і віротерпимості дозволило Дж. Локку 

сформулювати „право на терпимість”. Толерантність базується на вільному 

самовизначенні людини протистояти абсолютній безкарності і свободі. За 

допомогою самовиховання людина набуває здатності протистояти 

навколишньому світу, створюючи врівноважуючі механізми в суспільстві. 

Яскравим представником толерантності в Епоху Просвітлення був 

Вольтер, який створив „Трактат про терпимість”, де йдеться про те, що всі 

люди повинні терпіти один одного незалежно від віри, раси, соціального стану. 

У своєму трактаті він не критикує жодної з релігій, але показує, як вони 

милосердні по суті своїй, руйнуються забобонами та нетерпимістю. Вольтеру 

приписують вислів: „Я не згоден з тим, що ви говорите, але пожертвую своїм 

життям, захищаючи ваше право висловити власну думку”, – афоризм, в якому 

виражена класична теорія толерантності [250, с. 179; 276].  

Визначну роль у суспільстві відіграла Французька революція, яку 

знаменують вінцем Епохи Просвітлення і яка дала світу документальну 
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пам’ятку „Декларацію прав людини і громадянина” (1789), що займає значне 

місце в історії розвитку ідеї толерантності. Складена як програма революції, 

Декларація повинна була сприяти збереженню „братської єдності”. 

Проголосивши на весь світ свободу думки і слова, за визнання якої так 

наполегливо боровся Вольтер, Декларація зробила величезний вплив на 

формування європейської правової свідомості. Принципи Декларації 1789 р. 

покладено в основу Загальної декларації прав людини, прийнятої 1918 р. ООН, 

яка і сьогодні є невід’ємною частиною демократичних конституцій та розробки 

сучасних теорій толерантності [272]. 

Деякі ідеї толерантності ми знаходимо і у Дідро, який закликав поважати 

погляди інших, навіть якщо вони не співпадають з власними поглядами. 

Критикуючи релігійний фанатизм, вчений аналізує нетерпимість як підґрунтя 

війн та розбрату серед людства. 

Категоричний імператив, який пропонує Кант, дозволяє розглядати 

толерантність як акт вільного вибору людиною, що передбачає наявні 

можливості для гідного життя і самовизначення. Це характеризує властиві всім 

людям наявні і уявні недоліки, які людина повинна з терпінням проявляти 

стосовно інших. Вчений пов’язує з „толерантністю” термін „терпимість” і 

трактує її як загальний людський борг. 

Розглядаючи виховання як діяльність, що дозволяє кожному усвідомити 

свої індивідуальні особливості і „зробити все власним творінням”, 

Й. Песталоцці ставив головною метою розвиток людяності та гармонійному 

розвитку сил і здібностей людини [49, с. 12]. 

А. Шопенгауер у своїх роботах приділяє велику увагу співчуттю як 

„першофеномену моралі”, вважаючи, що це відчуття спільне з передбачливістю 

і поблажливістю в контексті реагування на будь-кого „іншого” є необхідною 

умовою застереження від суперечок і непорозумінь. Адже толерантність, що 

проявляється, у тому числі, в співчутті, розумінні і передбачливості, дозволяє 

зберегти світ на різних рівнях стосунків, що в першу чергу сприятливо 

позначиться на найтолерантнішій людині. Крім того, А. Шопенгауер 
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стверджує, що ми повинні кожного приймати і визнавати з тією 

індивідуальністю, яка б вона не виявилася. Сприймаючи іншого в цілісному 

баченні його якостей, філософ закликає не квапитися з висновками про цю 

людину, мати терпіння, щоб пізнати її „іншу” адекватно [314]. 

У ХІХ ст. праця Дж. С. Міля „Про свободу” виступає найбільш 

виваженим і красномовним словом на захист толерантності. У цій роботі Мілль 

доводить, що узвичаєння толерантного ставлення необхідне для наукового 

прогресу та духовного розвитку індивіда. Ідеям толерантності ніколи не 

бракувало критики і спростувань. В остаточному підсумку заперечення 

зазвичай ґрунтувалися на твердженні про те, що ставитися толерантно до 

морально несхвалюваної поведінки означає цілковито пробачати її. Часто 

виказували і неприхований страх перед тим, що наслідком толерантного 

ставлення стане моральний хаос і розпад суспільства [177, с. 7-24]. 

Концепція толерантності як загальної (універсальної) цінності була в 

центрі уваги американських філософів Дж. Лорсена та К. Нідермана і дістала 

статус філософської теорії толерантності [326; 327]. На думку вчених, не може 

бути моделі толерантності однаковою мірою придатної для всіх, хоча це не 

виключає наявності єдиної методологічної платформи аналізу цієї проблеми в 

умовах сьогодення. В якості таких виступають ідеї, до яких люди прийшли ще 

у стародавності: згубність ворожнечі й ненависті до суспільства, необхідність 

утримання від силових методів демонстрації своєї позиції, усвідомлення 

єдності роду людського, невичерпної потреби людей у спілкуванні, близьких 

дружніх відносинах і любові. 

Означуючи педагогічний аспект, відмітимо, що гуманістичні ідеї 

розглядалися і видатними вітчизняними педагогами та діячами, які залишили 

свій слід у традиціях виховання толерантності. 

Г. Сковорода вважав, що „любов виникає з любові, коли хочу, що б мене 

любили, я сам першим люблю”. Проблеми виховання особистості 

розкриваються вченим у його творах „Вдячний Еродій”, „Убогий жайворонок”, 

„Сад божествених пісень”, байках та численних листах. Заслугою мислителя є 
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передусім обґрунтування ним принципу гуманізму, народності та 

природовідповідності у вихованні. Він представив принцип гуманізму як 

розуміння вихователем думок, переживань та прагнень дитини, віру у 

благородне особистісне начало та в силу виховання. Цей принцип, за 

Г. Сковородою, діє тільки за умови, коли вихователь буде виявляти високу 

чуйність і повагу до вихованця [244]. 

З ідеями толерантності дуже близько перемежовуються ідеї народної 

педагогіки К. Ушинського. Протестуючи проти притаманних тому часу 

тілесних покарань і паличної дисципліни, він, зокрема у своїх статтях „Три 

елементи школи”, „Про народність у громадському вихованні”, „Про користь 

педагогічної літератури”, показав вагомість виховання, у яке закладено 

гуманістичні принципи. „Збудіть у людині щирий інтерес до всього корисного, 

вищого і морального – і ви можете бути спокійними, що вона збереже завжди 

людську гідність” – зауважував К. Ушинський [195, с. 205]. 

Одним із яскравих представників розвитку педагогіки толерантності у 

ХХ столітті був В. Сухомлинський. Приділяючи особливу увагу шкільній 

освіті, В. Сухомлинський розглядав виховання як ціннісну гуманістичну 

взаємодію педагога і вихованця, спрямовану на найвищу мету – виховання 

людини, яка здатна відчути в собі людину. У своїх працях „Серце віддаю 

дітям”, „Сто порад учителеві”, „Як виховати справжню людину” та ін. педагог 

розглядає терпиме і толерантне ставлення до дітей як запоруку виховання 

„справжньої людини”. „Саме учитель, учительський колектив мають бути 

терплячими, терпимими і толерантними, бо у них є одне знаряддя – любов і 

повага до дитини” [262, с. 11].  

Варто відмітити, що низка його праць була приділена проблемі навчання 

„іншої” дитини, яку у той час воліли не згадувати, ізолювали та навчали у 

спеціальних закладах. 

Один із засновників системи дитячо-підліткового виховання 

А. Макаренко також виступає ідеологом педагогіки ненасилля [163]. 

Найголовнішим принципом життя виховуючого колективу педагог назвав 
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розвиток гуманістичних взаємин між дітьми, створення здорової духовної 

спільності у поєднанні із повагою до кожної дитини. У колективістському 

вихованні найголовнішим вважав взаємне духовне збагачення особистості, 

турботу про кожного члена колективу.  

Таким чином, розглядаючи думки філософів, вчених, педагогів, які в різні 

історичні епохи приділяли увагу проблемі терпимого взаємовідношення між 

людьми, означимо визначення, близькі досліджуваному нами поняттю 

„толерантність”:  

− приборкання пристрастей за допомогою виховання і знання;  

− прагнення до „золотої середини”;  

− власного самовиховання для досягнення майстерності;  

− зміна себе, перш ніж спробувати змінити світ на краще;  

− побудова відносин між людьми в родинному дусі;  

− прояви терпіння один до одного незалежно від расової чи релігійної 

приналежності;  

− повага поглядів інших людей; загальний людський борг; недопущення 

морального хаосу і розбрату суспільства. 

Таким чином, загальний аналіз історичних джерел переконує в тому, що 

ідея толерантності, беручи свій початок з філософії давнини, більш чіткіших 

наукових контурів набуває лише в VII-IX ст. І аж до кінця ХХ століття 

толерантність не виступає предметом самостійного вивчення, а є лише 

частиною різних теоретичних концепцій. 

Минуле століття принесло світовому суспільству численні, політичні, 

економічні і соціальні потрясіння. Всілякі форми насильства та нетерпимості, 

прояви ксенофобії і екстремізму стали характерними рисами ХХ століття: дві 

світові війни, геноцид, расизм, націоналізм, військові і поліцейські режими, 

концентраційні табори, депортація, тероризм. Все це призвело до того, що 

людство знову почало роздумувати про усталені людські цінності, прагнути до 

стабільності, процвітання, душевної близькості, що виразилося в усвідомленні 

необхідності культури світу на противагу культурі війни. Результатом змін на 
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краще стала розробка низки законодавчих документів, в яких знайшли втілення 

ідеї захисту та свободи особистості („Загальна декларація прав людини” 

(1948 р.), „Декларація про релігійну свободу” (1965 р.), „Декларація про права 

інвалідів” (1975 р.), „Конвенція про права дитини” (1989 р.) та ін.). Та найбільш 

вдалим, на нашу думку, для створення гуманного суспільства є документ 

проголошений ЮНЕСКО у 1995 р. – „Декларація принципів толерантності”. У 

першій статті цього документа знаходимо низку трактувань поняття 

„толерантності”: 

− поважання, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур 

нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості;  

− це єдність у різноманітті. Це не лише моральний обов’язок, а й 

політична та правова потреба; 

− це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури 

війни до культури миру; 

− це не поступка, поблажливість чи потурання; 

− це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання 

універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність у жодному разі 

не може бути виправданням посяганню на ці основні цінності.  

Толерантність повинна проявляти кожна людина, групи людей та 

держави: 

− це обов’язок сприяти утвердженню прав людини, плюралізму (в тому 

числі культурного плюралізму), демократії та правопорядку; 

− це поняття, що означає відмову від догматизму і абсолютизму, 

утвердження норм, закріплених у міжнародно-правових актах у галузі прав 

людини; 

− кожен може дотримуватись своїх переконань і визнає таке саме право 

за іншими. Це означає визнання того, що люди з природи своєї відрізняються 

зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в 

мирі та зберігати свою індивідуальність [61]. 
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Отже, завершуючи аналіз наукових праць першого напряму, можна 

зробити висновок, що ідея толерантності, беручи свій початок з філософії 

давнини, більш чіткіших наукових контурів набуває лише в VII-IX століттях. І 

аж до кінця ХХ століття толерантність не виступає предметом самостійного 

вивчення, а є лише частиною різних теоретичних концепцій.  

Другим напрямом аналізу наукових праць у нашому дослідженні є 

роботи, присвячені проблемі визначення сутності поняття „толерантність”. 

Зазначимо, що поняття „толерантність” походить від латинського cлова 

„tolerantia”, що означає переносити, витримувати, терпіти, та формувалося 

протягом тривалого часу і до сьогодні, набуваючи різнобічного значення.  

Важливі для нашого дослідження положення містяться у працях сучасних 

вітчизняних та російських учених: О. Асмолова [181], Г. Безюлевої [14], 

О. Волошиної [45], О. Гриви [56], О. Матієнко [170], І. Пчелінцевої [225], 

Ю. Тодоровцевої [274], Г. Шеламової [14] та ін. 

За лінгвістичним екскурсом у різних культурах воно неоднозначне і 

залежить від історичного досвіду людства. В англійській мові толерантність – 

„готовність бути терплячим”, у французькій – „ставлення, під час якого людина 

визнає, що інші можуть діяти інакше, ніж вона сама”, „здатність визнавати 

відмінність від власних ідей чи помислів” – в іспанській. У китайській мові 

бути толерантним значить „дозволяти, приймати, бути стосовно інших 

милосердним”, а в арабській мовній групі толерантність – це „прощення, 

м’якість, терпіння, чуйне ставлення до інших”. У російській „толерантність” 

ототожнюють із поняттям „терпіння, терпимість” [14, с. 17]. У словнику 

російської мови С. Ожегова знаходимо три близьких за значенням слова: 

„терпіння”, „терпіти” та „терпимість”. Терпіння визначається, з однієї сторони, 

як здатність терпіти, з іншої – як наполегливість, завзятість та витримка. 

Терпимість використовується в значенні терпимого відношення до когось, 

чогось, до чужих думок, вірувань, поведінки [183]. 

Для української мови термін „толерантність” є відносно новим і його 

однозначне тлумачення відсутнє. Так, наприклад, у педагогічному словнику 
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знаходимо, що „толерантність – це терпимість до чужих думок, вірувань, 

переконань, поведінки” [196, с. 448]. У великому тлумачному словнику 

сучасної української мови толерантність розглядається як „здатність 

переносити несприятливий вплив яких-небудь факторів; як поблажливість, 

терпимість до чиїхось думок, поглядів, вірувань” [36, с. 1254]. Як „зважене, 

терпиме ставлення до чужих позицій, вірувань, переконань, думок” подає 

толерантність соціолого-педагогічний словник [257, с. 274]. 

Знайти чітке визначення толерантності досить складно, оскільки дане 

поняття по-різному формулюється і в галузях знань: психології, медицині, 

економіці, філософії, математиці, політології та ін.  

Наприклад, у медицині поняття толерантність розглядають як втрата чи 

послаблення здатності організму до імунної відповіді на даний антиген у 

результаті попереднього взаємозв’язку з тим же антигеном [22, с. 132].  

У математиці толерантними називають функції, які хоча б в одній точці 

приймають однакове значення. У психології знаходимо трактування 

толерантності як „відсутність чи послаблення реагування на будь-який 

несприятливий фактор у результаті зниження відчуття до його впливу” [310, 

с. 685].  

У політології толерантність визначається як „різновид взаємодії та 

взаємовідносин між різними сторонами – індивідами, соціальними групами, 

державами, за якого сторони виявляють сприйняття і терпіння щодо різниці у 

поглядах, уявленнях, позиціях та діях” [205, с. 661]. 

Відомий науковець О. Асмолов [181, с. 6] розрізняє термін 

„толерантність” у вигляді трьох значень: 1) стійкість, витривалість; 

2) терпимість; 3) допуск, допустиме відхилення.  

Відомою є позиція одного з дослідників питань толерантності 

В. Лекторського, який у праці „Про толерантність, плюралізм та критицизм” 

визначає чотири можливих способи розуміння толерантності [157, с. 46-54]: 

– толерантність як байдужість – передбачає існування думок, 

істинність яких ніколи не може бути доведена. При такому розумінні 
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толерантність виступає як байдужість до існування різних поглядів і практик, 

оскільки останні розглядаються як „неважливі перед лицем основних проблем, 

з якими має справу суспільство”; 

– толерантність як неможливість взаєморозуміння – обмежує прояв 

терпимості до іншого повагою до іншого, якого в той же час зрозуміти 

неможливо і з яким неможливо взаємодіяти; 

– толерантність як поблажливість (до слабкості інших, що поєднується 

з деякою часткою презирства до них) – мається на увазі привілейоване в 

свідомості людини положення власних цінностей та поглядів, тому все інше 

оцінюється, як не заслуговуюче уваги: їх можна розуміти, терпіти, але при 

цьому зневажати; 

– толерантність як розширення власного досвіду і критичний діалог – 

дозволяє не лише поважати чужу позицію, але і змінювати свою в результаті 

критичного діалогу. 

В. Лекторський відзначає, що „ідея толерантності, яка виглядає дуже 

простою, насправді не настільки проста”, бо тісно пов’язана „з низкою 

принципових філософських запитань, що стосуються розуміння людини, її 

ідентичності, можливостей і кордонів пізнання і взаєморозуміння” [157, с. 284]. 

Отже, це ще раз підтверджує факт про відсутність єдиного уніфікованого 

змісту поняття „толерантності”, і, як зазначалося вище, це поняття постає у 

різноманітності та багатогранності розуміння.  

Найчастіше феномен толерантності визначається як значущість 

громадянського суспільства, що виявляється у праві всіх осіб бути різними, 

забезпеченні взаєморозуміння між конфесіями, політичними, етнічними та 

іншими соціальними групами, поважанні різноманітності культур і народів, 

готовності до розуміння та співпраці з людьми, що відрізняються зовнішністю, 

мовою, переконаннями, звичаями і вірою. 

У своїй праці „Про толерантність” М. Уолцер вказує на таку 

закономірність, як: „толерантність робить можливим існування відмінностей, а 

відмінності викликають необхідність толерантності” [282, с. 9]. Тому взаємна 
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толерантність залежить від взаємної довіри, тобто не стільки від доброї волі 

кожної групи, скільки від інституційних устроїв, котрі запобігають наслідкам 

злої волі.  

Означимо і сучасні аспекти толерантності, які виділяє О. Асмолов, а саме: 

еволюційно-біологічний, політичний, етичний.  

В еволюційно-біологічному плані розробка концепції толерантності 

спирається на уявлення про „норму реакції”, тобто допустимому діапазоні 

варіантів реагування, властивих тому або іншому біологічному виду. Таким 

чином, у даному випадку толерантність розуміється як біологічна 

характеристика організму, його здатність вибірково реагувати на подразники, 

ігнорувати ряд з них [181, с. 5]. 

У політичному плані толерантність інтерпретується як „готовність влади 

допускати інакомислення в суспільстві, дозволяти в рамках конституції 

діяльність опозиції, здатність гідно приймати поразку в боротьбі. Таким чином, 

протилежним є прояв політичного насильства стосовно якої-небудь соціальної 

групи, жертвами якої стають національні і соціальні меншини” [181, с. 6]. 

Говорячи про політичну толерантність, О. Асмолов розглядає її з позиції 

влади. Цікава позиція особистості, її політична поведінка, яка демонструє її 

відношення до принципів і норм політичного устрою і зумовлена політичною 

культурою.  

В етичному плані концепція толерантності виходить з гуманістичних 

течій, в яких підкреслюється невмируща цінність різних достоїнств і чеснот 

людини, у тому числі гідності, що відрізняють одну людину від іншої. „Якщо 

різноманітність людей, культур і народів виступає як цінність і гідність 

культури, то толерантність, будучи нормою цивілізованого компромісу між 

конкуруючими культурами і готовністю до ухвалення інших логік і поглядів, 

виступає як умова збереження різноманітності, історичного права на несхожість” 

[181, с. 6]. 

В охороні здоров’я толерантність розуміється як „стійкість організму до 

дії деяких речовин, здатність переносити токсичні дози наркотику, алкоголю, 
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нікотину. Вважається, що підвищення толерантності виявляється в тому, що 

первинна доза токсичної речовини не викликає колишньої ейфорії, бажаного 

ефекту” [4, с. 243]. 

Вивчаючи толерантність у полікультурному середовищі, О. Грива 

розглядає її як „повагу і визнання рівності, відмову від домінування і 

насильства, визнання багатомірності і різноманіття людської культури, норм, 

вірувань і відмову від зведення цього різноманіття до якоїсь однієї точки зору” 

[56, с. 10]. 

Ф. Гюлен, вивчаючи толерантність у полікультурності сучасності, 

констатує, що співіснування різних народностей може мати дві моделі 

подальшого розвитку: перша – толерантне і мирне розв’язання усіх питань, і 

друга модель – шлях постійних протиріч. Усім відоме твердження про те, що 

всі люди різні – є реальність, яку не можна не враховувати. Таким чином, друга 

модель розвитку суперечить принципам священних писань і ситуації, яка 

реально існує. Автор стверджує: „помилково вважати, що толерантність – це 

стан, коли людина, перебуваючи під впливом певних людей, починає повністю 

поділяти їхні погляди. Насправді, толерантність – це вміння жити у світі з 

іншими, сприймаючи їхні суб’єктивні погляди й принципи, але не нехтуючи 

своїми” [59]. 

Цікавим є той факт, що у сфері економіки поняття толерантності не 

визначено, оскільки воно не може знаходитися в координатах дії основного 

принципу побудови ринку – конкуренції, суперництва між виробниками. 

Можливий розгляд толерантності в умовах конкуренції, у разі ототожнення її з 

„чистою” конкуренцією, яка забезпечує рівні права всім виробникам і виключає 

нечисту, „брудну” боротьбу між конкурентами [56, с. 10-11]. 

Отже, завершуючи аналіз наукових праць другого напряму нашого 

дослідження, можна зробити висновок, що в результаті теоретичного аналізу 

різних аспектів феномену толерантності розуміємо, що єдине формулювання 

поняття „толерантності” відсутнє, і тому, розглядаючи в нашому дослідженні 

поняття „толерантність” у інклюзивному середовищі, ми представимо його 
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розуміння дещо під іншим кутом зору. Визначаємо, що толерантність – це 

прийняття іншого у всьому різноманітті, відмова від нетерпимості до іншого 

незалежно від соціального статусу, майнового стану, стану здоров’я. Беремо 

це поняття за основне у нашому дослідженні. Толерантність не повинна 

передбачати прояв жалю, потурання, поблажливе ставлення, відмову від 

власних інтересів, а має проявлятися в активному пошуку спільних поглядів і 

можливості вибору.  

Таким чином, толерантність розуміємо як „готовність сприймати інших 

такими, якими вони є, активну взаємодію зацікавлених сторін та прихід до 

спільної думки, толерантне відношення до іншої особистості передбачає 

визнання та розуміння того, що особистість не просто інша, але і має право 

бути іншою”. 

Розпочинаючи аналіз третього напряму дослідження науково-

методичної літератури, присвяченої висвітленню сутності поняття та складових 

феномену толерантної взаємодії, розглянемо поняття „взаємодія”.  

У педагогічному словнику взаємодія розуміється як „філософська 

категорія, що відображає процеси впливу об’єктів один на одного, їх взаємну 

обумовленість і породження одним об’єктом іншого” [196, с. 82]. На думку 

багатьох філософів, взаємодія носить універсальний і об’єктивний характер, 

підтримує в глобальному розумінні зв’язок між предметами і явищами 

навколишнього світу і може бути представлена як „процес взаємного впливу 

один на одного, що визначає структурну організацію будь-якої системи, її 

властивості як взаємне відображення один одного, створення одного об’єкта 

іншими” [37, с. 45; 38]. „В основі феномену взаємодії знаходиться соціальна 

природа людей, їх потреба у співпраці один з одним. Відповідно до своєї 

соціальної природи люди здібні розглядати і себе і інших як об’єкти ситуації, та 

вводити в ситуацію інші об’єкти, переслідуючи конкретну мету” [323, с. 20].  

У соціології взаємодія трактується як обмін діями в рамках соціальних 

інститутів або між їхніми представниками з метою викликати бажану реакцію, 

змінити думки, поведінку [185], тобто у термінах категорії діяльності. 
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З її позицій „соціальна взаємодія – феномен зв’язку, впливу і розвитку 

різних об’єктів у процесі взаємних дій один на одного й на інші об’єкти. Як 

основні властивості виступають активність, усвідомленість, цілепокладання, 

системність” [185, с. 10 ]. 

Дослідник А. Журавльов розглядає взаємодію між людьми як суттєву 

особливість структури спільної діяльності та основну ознаку порівняно з 

індивідуальною діяльністю. Під взаємодією він розуміє таку систему дій, при 

якій дії однієї людини або групи осіб обумовлюють певні дії інших, а дії 

останніх, у свою чергу, визначають дії перших [104]. 

І. Зимня означує таку особливість взаємодії, за якої: „будь-яке явище, 

об’єкт, стан може бути зрозумілим тільки у відношенні з іншими, оскільки все 

у світі взаємопов’язано та взаємообумовлено. Взаємодія, передбачаючи вплив 

один на другого як мінімум двох об’єктів, у той же час означає що кожен з них 

також знаходиться у взаємодії з іншими. Взаємодія є основою і умовою 

встановлення найрізноманітніших зв’язків між об’єктами. Вона є основою 

будь-якої системи, яка, як відомо, завжди передбачає зв’язок елементів, 

компонентів”. Дослідниця наголошує, що у взаємодії людей виявляються такі 

суттєві характеристики, як усвідомлення і мета. Саме вони визначають і форми 

цієї взаємодії, наприклад, співпрацю та спілкування [109, с. 305]. 

Соціолог Я. Щепанський розглядає взаємодію як „взаємно пов’язані 

системи дій, між якими виникає причинна залежність” [316, с. 88]. 

О. Гончар, проаналізувавши значення поняття „взаємодія” на різних 

мовах, вважає, що дане поняття є основним у розгляді багатьох інших понять, 

що використовуються сьогодні в педагогічних джерелах: „навчання, вплив, 

співробітництво, інтеракція, спілкування або комунікація, в тому числі 

маніпулювання, є видами педагогічної взаємодії, стимулами розвитку 

особистості” [53, с. 32-38]. 

Таким чином, вивчивши поняття „взаємодія”, розумітимемо його у 

подальшому як взаємозалежний обмін діями, уміннями, навичками, організацію 

спільної діяльності. 



88 

Л. Байбородова розробила типологію взаємодії, яка дозволяє відобразити 

взаємозв’язок понять „взаємодія” і „толерантність”. Дана типологія представляє 

наступні типи взаємодії: діалог; співробітництво; опіка; придушення; 

індиферентність; конфронтація; конфлікт [231].  

Перші три типи взаємодії відповідають позитивній толерантності. 

У діалозі виявляється індивідуальність і осягається своєрідність іншого, 

оскільки саме діалогова взаємодія передбачає рівність позицій у спілкуванні. У 

структурі діалогової взаємодії переважають емоційний і когнітивний 

компоненти, які можуть бути охарактеризовані через високий рівень емпатії, 

почуття партнера, вміння прийняти його таким, який він є, відсутність 

стереотипності у сприйнятті інших, гнучкість мислення; а також через уміння 

„бачити” свою індивідуальність, уміння адекватно „брати” (оцінювати) свою 

особистість. Подібна характеристика діалогової взаємодії є фундаментом 

толерантності і рівнем толерантних переконань.  

Другий тип взаємодії – співробітництво – передбачає спільне визначення 

мети діяльності, спільне її планування, розподіл сил і засобів на основі 

можливостей кожного. Це рівень толерантної поведінки, який може бути 

охарактеризований наступними ознаками: контактність, доброзичливість 

(відсутність агресії, в тому числі і самоагресії), відсутність тривожності, 

мобільність дій, ввічливість (чемність), терпіння, конфіденційність, соціальна 

активність. 

Опіка є видом взаємодії, який також співвідноситься з поняттям 

толерантності. Опіка передбачає турботу, причому ця турбота не принижує 

гідності опікуваного, будучи природною нормою суб’єкта і об’єкта. Даний вид 

взаємодії можливий тільки тоді, коли обидві сторони приймають один одного і 

терпимо один до одного ставляться. Даний рівень толерантних відносин 

характеризується наступними ознаками: емоційна стабільність, високий рівень 

емпатії, екстравертність, соціальна активність, вміння прийти на допомогу. 
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Усі перераховані ознаки характеризують людину, вільну від догм, 

стереотипів, страхів, від надмірної потреби опіки і прагнення до придушення 

навколишніх (останні характеристики властиві „гіперопіці”) [231]. 

Ю. Хабермас, вивчаючи проблему толерантної взаємодії, наголошує на 

обов’язковій домовленості двох сторін. „Учасники повинні усякий раз 

приймати до уваги перспективи (бачення) іншої сторони, якщо їм необхідно 

разом домовитися про умови, за яких вони мають намір проявляти взаємну 

толерантність” [289, с. 3]. Подібна думка простежується у працях С. Братченка, 

де співбесідник повинен виступати як рівноправний вільний суб’єкт з власними 

інтересами, цінностями та внутрішнім світом, і обидві сторони під час взаємодії 

повинні враховувати та поважати відмінності точок зору [31]. 

Н. Асташова називає інструментами толерантної взаємодії переговори, 

діалог, компроміс, пристосування, вміння домовлятися, що обумовлює 

конфліктну компетентність і підвищує інтелектуальні, емоційні можливості 

людини [7]. 

Н. Бідюк зауважує, що „толерантна взаємодія у толерантному середовищі 

здійснюється через співпрацю і діалог – види взаємодії, що забезпечують 

суб’єктам особистісне зростання. Співпраця дозволяє створити умови для 

спільної діяльності, проживання, рефлексії ситуації (у тому числі і 

безпосередньо пов’язаних з толерантністю). При цьому необхідно організувати 

діяльність з партнером незалежно від його особливостей. У ситуації 

співробітництва діє об’єднуючий фактор – досягнення спільної мети. 

Відповідно до цього під час співпраці відбувається розподіл функцій, 

взаємообмін інформацією, встановлюються емоційні зв’язки, конструктивні 

взаємини, спільне регулювання проблемних ситуацій, рефлексія. Таким чином, 

особа вчиться співчуттю, емоційній саморегуляції, толерантності” [17, с. 11]. 

На нашу думку, базовими складовими толерантної взаємодії виступають 

діалог і поведінка. Розглянемо кожну із них. 

Аналіз наукової літератури, присвяченої проблемам діалогу, засвідчує, 

що науковці звертаються до розкриття його багатогранності та всебічності саме 
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з точки зору особистісних відносин.  

Особисті відносини – це емоційні контакти, що базуються на вибірковій 

симпатій учасників взаємодії. Ділові відносини виникають унаслідок 

обов’язкових, заданих ззовні видів діяльності, які пов’язують людей як 

виконавців певних функцій. Ділові й особисті відносини перебувають у тісному 

взаємозв’язку, однак перші з них є визначальними, оскільки будь-яка група 

створюється для досягнення суспільно значущої мети і вирішення суспільно 

значущих завдань, що відбуваються в процесі спільної діяльності. Особисті 

відносини є наслідком емоційного благополуччя членів групи, 

характеристикою притаманного їй емоційного клімату. Симптомами 

руйнування особистих відносин вважаються „відсутність взаємності, низька 

задоволеність у відносинах з членами колективу, який у цьому випадку втрачає 

свою референтність” [140, с. 45]. 

І. Бех зазначає, що „особистісні відносини являють собою те оптимальне 

психологічне тло організації контактів, до якого мають прагнути люди і які 

приводять до дійсного взаєморозкриття, взаємопроникнення, особистісного 

взаємозбагачення людей, що спілкуються на даному рівні” [16, с. 54]. 

Розглядаючи діалог як специфічну для людини форму міжособистісної 

взаємодії і якість відносин, дослідники С. Братченко та Д. Леонтьев 

зауважують, що інша людина (співрозмовник) виступає не „як об’єкт або умова 

моєї діяльності, спрямованої на досягнення моїх цілей, а як рівноправний мені 

вільний суб’єкт, що володіє своїми інтересами, цінностями і внутрішнім світом 

і переслідує свою мету”. Відносини із співрозмовником по діалогу носить 

характер взаємодії, при якому обидві сторони рівною мірою враховують і 

поважають відмінності точок зору.  

Основними атрибутами міжособистісного діалогу виступають свобода 

партнерів, їх взаємно визнана рівноправність і глибина особистісного контакту, 

що характеризується взаєморозумінням та емпатією. Автори констатують, що 

для сучасного світу проблема толерантності багато в чому випливає з проблеми 

здатності до діалогу, здатності сприймати світ іншої людини, групи, культури, 
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народу „без гніву і пристрасті”, яка має право на існування, незважаючи на 

істотні відмінності від звичного нам світу, і здатності знаходити спільну мову і 

домовлятися на основі рівноправності, визнання відмінностей і уваги до них 

[31]. 

Ми погоджуємося з думкою О. Галицьких, що діалог – це основа 

творчого мислення і для його існування є певні передумови: 

− діалог може бути реалізований лише за наявності діалогічних 

відносин, тобто незбіжних поглядів з приводу певного об’єкту; 

− діалог – це форма суб’єкт-суб’єктної взаємодії, за якої різні смислові 

позиції розвиваються різними співбесідниками; 

− умовою діалогу є наявність деяких об’єктивних суджень про предмет 

діалогу у поєднанні з особистим відношенням до нього [48, с. 172]. 

Особливого значення набуває відома діалогічна концепція М. Бахтіна, що 

відображає сутнісну природу людини, для якої діалог з іншою людиною є 

способом найбільш повноцінного існування та розвитку – універсальним 

способом людського буття [10]. 

М. Бубер вважає, що може бути діалог за формою і за змістом, зміст 

домінує над формою: тільки діалог, який є діалогом за змістом, філософ називає 

справжнім діалогом. Виходячи з цього, М. Бубер виділяє три види діалогу: 

− справжній діалог може бути виражений як в словах, так і в мовчанні. 

Його особливість в тому, що кожен з його учасників дійсно має на увазі Іншого 

в його своєрідному бутті, до нього звертається, прагне, щоб між ними 

встановилося взаєморозуміння. Справжній діалог, зауважує автор, велика 

рідкість;  

− технічний діалог викликаний лише необхідністю об’єктивного 

взаєморозуміння. Він є невід’ємною частиною сучасного життя; 

− під діалогом може бути замаскований монолог, в якому 

співрозмовники говорять самі із собою, слухають самих себе. Людина не 

бачить Іншого, співрозмовник залишається Іншим – об’єктом. В основі такої 

„бесіди” лежить бажання самоствердитися, потішити самолюбство [32]. 
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Цілком очевидно, що останній вид діалогу демонструє інтолерантність, 

небажання чути і розуміти співбесідника. 

Як випливає із досліджень Н. Гринчишиної, „діалог якраз сприяє 

утвердженню в суспільстві толерантності, розуміння та терпіння до поглядів та 

думок, які є протилежними за своєю суттю, виваженості в стосунках між 

людьми. А звідси ключовими для діалогу є такі ознаки: подолання 

егоцентризму, утвердження відкритості та близькості між тими, хто 

спілкується, відповідальності” [57, с. 8]. 

Відмова від діалогу призводить до стереотипного сприйняття інших 

людей, породжує взаємні підозри, тривогу і напруженість в комунікативному 

просторі. І навпаки, діалог лежить в основі довірчих відносин. Саме діалог, як 

особлива форма взаємодії, дає суб’єктам спілкування можливість подолати 

внутрішній дискомфорт щодо ідентичності. Крім того, при „зустрічі з 

інакшістю” людина вступає у внутрішній діалог із собою, наслідком чого може 

бути психологічна готовність внутрішнього „Я” до взаємодії з „інакшістю” [51].  

Отже, з результатів нашого дослідження констатуємо, що в сучасній 

науковій думці відсутній єдиний підхід до визначення сутності діалогу. Тому 

ми погоджуємося із думкою О. Петроє [198], що діалог є найвищою формою 

спілкування, а визначальними його ознаками є: 

− наявність мети діалогу;  

− спрямованість на знаходження істини; 

− істина є однаковою цінністю для всіх учасників діалогу; 

− суб’єкт-суб’єктний характер; 

− рівноправність учасників; 

− толерантність та відповідальність;  

− прагнення конструктивного результату;  

− досягнення взаєморозуміння та раціональної взаємодії у сфері 

комунікативної і практичної діяльності. 
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Продовжуючи наше наукове дослідження, розглянемо наступну складову 

толерантної взаємодії – поведінку, яка, на нашу думку, є основою у будь-якій 

взаємодії.  

На сьогодні не існує єдиного підходу до тлумачення сутності поняття 

„поведінка”. У психолого-педагогічній літературі знаходимо різні його 

визначення як за змістом, так і за характером узагальнення. 

Поведінка – це процес взаємодії особистості з довкіллям, обумовлений її 

індивідуальними особливостями і внутрішньою активністю, що виявляється 

переважно у вигляді зовнішніх дій і вчинків; сукупність вчинків, дій; реакція 

організму на яке-небудь подразнення або вплив чогось [252, с. 342]. 

Будь-яка поведінка розпочинається не з пустого місця – їй передує 

певний стан суб’єкта, який виникає на ґрунті єдності ситуації та потреби.  

Дослідниця І. Жданова, вивчаючи толерантну поведінку у різноманітних 

аспектах життєдіяльності, означує що саме повинно лежати в основі такої 

поведінки: терпимість, чесність, співчуття, душевний спокій, любов, вірність, 

миролюбність, твердість у правді. Правдива толерантність знаходиться за 

межею конформізму, лицемірства і обману, які є лише масками толерантності. 

Вона потребує хоробрості і мужності у відстоюванні своїх поглядів. І тому, 

зауважує дослідниця, толерантна поведінка без подібних якостей має характер 

епізодичний [101]. 

Й. Дзялошинський, вивчаючи культуру поведінки, стверджує, що саме 

толерантність повинна знаходитись в основі поведінки. „Під культурою я 

розумію сукупність знань, цінностей і норм, які визначають наше життя. 

Можна припустити, що у фундамент так званої культури може бути вписана і 

толерантність. Але її там може і не бути. І якщо її там немає, то ми можемо 

скільки завгодно говорити про толерантність, але в житті її не побачимо”. Як 

зазначає автор, варто зважати на причини того чи іншого типу людської 

поведінки, суть тієї культури, в рамках якої формуються стандарти і стереотипи 

толерантної або інтолерантної поведінки [63]. 
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Спробуємо розглянути іншу сторону толерантної взаємодії, яка є прямо 

протилежною і також займає, хоча негативне, але провідне місце у людських 

відносинах – інтолерантність (нетерпимість). Вона несе в собі зміст 

антагоністичної дії і, як правило, піддає середовище стосунків цензурі 

етнічного, релігійного, гендерного, політичного характеру, тим самим стаючи 

генератором ворожнечі, нестабільності, тиску, конфліктів, ненависті. Чим 

більша кількість людей або соціальних груп перебуває в просторі, якому 

властива нетерпимість, тим сильнішими будуть наслідки. Агресивність 

викликає біологічні реакції боротьби або втечі, а партнери реагуватимуть так, 

як вони запрограмовані, – втечуть або дадуть відсіч. Утеча може виявлятись 

через вихід із класу або пошук нових можливостей уникнути дискусії. Відсіч 

може виявитись через усе, що завгодно, – від імітації агресивного ставлення до 

фізичного насильства [174]. 

У словнику конфліктолога під агресивною поведінкою розуміється 

специфічна форма дій людини, яка характеризується демонстрацією перевагою 

в силі або застосуванням сили відносно іншої людини чи групи осіб, яким 

суб’єкт прагне завдати шкоди [5, с. 308]. 

С. Бондарєва визначає: „Інтолерантність – це завжди прояв байдужості. 

Вона породжує негативізм, недоброзичливість, тенденцію обурюватися без 

будь-якої причини, а також негативні емоції: гнів, досаду, злість та злобу. 

Толерантність та інтолерантність – це взаємозворотні поняття: чим більше 

людина толерантна, тим менш вона інтолерантна” [25, с. 5].  

Розглядаючи нетерпимість, що є тотожною інтолерантності, 

О. Бондаренко виділяє ступені нетерпимості. Він вводить послідовність поділів 

від вищого до нижчого: ентузіазм, веселощі (радість), сильний інтерес, 

консерватизм, слабкий інтерес, нудьга, монотонність, антагонізм, гнів, 

ненависть, прихована ворожість, страх (паніка, істерика), потреба догодити, 

горе, почуття безнадійності, почуття приреченості, апатія (інертність, повна 

байдужість, відстороненість), вмирання свідомості (догляд, фактична 

відсутність). Кожному такому індексу емоційно-психічного стану, на думку 
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О. Бондаренко, відповідає свій набір характеристик поведінки людини і 

сприйняття нею навколишньої дійсності [26]. При нетерпимому відношенні 

інтерес до об’єкта повністю відсутній і відображається в тому, що людина 

заздалегідь налаштована вороже. У результаті нетерпимість призводить до 

вибору негативних стратегій поведінки. 

Для успішного протистояння розвитку інтолерантності необхідне 

виховання і формування конфліктних компетентностей людини, щоб вона 

усвідомлювала конфлікт як об’єктивну суперечність, що існує в ній. На 

суперечність, що містять конфлікт, можна відповісти агресією, спробувати 

перемогти його в буквальному, силовому сенсі слова.  

Ні у першому, ні в другому випадку суперечність не зникне, конфлікт 

лише на якийсь час приховається, але обов’язково повернеться, можливо, в ще 

складнішому вигляді. При реалізації своїх інтересів і законних прав суб’єкт 

повинен навчитися вирішувати протиріччя. Основні засоби – розширення 

діалогу на основі переговорів як зняття цієї суперечності через уміння 

порозумітися. Чим більше способів вирішувати конфлікт знає людина, тим 

більше вона здатна до толерантності, до продуктивної взаємодії і відтворення 

толерантних цінностей. 

Характер розв’язування конфліктів залежить і від того соціально-

психологічного оточення, в якому живе людина. Якщо оточення поводиться 

морально, то конфлікти будуть вирішуватися позитивно, і, навпаки, коли поряд 

перебувають аморальні особистості, то вони негативно впливають на 

моральний розвиток людини [235, с. 45]. 

Не варто розглядати конфлікт лише як негативну форму під час взаємодії. 

Оскільки будь-які конфліктні ситуації можуть бути початком розвитку нових 

ідей та підходів до вирішення проблем, а також бути передумовою для 

зародження конструктивної взаємодії. 

Толерантний діалог при взаємодії є важливим елементом комунікативної 

компетентності, тобто вмінням спілкуватися, коректно вибудовувати 

взаємовідношення з іншими, ефективно вирішувати міжособистісні конфлікти. 
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Толерантність або терпимість стосовно співрозмовника означає здатність 

сприймати та визнавати особистість іншого з усіма її як позитивними, так і 

негативними рисами, як із сильними, так і слабкими сторонами, як із 

достатками, так і з недоліками. 

Отже, у будь-якій взаємодії толерантність та інтолерантність відіграють 

роль базисних. Толерантність зароджує довіру, готовність до компромісу та 

співпраці, а також радість, доброзичливість, товариськість. Інтолерантність як 

ставлення породжує негативізм або не сприйняття, а також негативні емоції – 

гнів, докір [25, с. 9-10]. 

Вивчення та аналіз сучасної наукової літератури дозволили виділити 

основні складові толерантної взаємодії: 

− обов’язкова домовленість двох сторін (Ю. Хабермас); 

− досягнення взаєморозуміння та раціональної взаємодії у сфері 

комунікативної і практичної діяльності (О. Петроє); 

− досягнення спільної мети через співпрацю та діалог (Н. Бідюк); 

− свобода співрозмовників, їх взаємно визнана рівноправність і глибина 

особистісного контакту через взаєморозуміння та емпатію (С. Братченко). 

Отже, у своєму дослідженні ми будемо дотримуватись думки, що 

толерантна взаємодія – це гармонійність у відносинах, пошук компромісного 

діалогу, взаєморозуміння та взаємодопомога, толерантна поведінка, 

ефективна співпраця. 

Проведений аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми 

дозволяє зробити ряд висновків узагальнюючого характеру: 

1. Обрана нами тема є багатоаспектною, має складний характер і об’єднує 

в собі цілий ряд відносно самостійних наукових напрямів, які в сукупності 

дають змогу скласти цілісне уявлення про проблему толерантної взаємодії в 

соціально-педагогічному аспекті. 

2. Доцільно виділити три основні напрями наукових досліджень 

джерельної бази, які разом складають повну картину наукових знань з теми 

дослідження та систематизують наше уявлення про проблему. Це: по-перше, 
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аналіз наукових джерел, присвячених вивченню поняття толерантності в 

історико-філософському аспекті; по-друге, вивчення робіт присвячених 

проблемі визначення сутності поняття „толерантність”; по-третє, дослідження 

науково-методичної літератури, що висвітлює сутність та складові поняття 

толерантної взаємодії.  

3. Аналіз першого напряму досліджень, присвячених вивченню поняття 

толерантності в історико-філософському аспекті, показав, що, розглянувши 

думки філософів, вчених, педагогів, які в різні історичні епохи приділяли увагу 

проблемі терпимого взаємовідношення між людьми, можемо означити 

визначення, близькі досліджуваному нами поняттю „толерантність”: 

приборкання пристрастей за допомогою виховання і знання; прагнення до 

„золотої середини”; власного самовиховання для досягнення майстерності; 

зміна себе, перш ніж спробувати змінити світ на краще; побудова відносин між 

людьми в родинному дусі; прояви терпіння один до одного незалежно від 

расової чи релігійної приналежності; повага поглядів інших людей; загальний 

людський борг; недопущення морального хаосу і розбрату суспільства. 

Ідея толерантності, беручи свій початок з філософії давнини, більш 

чіткіших наукових контурів набуває лише в VII-IX століттях. І аж до кінця 

ХХ століття толерантність не виступає предметом самостійного вивчення, а є 

лише частиною різних теоретичних концепцій. 

4. У результаті теоретичного аналізу різних аспектів толерантності, у 

межах другого напряму нашого дослідження розуміємо, що єдине 

формулювання поняття „толерантності” відсутнє, і тому, розглядаючи в 

нашому дослідженні поняття „толерантність” в інклюзивному середовищі, ми 

представимо його розуміння дещо під іншим кутом зору. Для подальшого 

нашого дослідження візьмемо за основу трактування „прийняття іншого у 

всьому різноманітті, відмову від нетерпимості до іншого незалежно від 

соціального статусу, майнового стану, стану здоров’я”. Толерантність не 

повинно передбачати прояв жалю, потурання, поблажливе ставлення, відмову 

від власних інтересів, а має проявлятися в активному пошуку спільних поглядів 
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і можливості вибору. Таким чином, толерантність розуміємо як готовність 

сприймати інших такими, якими вони є, активну взаємодію зацікавлених сторін 

та прихід до спільної думки. Толерантне ставлення до іншої особистості 

передбачає визнання та розуміння того, що особистість не просто інша, але і 

має право бути іншою. 

5. Проведений нами дефінітивний аналіз науково-методичної літератури, 

присвяченої висвітленню сутності поняття та складових феномену толерантної 

взаємодії, дозволив визначити, що толерантна взаємодія – це гармонійність у 

відносинах, пошук компромісного діалогу, взаєморозуміння та взаємодопомога, 

толерантна поведінка, ефективна співпраця. 

Базовими складовими толерантної взаємодії виступають діалог і 

поведінка. У діалозі виявляється індивідуальність і осягається своєрідність 

іншого. Діалог є найвищою формою спілкування, а визначальними його 

ознаками є: наявність мети діалогу; спрямованість на знаходження істини; 

істина є однаковою цінністю для всіх учасників діалогу; суб’єкт-суб’єктний 

характер; рівноправність учасників; толерантність та відповідальність; 

прагнення конструктивного результату; досягнення взаєморозуміння та 

раціональної взаємодії у сфері комунікативної і практичної діяльності. 

Також не існує і єдиного підходу до тлумачення сутності поняття 

„поведінка”, яке може визначатися як процес взаємодії особистості з довкіллям, 

обумовлений її індивідуальними особливостями і внутрішньою активністю, що 

виявляється у вигляді зовнішніх дій і вчинків, або як реакція організму на яке-

небудь подразнення, або вплив чогось. Будь-яка поведінка розпочинається не з 

пустого місця – їй передує певний стан суб’єкта, який виникає на ґрунті єдності 

ситуації та потреби. Варто зважати на причини того чи іншого типу людської 

поведінки, суть тієї культури, в рамках якої формуються стандарти і стереотипи 

толерантної або інтолерантної поведінки.  

Для успішного протистояння розвитку інтолерантності необхідне 

виховання і формування конфліктних компетентностей людини, щоб вона 

усвідомлювала конфлікт як об’єктивну суперечність, що існує в ній. 
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Основними аспектами феномену толерантної взаємодії є: обов’язкова 

домовленість двох сторін; досягнення взаєморозуміння та раціональної 

взаємодії у сфері комунікативної і практичної діяльності; досягнення спільної 

мети через співпрацю та діалог; свобода співрозмовників, їх взаємно визнана 

рівноправність і глибина особистісного контакту через взаєморозуміння та 

емпатію. 

6. Водночас, проведений аналіз наукової літератури дає підстави 

стверджувати, що: по-перше, фундаментальних досліджень з проблеми, що 

вивчається, небагато, хоча є яскраво вираженою потреба в систематизації знань 

з окреслених наукових питань; по-друге, незважаючи на ґрунтовні дослідження 

вчених, залишаються недостатньо розробленими такі питання: впровадження 

толерантності у соціум, освітні простори та перетворення його на норму 

людського буття; умови формування толерантної взаємодії; пошук ефективних 

методів подолання нетерпимості у інклюзивному середовищі. 

Отже, наступним етапом нашого дослідження буде діагностика стану 

сформованості готовності до толерантної взаємодії майбутніх соціальних 

працівників. 

 

 

1.3. Стан сформованості готовності до толерантної взаємодії у 

майбутніх соціальних працівників 

 

 Гoтoвність дo будь-якoї діяльнoсті, у тoму числі й дo толерантної 

взаємодії, „базується на здaтнoсті людини адекватно oцінювaти нaвкoлишню 

дійсність зaвдяки пoвнoті знaнь прo неї, сфoрмoвaнoсті вміння знaхoдити 

інфoрмaцію в невизнaченій ситуaції й упевнено вибудовувати свою пoведінку 

для досягнення бaлaнсу між свoїми пoтребaми, oчікувaннями, сенсoм життя і 

вимoгaми сoціaльнoї дійсності” [103, с. 133]. У працях А. Линенко знаходимо 

розуміння готовності як „особливої якості oсoбистoсті”, що передбачає 

усвідoмлену мотивацію щoдo викoнaння діяльності. У структурі готовності 
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прoпoнується вирізняти: ставлення до діяльнoсті, aбo нaстaнoвленнян a її 

здійснення, мотиви діяльнoсті, знання прo предмет і спoсoби діяльнoсті, 

навички тa вміння їх прaктичнoгo втілення” [159, с. 31]. 

У нaшій рoбoті під гoтoвністю майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії потрібно розуміти прагнення формувати позитивні, 

гармонійні відносини, відкрито сприймати багатогранність проявів людської 

особистості, володіти нормами і правилами толерантної культури, створювати 

гуманістичне підґрунтя для побудови міжособистісних стосунків, а також 

визнавати рівноправність і глибину особистісного контакту через 

взаєморозуміння та емпатію. 

З метою діагностування сформованості готовності до толерантної 

взаємодії у майбутніх соціальних працівників нами було проведено 

констатувальний етап експерименту, на якому обґрунтували та визначили 

критерії, показники і рівні студентів. 

Перш за все визначимо поняття „критерій”. У словнику іншомовних слів 

знаходимо таке тлумачення: „мірило для визначення оцінки предмета, явища; 

ознака взята за основу класифікації” [248, с. 305]. У педагогічному словнику [249, 

с. 314] під критерієм розуміють „якості, властивості, ознаки досліджуваного 

об’єкта, що дають можливість дійти висновків про його стан, рівень розвитку та 

функціонування”. У довідниково-енциклопедичній літературі дане поняття 

розглядається як: ключова ознака об’єкта, на основі якої здійснюється оцінка, 

визначення або класифікація чого-небудь [257, с. 139]; взаємозалежні змінні 

характеристики, які є найадекватнішими для вирішення будь-яких проблем 

[281, с. 637]; узагальнений показник розвитку системи, успішності діяльності 

[256, с. 295].  

Слід зазначити, що важливе значення відіграють діагностичність і 

достовірність основних критеріїв, що дають змогу виявити рівень 

сформованості готовності до толерантної взаємодії у майбутніх соціальних 

працівників. 
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Розробляючи критерії оцінки сформованості готовності до толерантної 

взаємодії у майбутніх соціальних працівників, ми опирались на визначення 

Р. Чубук: „критерій – це набір ознак та властивостей явища, об’єкта, предмета, які 

дають змогу судити про його стан, рівень розвитку та функціонування” [304, 

с. 255]. Також нами були враховані вимоги до виділення і обґрунтування критеріїв, 

які розробив В. Полонський: 

– критерій повинен бути адекватний тому явищу, вимірником якого він є. 

Отже, в критерії повинні чітко відображатися природа вимірюваного явища і 

динаміка зміни, що виражається критерієм властивості; 

– критерій повинен виражатися дефініцією. Тобто одні й ті ж фактичні 

значення різних явищ повинні при застосуванні до них критерію давати однакові 

якісні значення; 

– критерій повинен бути простим, тобто допускати найпростіші способи 

вимірювання з використанням недорогих і нескладних методик, опитувальників, 

тестів [194]. 

Провівши аналіз наукових досліджень щодо проблеми толерантності [30; 56, 

с. 16-18; 60, с. 370; 150, с. 77-78; 157; 203; 230, с. 47; 250, с. 182-185; 315, с. 17-

18], відмітимо, що науковцями в галузях педагогіки та психології по-різному 

розглядається визначення критеріїв толерантності та толерантної взаємодії. Таким 

чином, аналіз вивченої літератури дозволив нам на основі врахування специфіки 

навчання майбутніх фахівців в умовах інклюзивного середовища визначити власні 

критерії. 

На наш погляд, готовність до толерантної взаємодії у майбутніх соціальних 

працівників можна оцінювати, виходячи з рівня сформованості в них особистісних 

характеристик толерантності, тобто знань, умінь та навичок, які є необхідними для 

ефективного виконання ними професійних завдань. Тому перший критерій, за яким 

ми діагностували готовність до толерантної взаємодії у майбутніх соціальних 

працівників – критерій толерантної освіченості (когнітивний), за допомогою 

якого ми мали змогу визначити рівень сформованості в майбутніх соціальних 
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працівників знань про толерантність, толерантне світосприйняття, усвідомлення 

толерантної культури. 

Другий критерій, який спрямований на визначення готовності до толерантної 

дії у майбутніх соціальних працівників, визначено нами як критерій готовності до 

взаємодії (мотиваційний). Він пов’язаний із активністю у соціальних 

взаємовідносинах, прийняття інших, побудовою партнерських стосунків, 

прагненням до надання допомоги тощо. 

З іншого боку, стан сформованості готовності до толерантної взаємодії у 

майбутніх соціальних працівників необхідно продіагностувати з позиції дії, тому 

третій критерій ми визначили як критерій толерантної поведінки 

(поведінковий). Цей критерій пов’язаний із навичками стриманості, ведення 

діалогу, комунікативної компетентності, контролю поведінки. 

Відповідно до традиційних підходів щодо створення критеріальної бази, ми 

виділяємо три рівні сформованості відповідних показників за кожним з критеріїв, а 

саме: високий, середній і низький.  

Студенти з високим рівнем готовності до толерантної взаємодії 

стримані, усвідомлюють необхідність толерантної культури і толерантних 

вчинків у соціумі, прагнуть до взаєморозуміння, прийняття індивідуальності 

кожної людини незалежно від соціального статусу та стану здоров’я, 

сприймають її такою, як вона є, поважають та приймають цінності іншого, 

прагнуть до конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, здатні 

проявляти чуйність та милосердя, мають добре розвинені комунікативні 

здібності.  

Середній рівень готовності майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії визначає, що їх прагнення до співпраці виявляється 

ситуативно, без особливого бажання, ставлення до іншого будуються у вигляді 

послуги, достойно та активно поводити себе у суспільстві проявляється рідко, 

без особливої зацікавленості, наявне ситуативне реагування на соціальні 

проблеми, дотримання певних соціальних норм, недостатньо розвинуті 
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комунікативні здібності, прагнення виявити чуйність, допомогу чи піклування 

залежить від бажання або ситуації. 

Студентам з низьким рівнем готовності толерантної взаємодії притаманні 

такі ознаки: нульові знання про толерантність, відсутність прагнення їх 

покращити, нестриманість, прагнення нав’язувати власну думку, невміння 

будувати партнерські стосунки та небажання визнавати іншу точку зору, 

можуть проявляти агресію та нетерпимість, нездатність розуміти, співчувати та 

переживати стан іншого, зверхнє, упереджене ставлення, ігнорування, 

недотримання норм та правил поведінки у суспільстві, прояв повної 

безвідповідальності у соціальному середовищі. 

В узагальненому вигляді розроблені критерії сформованості готовності до 

толерантної взаємодії у майбутніх соціальних працівників в інклюзивному 

середовищі подано в таблиці 1.1. 

 Таблиця 1.1. 

Критерії, показники та рівні сформованості готовності до толерантної 

взаємодії у майбутніх соціальних працівників 

Критерії Рівні Показники 

1 2 3 

т
о
л

ер
а
н

т
н

а
 о

св
іч

ен
іс

т
ь

 

(к
о
гн

іт
и

в
н

и
й

) 

високий 

– ґрунтовні, різносторонні знання про сутність 

толерантності; 

– усвідомлення норм і правил толерантної 

культури; 

– чіткі уявлення про роль толерантності в 

інклюзивному середовищі та житті загалом 

середній 

− достатні знання про розуміння толерантності; 

− нестійке уявлення про толерантну культуру та її 

прояви; 

− присутні стереотипи щодо людей з особливими 

потребами; 

низький 

 

– знання про толерантність відсутні або 

поверхневі; 

– недостатнє розуміння толерантного світогляду; 

– застосування некоректних висловлювань, у тому 

числі до людей з особливими потребами 

(наприклад: каліка, глухий, сліпий) 
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На підставі вищеозначених критеріїв, їх рівнів і показників ми розпочинаємо 

аналіз стану сформованості готовності до толерантної взаємодії у майбутніх 

соціальних працівників.  

Продовження таблиці 1.1. 

го
т
о
в

н
іс

т
ь

 д
о
 в

за
єм

о
д
ії

 

(м
о
т
и

в
а
ц

ій
н

и
й

) 
високий 

– активність у соціальних відношеннях, прийняття 
інших, прагнення до надання допомоги, 
комунікативна компетентність; 

– побудова партнерських стосунків, пошук шляхів 
для компромісу; 

– адекватне оцінювання можливостей осіб з 
особливими потребами 

середній 

– недостатньо виражене прагнення до спілкування 
та дружби; 

– терпимість до фізичного або психічного 
дискомфорту може проявлятися ситуативно; 

– незначна присутність напруги у відносинах  

низький 

– байдужість до налагодження стосунків, невміння 
контролювати свій емоційний стан та 
приховувати неприємні відчуття; 

– небажання приймати, пристосовуватися і 
підлаштовуватися під іншого; 

– відсутність лояльного ставлення до інших, прояв 
агресивності, конфліктності 

т
о
л

ер
а
н

т
н

а
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о
в
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ін

к
а
 

(п
о
в

ед
ін

к
о
в

и
й

) 

високий 

– стриманість, прагнення до діалогу, співпраці, 
контроль та відсутність напруги в поведінці;  

– комфортність у стосунках в інклюзивному 
середовищі; 

– схильність до емпатії, доброзичливість, 
піклування 

середній 

– невміння конструктивно вирішувати конфліктні 
ситуації, але готові контролювати власну 
поведінку; 

– присутня здатність частково переосмислювати 
власні помилки;  

– переживання за інших та прагнення до надання 
допомоги може відбуватися лише в певних 
ситуаціях 

низький 

– присутні інтолерантні вчинки, суперництво та 
ігнорування; 

– домінування над іншими відбувається постійно, 
зневажання думок інших, прояв впертості; 

– конфліктні під час діалогу, відсутнє прагнення 
йти на компроміс  
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Базою проведення стали структурні підрозділи ВНЗ „Відкритий міжнародний 

університету розвитку людини „Україна”, який вже більше 20-ти років впроваджує 

інклюзивне навчання і забезпечує рівний доступ до здобування вищої освіти 

студентам з різними вадами здоров’я за умовами повного виконання 

навчального плану. Найбільшу групу серед них становлять студенти із 

захворюваннями опорно-рухового апарату, ДЦП, з вадами слуху, проблемами 

зору тощо. 

Учасниками експерименту виступили студенти Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету „Україна” (м. Хмельницький), Карпатського 

Інституту підприємництва Університету „Україна” (м. Хуст) та Інституту 

соціальних технологій Університету „Україна” (м. Київ). Основна вибіркова 

сукупність становила 218 студентів спеціальності „соціальна робота”. До цієї 

вибіркової сукупності входили студенти – майбутні соціальні працівники, які 

навчаються в умовах інклюзивного закладу вищої освіти на освітньому рівні 

„бакалавр” (108 особи експериментальна група (ЕГ) та 110 – контрольна група 

(КГ)). 

Студенти Хмельницького інституту соціальних технологій (76 осіб – 48 

дівчат та 28 хлопців) та Карпатського Інституту підприємництва (32 особи – 16 

дівчат та 6 хлопців) увійшли до експериментальної групи, а студенти Інституту 

соціальних технологій (110 осіб – 70 дівчат та 54 хлопці) – до контрольної.  

Основним методом дослідження на цьому етапі стала дослідно-педагогічна 

робота експериментального характеру, специфікою якої стала відсутність 

незмінних за складом експериментальних і контрольних груп. Слід зазначити, 

що щорічний випуск та зарахування студентів на спеціальність „соціальна 

робота” зумовлює незавершеність соціально-педагогічної діяльності, 

відповідно, закладає відсутність стійкого позитивного кінцевого результату 

процесу сформованості готовності до толерантної взаємодії у майбутніх 

соціальних працівників. Але ми можемо говорити про проміжний результат і 

найголовніше – про правильність визначення перспективи подальшого 

розвитку особистості майбутніх соціальних працівників.  
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Готовність до толерантної взаємодії ми оцінювали також за такими 

зовнішніми ознаками: активність, ініціативність, прагнення надати допомогу, 

наполегливість студентів у процесі спільної діяльності; особисте сприйняття 

людей з особливими потребами; вирішення нестандартних ситуацій, які 

траплялися під час взаємодії зі студентами з особливими освітніми потребами, 

вміння обґрунтувати оптимальність обраного рішення; аргументовані 

судження; толерантне ставлення до поглядів та дій співрозмовників; вміння 

легко і швидко налагоджувати міжособистісні контакти; адекватна самооцінка 

результатів своєї діяльності. 

Анкетування та бесіди з майбутніми соціальними працівниками 

проводилися з метою з’ясування їхніх знань щодо усвідомлення толерантності, 

джерела, з яких студенти дізналися про дане поняття, розуміння норм і правил 

толерантної культури, правил спілкування та форм поведінки у інклюзивному 

середовищі, покращення професійних якостей тощо. Також анкетування 

дозволило з’ясувати той факт, як студенти ставляться до практики 

інклюзивного навчання і як оцінюють власний рівень толерантної культури, а 

також, які проблеми виникають під час спілкування з людьми з особливими 

потребами. 

Отримані дані анкет та бесід співставлялися з даними педагогічного 

спостереження за поведінкою, манерою поводження і спілкування на заняттях з 

одногрупниками, з викладачами, кураторами груп, і в позаурочній діяльності з 

іншими студентами закладу. 

Для з’ясування означеного вище критерію нами був сформований 

діагностичний комплекс методик, до складу якого увійшли: опитування 

студентів, вивчено вимоги до опанування програмного матеріалу, освітню 

документацію, проаналізовано навчальні плани зі спеціальності „соціальна 

робота” (освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”), бесіди; опитування „Що 

розуміють студенти під поняттям „толерантність?”; анкетування „Джерела, з 

яких студенти дізналися про поняття „толерантність”; написання мінітвору на 

тему „Толерантність в моєму житті” (Додаток А). 



107 

Згідно з означеним комплексом методик, ми провели діагностику рівня 

сформованості готовності до толерантної взаємодії у майбутніх соціальних 

працівників за критерієм толерантної освіченості, який містить у собі різні 

показники (знання, позиції).  

Аналізуючи навчальні дисципліни, де б могли траплятися студентам під 

час професійної підготовки такі поняття, як: „толерантність”, „толерантна 

взаємодія”, „терпеливість” та інші, що притаманні чи тотожні толерантності, 

відмітимо, що таких дисциплін не багато: Філософія, Педагогічна майстерність, 

Соціальна педагогіка, Практикум з соціальної роботи, Основи консультування 

та Система організацій соціальної сфери, Основи реабілітології, Основи 

інклюзії, які прямо чи дотично містять у собі вищезгадані поняття.  

Нами було відвідано: 18 лекцій, 12 практичних, 18 семінарських занять, 

на яких було з’ясовано реальний стан застосування викладачами елементів 

демонстрації толерантності та толерантної взаємодії під час викладання 

дисциплін, що сприяють покращенню професійної підготовки соціальних 

працівників.  

Результати спостереження засвідчують, що під час викладу лекційного 

матеріалу викладачі стежили за логічною послідовністю, чіткістю визначення 

ключових положень, доступністю. Під час викладання матеріалу реагували на 

засвоєння матеріалу студентами з особливими освітніми потребами. Більшість 

викладачів завершували кожне питання лекції підсумком і мотивованим 

переходом до наступного. Вони володіли ініціативою, вмінням стимулювати й 

утримувати увагу студентів, активізувати їхню розумову діяльність, керували 

процесом засвоєння знань, такими операціями, як аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, аналогія, порівняння, розрізнення, узагальнення тощо. Однак, 

незначна кількість викладачів не проявляли вміння налагодити зі студентами 

контактів візуального (зорового) та вербального (мовленнєвого) характеру, які 

полягали у встановленні зворотнього зв’язку і розумінні, на якому рівні 

сприйняття навчального матеріалу вони знаходяться.  
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Для формування толерантної взаємодії у студентів під час проведення 

навчальних занять викладач має бути взірцем і прикладом для наслідування як 

стосовно усіх студентів, так і щодо студентів з особливими освітніми 

потребами зокрема. Незважаючи на те, що в інклюзивному освітньому 

середовищі викладачі ставляться до студентів з особливими освітніми 

потребами так само, як і до здорових студентів, деякі працівники 

демонстрували опіку стосовно студентів з особливими освітніми потребами та 

приділяли більше часу для таких студентів. Спостерігалися й такі випадки, 

коли викладачі, зважаючи на особливості захворювання студента (вади зору чи 

слуху), відсторонювали студентів від усного опитування чи письмової роботи, 

залишаючи їх поза увагою протягом заняття, акцентуючи на їхніх вадах. 

Лекційні заняття в основному були наповнені монологічним 

представленням лектора специфічної інформації без використання 

ілюстративних (наочних) матеріалів та сучасних інформаційних технологій, що 

суттєво ускладнювало опанування матеріалу студентами з особливими 

освітніми потребами. Лише викладачі кількох навчальних дисциплін, зважаючи 

на „особливості” студентів, використовували на заняттях презентації, 

уповільнювали читання матеріалу (якщо в аудиторії знаходився перекладач 

жестової мови), надавали заздалегідь роздруковані (більшим кеглем) або 

записані (аудіо, -відео) конспекти лекцій, застосовували комп’ютерну техніку і 

т.п. Викладачі особистим прикладом демонстрували толерантне ставлення до 

студентів з особливими освітніми потребами, надаючи рівні можливості для 

опанування навчального матеріалу. 

На семінарських заняттях ми здебільшого спостерігали такі форми 

занять, як дискусія та розв’язування творчих завдань. Значну частину 

семінарських та практичних занять викладачі проводили у формі опитування. 

Студенти відповідно до зазначеної теми семінарського заняття готувалися 

самостійно за допомогою лекційного матеріалу, який могли брати і в 

електронному варіанті. Варто відмітити, що деякі викладачі терпляче 

вислуховували студентів з вадами мовлення, не перебиваючи та не зупиняючи 
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їх. Час від часу для студентів застосовувалися тестові запитання у вигляді 

проміжних або підсумкових контролів знань за допомогою комп’ютерної 

техніки. Особливо це було зручно для студентів з вадами мовлення. 

Загалом, у результаті спостереження, що здійснювалося під час 

відвідування лекцій, практичних та семінарських занять, щодо вивчення 

застосування та демонстрації толерантної взаємодії зі сторони викладачів та 

студентів безпосередньо під час навчального процесу, ми виявили недостатній 

рівень формування понять „толерантності” під час викладення навчальних 

курсів та здійснення акценту на толерантну взаємодію. 

Продовжуючи визначення рівнів готовності до толерантної взаємодії за 

першим критерієм – толерантна освіченість – нами з’ясовано такі факти, як: 

інформованість студентів про толерантність, їх розуміння про дане поняття, 

усвідомлення толерантної культури і толерантних вчинків в оточенні. 

За результатами відкритого запитання „Що таке толерантність?”, ми 

отримали низку пояснень, серед яких мають місце і такі: вихованість та повага 

до інших; здатність об’єктивно сприймати світ, події та явища; чемність 

стосовно оточуючих; ввічлива поведінка в різних ситуаціях; здатність людини 

сприймати іншу такою, якою вона є; „джентльменське” ставлення; любов до 

ближнього; адекватне реагування на всіх оточуючих; вміння вислухати, 

зрозуміти та прийняти іншого і т.п. Відмітимо, що 22,3% експериментальної 

групи та 25,1% опитаних контрольної групи не змогли надати відповідь на 

запитання, що свідчить про відсутність знань про дане поняття у майбутніх 

фахівців. 

Визначаючи джерела, з яких студенти дізналися про поняття 

„толерантність”, було запропоновано наступні варіанти на вибір: 

сім’я школа телебачення Інтернет 

друзі ВНЗ радіо книга 
 

Аналіз результатів джерел інформованості про „толерантність” 

експериментальної та контрольної груп дослідження відображено на 

рисунку 1.1. 
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Рис. 1.1. Джерела інформованості про „толерантність” (%) 

 

За даними рис. 1.1., констатуємо, що серед запропонованих джерел 

суттєво переважають навчальні заклади (ВНЗ: ЕГ–23,2% і КГ–20,9% та школа: 

ЕГ–24,2% і КГ–21,6%) та сім’я (ЕГ–24,2% і КГ–20,1%), що, у свою чергу, 

обумовлює значимість цих соціальних інститутів для молоді. 

Аналіз мінітворів на тему „Толерантність в моєму житті” показав, що 

багато учасників дослідження відчували суттєві труднощі (18% студентів не 

виконали завдання), але були і такі, які зуміли розкрити свою думку. Наведемо 

декілька фрагментів зі студентських мінітворів: 

„ На мою думку, у сучасному суспільстві всі повинні бути толерантними 

та поважати один одного. Я вважаю, що я толерантна, поруч зі мною людям 

комфортно, я має свою думку, але і поважаю думки інших. Кожен з нас має 

демонструвати толерантну поведінку власним прикладом”; 

„… на мою думку, якщо кожна людина у цей час буде хоч трішки 

толерантною, світ буде добрішим, адже все залежить від нас”; 

„Толерантність відіграє важливу роль в житті кожної людини. Кожна 

людина є індивідуальністю і тому вона має право на свою власну думку, 

поведінку і інші погляди на життя, які потрібно адекватно приймати і 

терпеливо ставитися до цього”; 

„Толерантність, на мою думку, займає дуже важливу роль в моєму житті. 

Адже це одна із складових відносин між людьми…”; 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0
23,2 24,2 24,2

5,1 6,1
8,1

1,0

8,1

20,9 20,1 21,6

10,1 9,4
7,2

3,6

7,2

Експериментальна група Контрольна група



111 

„… я люблю толерантних людей, тому що вони ставляться з повагою до 

інших. Не критикують, не нав’язують свою точку зору. Мені з ними легко, та й 

сама я толерантно ставлюсь до інших, не вимагаю від інших того, щоб сама не 

зробила. …толерантних людей має бути більше і потрібно розуміти, що кожна 

людина має право на власну думку…”. 

Виявлено, що майбутні соціальні працівники в цілому правильно 

розуміють суть толерантності, наводять багатогранність цього поняття, бачать 

специфіку його прояву у міжособистісних відносинах, і часто ототожнюють 

його з “хорошим ставленням” до оточуючих, але не представили практичного 

застосування у професійній діяльності та підвищення інтересу щодо більш 

глибшого вивчення та реалізації знань з побудови толерантних стосунків.  

Отже, отримані дaні за дослідженим критерієм зaсвідчують, щo лише 

незначна кількість респондентів вoлoдіє знaннями про толерантність та 

толерантну культуру, неoбхідними для готовності до толерантної взаємодії у 

інклюзивному середовищі. Узагальнені результати рівнів готовності до 

толерантної взаємодії майбутніх соціальних працівників в інклюзивному 

середовищі за критерієм толерантна освіченість експериментальної та 

контрольної груп представлено у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Рівні готовності до толерантної взаємодії майбутніх соціальних 

працівників в інклюзивному середовищі за критерієм толерантна 

освіченість на констатувальному етапі експерименту (%) 

Рівні Експериментальна група Контрольна група Різниця 

Високий 20,4 20,0 +0,4 

Середній 45,3 43,6 +1,5 

Низький 34,3 36,4 -2,1 

 

Таким чином, за сукупними результатами дослідження виявлено, що 

лише невелика кількість респондентів, охоплених констатувальним етапом за 

критерієм „толерантна освіченість”, мають різносторонні, глибокі поняття про 
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толерантність, ціннісне значення толерантності у соціумі – 20,4% (ЕГ) та 20,0% 

(КГ). 45,3% (ЕГ) та 43,6% (КГ) студентів мають достатні знання про сутність 

толерантності, вміють охарактеризувати дане поняття. І 34,3% (ЕГ) і 36,4% 

(КГ) студентів відверто відповіли про незнання та нерозуміння поняття 

толерантності як такого.  

Визначаючи рівні готовності до толерантної взаємодії у майбутніх 

соціальних працівників за критерієм готовність до взаємодії, нами був 

застосований цілий комплекс діагностичних методик, а саме: бесіди; 

педагогічне спостереження; авторська методика – опитувальник ставлення 

студентів до практики інклюзивного навчання у ВНЗ (Додаток Б); тест 

комунікативної толерантності (В. Бойка) [14, с. 134-137]; тест В. Фея „Шкала 

прийняття інших” [236, с. 220-221]; методика „Суб’єктивна оцінка 

міжособистісних відносин” (С. Духновського) [97].  

Розпочнемо діагностику за другим критерієм з показника комунікативних 

навичок. Для цього ми застосували „Тест комунікативної толерантності” 

(В. Бойко) [14, с. 134-137], який передбачає 9 блоків поведінкових ознак 

комунікативної толерантності. Ця методика дозволила визначити чинники 

комунікативних бар’єрів, пов’язані з настановами респондентів та виявити рівні 

сформованості комунікативної толерантності у студентів за такими шкалами: 

Шкала 1. Неприйняття або нерозуміння індивідуальності людини. 

Шкала 2. Використання себе як еталона під час оцінювання інших. 

Шкала 3. Категоричність або консерватизм в оцінюванні інших людей. 

Шкала 4. Невміння приховувати або нівелювати неприємні відчуття у 

спілкуванні з некомунікабельними партнерами. 

Шкала 5. Прагнення переробити, перевиховати партнерів. 

Шкала 6. Прагнення підлаштувати партнера під себе, зробити його 

зручним. 

Шкала 7. Невміння пробачити іншому помилки. 

Шкала 8. Нетерпимість до фізичного або психічного дискомфорту 

партнера. 
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Шкала 9. Невміння пристосовуватися до партнерів. 

Результати даної методики представлено у діаграмі (Рис. 1.2.). 

 

Рис. 1.2. Рівні вираженості комунікативної толерантності  

за методикою В. Бойко (%) 
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перевиховати партнерів

Шкала 6. Прагнення підлаштувати 
партнера під себе, зробити його зручним

Шкала 7. Невміння пробачити іншому 
помилки, ненавмисно заподіяні вам 

неприємності

Шкала 8. Нетерпимість до фізичного або 
психічного дискомфорту партнера, 

створеному іншими людьми

Шкала 9. Невміння пристосовуватися до  
характеру та звичок інших
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Так, за результатами даної методики (Рис. 1.2.), нами з’ясовано, що 

найменшу комунікативну толерантність майбутні фахівці проявляють за 

шкалою 4 (ЕГ–68,1%, КГ–63,1%) – невміння приховувати або нівелювати 

неприємні відчуття у спілкуванні з некомунікабельними партнерами, 

відсутність терпимості при „незручному” співбесіднику. Другою виділяється 

шкала 9 (ЕГ–61,2%, КГ–65,5%) – із низьким рівнем пристосування до 

партнерів, невміння підлаштовуватися під іншого. Шкала 6 (ЕГ–65,1%, КГ–

55,3%) показує прагнення респондента підлаштувати партнера під себе, 

намагання зробити його зручним, прагнення до маніпулювання співбесідника. 

Суттєво вирізняється у діаграмі і шкала 3 (ЕГ–62,8%, КГ–64,3%), що відтворює 

категоричність та консерватизм в оцінюванні інших людей, відсутність 

лояльного ставлення до інших. 

На противагу вищерозглянутим шкалам привертають увагу й інші, що 

демонструють високий рівень комунікативної толерантності. Наприклад, шкала 

2 (ЕГ–46,9%, КГ–42,3%) – не використання себе як еталону під час оцінювання 

інших та не прирівнювання інших до себе; шкала 8 (ЕГ–49,7%, КГ–46,2%) – 

прояв терпимості до фізичного або психічного дискомфорту партнера. 

Аналізуючи результати даної методики, зауважимо, що нaлежний рівень 

комунікативної толерантності студентів закладу вищої освіти в інклюзивному 

навчальному середовищі хaрaктерний для порівняно невеликoї кількoсті 

студентів, які брали учaсть у кoнстaтувaльнoму етaпі дoслідження. 

Зважаючи на безпосереднє перебування майбутніх соціальних 

працівників в інклюзивному освітньому середовищі ЗВО, нами було 

розроблено авторський опитувальник щодо ставлення студентів до практики 

інклюзивного навчання загалом та до людей з особливими потребами зокрема. 

Результати опитувальника експериментальної та контрольної груп відображено 

в таблиці 1.3. (Додаток Б.1.) та у діаграмах (рис.1.3. і 1.4.)  
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Рис. 1.3. Результати опитувальника щодо ставлення студентів  

до практики інклюзивного навчання в експериментальній групі (%) 

 

 

Рис. 1.4. Результати опитувальника щодо ставлення студентів  

до практики інклюзивного навчання в контрольній групі (%) 

 

Проаналізувавши відповіді на запитання експериментальної та 

контрольної груп 77,6% (ЕГ) і 655% (КГ) респондентів, ми з’ясували, що 

студентам повинна проводитися спеціальна підготовка щодо спільного 

навчання в інклюзивній групі, тобто разом зі студентами з особливими 

освітніми потребами. Майже всі опитані підтвердили, що у закладі мають бути 

створені спеціальні педагогічні, психологічні, архітектурні умови. Щодо 

конкретної форми навчання, за якою можуть здобувати освіту особи з 

особливими освітніми потребами, то опитування результатів не дало. І це 

говорить про те, що кожен вправі навчатися за зручною для нього формою. 
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87,2% (ЕГ) і 83,0% (КГ) опитаних визнали, що під час навчання вимоги зі 

сторони викладачів однакові до всіх, хоча 30,7% (ЕГ) та 32,0% (КГ) опитаних 

відмітили, що студенти з особливими освітніми потребами потребують певної 

уваги до себе під час навчальних занять. 80,0% (ЕГ) і 82,2% (КГ) опитаних 

підтвердили, що спілкування, дружба, взаємодія між здоровими студентами та 

студентами з особливими освітніми потребами є звичним явищем. І 98,8% (ЕГ) 

та 93,8% (КГ) респондентів відповіли, що серед студентів з особливими 

освітніми потребами є багато здібних і талановитих людей. 

Отже, за результатами опитувальника більша частина студентів готові 

сприймати, взаємодіяти та спільно навчатися зі студентами з особливими 

освітніми потребами, але відмічають потребу проведення спеціальної 

підготовки до роботи в інклюзивному середовищі та створення спеціальних 

педагогічних, психологічних, архітектурних умов. 

Наступна методика, яку нами було застосовано, – тест В. Фейя „Шкала 

прийняття інших” [236, с. 220-221]. Дана методика призначена для визначення 

рівня прийняття інших людей, містить 18 запитань із 5-ма варіантами 

відповідей.  

Інтерпретація результатів тесту В. Фейя проводиться за підрахунками 

балів у зворотному порядку і визначається за чотирма показниками: 60 балів і 

більше – високий показник прийняття інших; 45-60 балів – середній показник 

прийняття інших з тенденцією до високого; 30-45 балів – середній показник 

прийняття інших з тенденцією до низького; 30 балів і менше – низький 

показник прийняття інших. Результати діагностики відображені нами у діаграмі 

(див. рис.1.5.).  

Узагальнення результатів за цією методикою дозволило нам виявити рівні 

прийняття інших у такому відсотковому відношенні по групах – високий 

5,8% (ЕГ) і 7,2% (КГ), середній 51,9% (ЕГ) та 48,6% (КГ), нижче середнього 

42,3% (ЕГ) та 44,2% (КГ), а низький рівень дорівнює 0%. Отже, можна зробити 

висновок, що серед опитаних обидвох груп спостерігаються незначні відсоткові 
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відхилення і, загалом, переважають середній та нижче середнього рівні 

прийняття інших. 

 

Рис. 1.5. Результати рівнів прийняття інших за методикою В. Фейя (%) 

 

Застосовуючи методику С. Духновського „Суб’єктивна оцінка 

міжособистісних відносин” [97], яка містить різні характеристики відносин, 

станів і почуттів, що виникають під час взаємодії з іншими людьми, нами було 

визначено рівні міжособистісних відносин у студентів за чотирма шкалами. 

Наочно аналіз результатів узагальнено та відображено на рис. 1.6.  

 

Рис. 1.6. Результати застосування методики С. Духновського 

„Суб’єктивна оцінка міжособистісних відносин” (%) 
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Обробка та інтерпретація одержаних результатів за даною методикою 

засвідчила, що у переважної частини респондентів рівень міжособистісних 

відносин за чотирма шкалами середній, оскільки коливається в межах 53-73%. 

Нашу увагу привернула шкала „напруга у відносинах”, де спостерігається дещо 

значний, порівняно з іншими, високий рівень 22,7% (ЕГ) та 27,1% (КГ), що 

свідчить про можливість присутності напруги у відносинах у повсякденній 

діяльності. Відмітимо і про низькі показники конфліктності в 

експериментальній групі (9,1%) та агресії (11,4%) у відносинах серед опитаних. 

За результатами викoристaння цієї метoдики кoнстaтуємо, щo, згіднo із 

сaмooцінкoю опитаних, нaйчaстіше у міжoсoбистісних віднoсинaх вони 

відчувaють нaпругу aбo можуть виявляти агресивність. Причому, за гендерною 

ознакою більшою мірою схильні проявляти агресію у міжособистісних 

відносинах дівчата. 

Узагальнені результати рівнів готовності до толерантної взаємодії 

майбутніх соціальних працівників в інклюзивному середовищі за критерієм 

готовність до взаємодії експериментальної та контрольної груп представлено у 

таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4. 

Рівні готовності до толерантної взаємодії майбутніх соціальних 

працівників в інклюзивному середовищі за критерієм готовність до 

взаємодії на констатувальному етапі експерименту (%) 

Рівні Експериментальна група Контрольна група Різниця 

Високий 15,7 13,6 +2,1 

Середній 49,1 50,0 -0,9 

Низький 35,2 36,4 -1,2 

 

Отже, за узагальненими результатами дослідження за критерієм 

готовність до взаємодії можна констатувати, що 15,7% (ЕГ) і 13,6% (КГ) 

студентів є активними у соціальних відносинах, прагнуть до гармонізації 

міжособистісних відносин і спілкування, усвідомлення індивідуальності 
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людини, надання допомоги та готові до беззаперечного прийняття іншого; 

49,1% (ЕГ) та 50,0% (КГ) студентів здатні до побудови партнерських чи 

товариських стосунків, компромісу, дружби, терпимості до „особливостей” 

іншого та поступливості; 35,2% (ЕГ) і 36,4% (КГ) студентів вважають себе 

„еталоном” та „лідером” під час взаємодії з іншими, проявляють байдужість до 

налагодження стосунків, прагнуть підлаштувати співрозмовника під себе, 

важко долають напругу у відносинах, можуть уникати спілкування. 

Перейдемо до діагностики рівнів готовності до толерантної взаємодії у 

студентів за останнім критерієм – критерієм толерантної поведінки. Для 

цього нами було застосовано: бесіди; педагогічне спостереження; 

спостереження; тест „Наскільки ви толерантні” (О. Тушканової) [236, с. 229-

231]; тест описання конфліктної поведінки (за К. Томасом) [110, с. 116-120], 

Методика на виявлення схильності до емпатії (за А. Мехрабієномта 

М. Епштейном) [236, с. 222-224]. 

Використовуючи методику тестування О. Тушканової „Наскільки ви 

толерантні” [236, с. 229-231], ми отримали наступні дані, які відобразили на 

рисунку 1.7.  

 

Рис. 1.7. Результати застосування методики О. Тушканової 

„Наскільки ви толерантні” (%) 

 

Дані рисунка 1.7. демонструють, що 19,1% (ЕГ) і 22,5% (КГ) студентів 

показали безкомпромісність та впертість, нестриманість, намагання нав’язати 
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власну думку та прояв агресії при досягненні власної мети; 68,4% (ЕГ) і 

63,9% (КГ) студентів здатні до співпраці, хоча іноді із занадто різкою та 

нечемною поведінкою, можливо навіть із приниженням гідності партнера; 

12,5% (ЕГ) та 13,6% (КГ) студентів у своїх відповідях продемонстрували 

толерантність і готовність прийняти будь-яку ідею, критичне відношення до 

власної думки та поведінки, здатність переосмислювати власні помилки. 

Далі у дослідженні нами було використано методику „Описання 

поведінки” (за К. Томасом) [110, с. 116-120]. Для опису типів поведінки людей 

в конфліктних ситуаціях К.Томас застосовує двомірну модель регулювання 

конфліктів, основними вимірами в якій є співпраця, пов’язана з увагою людини 

до інтересів інших людей, залучених в конфлікт, і наполегливість, для якої 

характерний акцент на захисті власних інтересів. За даною методикою ми 

отримали наступні результати (див. рис.1.8.).  

 

Рис. 1.8. Результати методики „Описання поведінки” (за К. Томасом) (%) 

 

Як видно з результатів на рис. 1.8., 7,5% (ЕГ) і 9,8% (КГ) опитаних 

прагнуть до суперництва – коли людина максимально орієнтована на перемогу 

в конфлікті і мінімально зважає на інтереси інших, у той час як 22,8% (ЕГ) і 

23,2% (КГ) готові вирішувати конфлікт за допомогою співпраці та йти на 

компроміс 22,2% (ЕГ) і 25,9% (КГ). 
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З незначним відставанням 25,5% (ЕГ) і 23,7% (КГ) студенти воліють 

уникати конфліктів, а 21,9% (ЕГ) і 17,4% (КГ) респондентів своєю поведінкою 

готові пристосовуватися, щоб вирішити проблемні ситуації.  

Для підтвердження попередніх методик нами була застосована методика 

на виявлення схильності до емпатії (за А. Мехрабієном та М. Епштейном) [236, 

с. 222-224]. За цією методикою ми визначили рівні схильності до емпатії у 

студентів і отримали наступні результати, що наглядно відображено нами на 

рисунку 1.9.  

 

Рис. 1.9. Рівні схильності до емпатії  

(за методикою А. Мехрабієна та М. Епштейна) (%) 

 

 Зважаючи на те, що емпатія – це „здатність індивіда емоційно реагувати 

на переживання інших людей, розуміти їх стан, відчуття, думки, а з іншої 

сторони, це переважно пасивно-споглядальне ставлення до переживання іншої 

людини, яке не передбачає активних дій для надання їй допомоги” [224, с. 122], 

відмітимо, що лише у 4,3% (ЕГ) і 3,6% (КГ) респондентів виявлено високий 

рівень схильності до емпатії. 73,9% (ЕГ) і 71,8% (КГ) мають середній рівень, і 

майже кожен четвертий 21,8% (ЕГ) і 24,6% (КГ) з опитаних з низьким рівнем 

емпатійних здібностей. 

Узагальнені результати рівнів готовності до толерантної взаємодії 

майбутніх соціальних працівників в інклюзивному середовищі за критерієм 
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толерантна поведінка експериментальної та контрольної груп представлено у 

таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5. 

Рівні готовності до толерантної взаємодії майбутніх соціальних 

працівників в інклюзивному середовищі за критерієм толерантна 

поведінка на констатувальному етапі експерименту (%) 

Рівні 
Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 
Різниця 

Високий 13,0 13,6 +0,6 

Середній 53,7 50,0 +3,7 

Низький 33,3 36,4 -3,1 

 

Отже, узагальнюючи результати дослідження за критерієм „толерантна 

поведінка”, відмітимо, що по 13,0% опитаних експериментальної та 

контрольної груп готові демонструвати власну поведінку на високому рівні, 

конструктивно будувати діалог, бути стриманими стосовно інших, ввічливими, 

терплячими і чуйними, проявляти доброзичливе ставлення та піклуватися про 

інших; 53,7% (ЕГ) і 50,0% (КГ) опитаних можуть бути стриманими та прагнути 

допомогти лише в певних ситуаціях, готові пристосуватися, здатні до діалогу та 

контролю власної поведінки; 33,3% (ЕГ) та 36,4% (КГ) опитаних відчувають 

важкість у стримуванні власних емоцій, конфліктні під час діалогу, вперті, 

намагаються нав’язувати власну думку, не зважають на інтереси інших, 

прагнуть до суперництва або ігнорують. 

Аналіз проведених методик та визначених показників рівнів за кожним 

зазначеним критерієм дозволив нам провести узагальнені результати і виявити 

рівні сформованості готовності до толерантної взаємодії майбутніх соціальних 

працівників в інклюзивному середовищі, що представлено у таблиці 1.6. 
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Таблиця 1.6.  

Співвідношення усереднених даних рівнів готовності у майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному 

середовищі на констатувальному етапі експерименту (%)  

 

Графічне зображення рівнів сформованості готовності до толерантної 

взаємодії майбутніх соціальних працівників на констатувальному етапі 

експерименту представлено на діаграмі (рис.1.10.). 

 

Рис. 1.10. Рівні готовості до толерантної взаємодії у майбутніх соціальних 

працівників на констатувальному етапі експерименту (%) 

 

Підсумовуючи та узагальнюючи результати нашого дослідження за 

означеними критеріями, нами визначено, що високим рівнем сформованості 

готовності до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища 
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володіють 16,4% (ЕГ) та 15,7% (КГ) студентів, які мають ґрунтовні, 

різносторонні знання про поняття толерантність, стримані, усвідомлюють 

необхідність толерантної культури і толерантних вчинків в соціумі, прагнуть до 

взаєморозуміння, прийняття індивідуальності кожної людини незалежно від 

соціального статусу та стану здоров’я, сприйняття її такою, як вона є, поваги та 

прийняття цінностей іншого, прагнення до конструктивного вирішення 

конфліктних ситуацій, здатність проявляти чуйність та милосердя, мають добре 

розвинені комунікативні здібності. Середнім рівнем охоплено 49,4% (ЕГ) та 

47,9% (КГ) студентів, які мають достатні знання про толерантність, прагнення 

до співпраці у них виявляється ситуативно, без особливого бажання, 

відношення до іншого будуються у вигляді послуги, достойно та активно 

поводити себе у суспільстві проявляється рідко, без особливої зацікавленості, 

ситуативне реагування на соціальні проблеми, дотримання певних соціальних 

норм, недостатньо розвинуті комунікативні здібності, прагнення виявити 

чуйність, допомогу чи піклування залежить від бажання або ситуації. І у 

34,3% (ЕГ) і 36,4% (КГ) студентів виявлено низький рівень, які мають нульові 

знання про толерантність, не прагнуть їх покращити, нестримані, прагнуть 

нав’язувати власну думку, не вміють будувати партнерські стосунки та не 

визнають іншої точки зору, можуть проявляти агресію та нетерпимість, 

нездатність розуміти, співчувати та переживати стан іншого, зверхнє, 

упереджене ставлення, ігнорування, недотримання норм та правил поведінки у 

суспільстві, прояв повної безвідповідальності у соціальному середовищі. 

Таким чином, результати констатувального етапу експерименту 

засвідчили, що хоча навчальна програма підготовки студентів спеціальності 

соціальна робота і передбачає формування елементів толерантної взаємодії на 

деяких дисциплінах природничо-наукової та професійно-практичної 

підготовки, разом з тим недостатньо приділяється увага формуванню 

толерантних умінь та якостей, основам толерантного відношення до різних 

категорій клієнтів, у тому числі до осіб з інвалідністю. Про це свідчить і 

проведена констатація щодо виявлення рівнів сформованості готовності до 
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толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі майбутніх соціальних 

працівників. 

Наявний стан сформованості готовності до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі засвідчує недостатність у майбутніх соціальних 

працівників толерантної освіченості та знань про особливості взаємодії з 

особами з інвалідністю. Причиною є недостатня та несистематична робота з 

формування у майбутніх фахівців толерантної взаємодії в інклюзивному 

середовищі під час фахової підготовки, а також відсутність у студентів 

життєвого досвіду спілкування та поводження із людьми з інвалідністю. 

Аналіз і узагальнення результатів дослідження продемонстрували 

необхідність звернення уваги на стан сформованості готовності до толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища у майбутніх соціальних 

працівників, визначення і запровадження педагогічних умов для ефективного 

формування готовності до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища.  

 

 

Висновки до розділу 1 

Вивчення теоретико-методологічних основ дослідження проблеми 

підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища дозволило нам зробити певні висновки 

узагальнюючого характеру. 

Вони стосуються, по-перше, результатів аналітичної роботи з вивчення 

наукових джерел із досліджуваної проблеми. По-друге, торкаються сутності та 

особливостей професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та їх 

становлення як професіоналів. По-третє, відображають аналіз підготовки до 

толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. 

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження показав її складність 

та багатоаспектність, оскільки вона поєднує в собі відносно самостійні наукові 

напрямки, які стосуються: вивчення проблем професійної підготовки майбутніх 
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соціальних працівників, у тому числі в умовах інклюзивного освітнього 

середовища; дослідження проблем виховання толерантності та підготовки 

майбутніх фахівців до толерантної взаємодії під час професійної діяльності; 

визначення сутності поняття та складових феномену толерантної взаємодії. 

Аналіз наукових досліджень, присвячених проблемам професійної 

підготовки соціальних працівників, засвідчує, що, по-перше, в теорії та 

практиці вищої освіти накопичено значний досвід, який може стати основою 

для формування кваліфікованого фахівця. По-друге, аналіз наукової літератури 

щодо проблеми підготовки майбутніх фахівців в умовах інклюзивного 

освітнього середовища продемонстрував той факт, що сучасний соціальний 

працівник зобов’язаний володіти знаннями та навичками роботи в 

інклюзивному середовищі, застосовувати спеціальні прийоми та методи, 

вдосконалювати інклюзивну компетентність. Але нами виявлено, що у 

небагатьох працях вітчизняних та зарубіжних науковців висвітлено шляхи 

професійної підготовки соціальних працівників до роботи в умовах 

інклюзивного середовища. По-третє, дослідження наукової літератури, 

присвяченої висвітленню проблем виховання толерантності та підготовки 

майбутніх фахівців до толерантної взаємодії, дозволило виявити, що на рівень 

толерантного виховання майбутніх фахівців впливає освіта, тому ефективне 

формування можливе за умови планування педагогічної системи, комплексного 

підходу та створення відповідних педагогічних умов. Важливу роль у 

формуванні толерантної взаємодії у майбутніх фахівців відіграє навчальне 

середовище закладу, особливо якщо воно інклюзивне.  

Аналіз наукової літератури показав, що: по-перше, фундаментальних 

досліджень з проблеми професійної підготовки соціальних працівників до 

роботи в умовах інклюзивного середовища небагато, хоча є яскраво вираженою 

потреба у систематизації знань та умінь з даної наукової проблеми; по-друге, 

ряд сучасних теоретичних і практичних педагогічних проблем поки не 

розв’язані на рівні педагогічної науки, серед яких і пошук науково-

педагогічних основ покращення навчально-виховного процесу ЗВО для 
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підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища.  

Провівши дефінітивний аналіз науково-методичної літератури у нашому 

дослідженні в різних авторських інтерпретаціях, ми визначили свої вихідні 

поняття. Для усвідомлення поняття „професійна підготовка соціальних 

працівників”, ми взяли за основу „процес і результат оволодіння цінностями 

соціальної та соціально-педагогічної діяльності, професійно-необхідними 

знаннями, вміннями і навичками, формування професійно-важливих 

особистісних якостей, які є основою готовності до професійної соціальної та 

соціально-педагогічної діяльності”. Під поняттям „інклюзивне середовище”, 

яке застосовується у більш широкому діапазоні, ніж поняття „інклюзивне 

освітнє середовище”, і лише певною мірою охоплює освітню складову, ми 

розумітимемо „сукупність освітніх, соціальних, реабілітаційних та побутових 

умов для спільної роботи фахівців та осіб з особливими потребами, взаємодія 

яких призводить до успіху та позитивних результатів соціального 

становлення”.  

Аналіз наукових джерел, присвячених висвітленню сутності поняття та 

складових феномену толерантної взаємодії, дозволив нам визначити поняття 

„толерантність” в інклюзивному середовищі як „прийняття іншого у всьому 

різноманітті, відмову від нетерпимості до іншого незалежно від соціального 

статусу, майнового стану, стану здоров’я”. А вихідне поняття нашої роботи 

„толерантна взаємодія„ ми сформулювали як „гармонійність у відносинах, 

пошук компромісного діалогу, взаєморозуміння та взаємодопомога, 

толерантна поведінка, ефективна співпраця”. Базовими складовими 

толерантної взаємодії виступають діалог і поведінка. Основними аспектами 

феномену толерантної взаємодії є: обов’язкова домовленість двох сторін; 

досягнення взаєморозуміння та раціональної взаємодії у сфері комунікативної і 

практичної діяльності; досягнення спільної мети через співпрацю та діалог; 

свобода співрозмовників, їх взаємно визнана рівноправність і глибина 

особистісного контакту через взаєморозуміння та емпатію. 
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Загалом, на основі вивчення й аналізу наукових досліджень та науково-

практичної літератури ми теоретично обґрунтували питання підготовки 

майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища та уточнили вихідні поняття. 

Аналіз вивченої літератури на основі врахування специфіки навчання 

майбутніх фахівців в умовах інклюзивного середовища дозволив нам означити 

власні критерії для діагностики стану сформованості готовності до толерантної 

взаємодії у майбутніх соціальних працівників: перший – толерантна освіченість 

(когнітивний), другий критерій – готовність до взаємодії (мотиваційний), третій 

– толерантна поведінка (поведінковий). Кожен із визначених нами критеріїв 

мав конкретні показники та три рівні, а саме: високий, середній і низький.  

На визначення готовності студентів до толерантної взаємодії впливали і 

такі ознаки: соціальна активність, ініціативність, прагнення надати допомогу, 

наполегливість студентів у процесі спільної діяльності; особисте сприйняття 

людей з особливими потребами; вирішення нестандартних ситуацій, які 

траплялися під час взаємодії зі студентами з особливими освітніми потребами, 

вміння обґрунтувати оптимальність обраного рішення; аргументовані 

судження; толерантне ставлення до поглядів та дій співрозмовників; вміння 

легко і швидко налагоджувати міжособистісні контакти; адекватна самооцінка 

результатів своєї діяльності. 

За означеними критеріями нами був сформований діагностичний 

комплекс методик, який дозволив нам визначити стан сформованості 

готовності до толерантної взаємодії у майбутніх соціальних працівників. 

Проведена діагностика сформованості у майбутніх соціальних працівників за 

трьома визначеними критеріями (толерантна освіченість, готовність до 

взаємодії, толерантна поведінка) показала загальний низький рівень (34,3% –

ЕГ; 36,4% – КГ) сформованості практично за усіма показниками. Причиною, на 

нашу думку, є недостатня та несистематична робота щодо формування в 

майбутніх соціальних працівників толерантної взаємодії в інклюзивному 

середовищі під час фахової підготовки, а також відсутність у студентів 
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життєвого досвіду спілкування та поводження із людьми з інвалідністю. До 

того ж на рівень формування толерантної взаємодії у майбутніх фахівців та 

професійної підготовки загалом може вплинути організація навчально-

виховного процесу в інклюзивному середовищі ЗВО.  

Основні результати розділу висвітлено в таких публікаціях автора: [66; 

67; 68; 69; 71; 72; 74; 75; 76; 77; 78; 80; 83; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 93]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ТОЛЕРАНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

2.1. Обґрунтування та характеристика педагогічних умов 

формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі 

 

Багатоаспектне вивчення проблем толерантності, терпимого 

взаємовідношення між людьми, розуміння сутності поняття та складових 

феномену толерантної взаємодії, пошук ефективних методів подолання 

нетерпимості, вивчення особливостей підготовки майбутніх соціальних 

працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища, 

висвітлене нами в першому розділі дисертації, цілком може стати достатньою 

науковою підставою для визначення й розробки педагогічних умов для 

професійної підготовки соціальних працівників до толерантної взаємодії.  

Вважаємо, що раніше отримані нами в ході вивчення проблеми знання 

стануть методологічним підґрунтям подальшого наукового пошуку. Разом з 

тим, для більш ґрунтовного дослідження й виявлення необхідних педагогічних 

умов потрібно визначитись з єдиним концептуальним підходом, який допоможе 

окреслити стратегічні й тактичні напрямки дисертаційного дослідження та 

позбавить дослідний процес від опису авторських вражень про вивчене раніше 

та спрощених рекомендацій. 

Враховуючи вищеозначені орієнтири, сформулюємо концептуальні 

положення, які стануть основою розробки педагогічних умов для формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища, зокрема: 
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1. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в 

інклюзивному середовищі зумовлює особливі вимоги до професійної і 

особистісної підготовки, які, крім базового рівня знань, повинні мати уявлення і 

розуміння сутності інклюзивного навчання, володіти знаннями про 

психологічні закономірності і ознаки особистісного розвитку осіб з 

інвалідністю.  

2. Стиль поведінки, професійна компетентність фахівця із соціальної 

роботи обумовлені сукупністю його професійних умінь, навичок, всебічної 

підготовленості, ерудиції, глибоких спеціальних знань у своїй галузі. 

3. Толерантність розглядаємо як прийняття іншого у всьому різноманітті, 

відмову від нетерпимості до іншого незалежно від соціального статусу, 

майнового стану, стану здоров’я, тобто готовність сприймати інших такими, 

якими вони є, активну взаємодію зацікавлених сторін та досягнення спільної 

думки. 

4. Під толерантною взаємодією ми розуміємо гармонійність у відносинах, 

пошук компромісного діалогу, взаєморозуміння та взаємодопомогу, толерантну 

поведінку, ефективну співпрацю. Толерантне ставлення до іншої особистості 

передбачає визнання та розуміння того, що особистість не просто інша, але і 

має право бути іншою. 

5. Особливостями підготовки майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища є: 1) виховання 

толерантності у майбутнього соціального працівника як необхідної умови для 

взаємодії з людьми з інвалідністю; 2) специфіка підготовки майбутніх 

соціальних працівників в умовах інклюзивного середовища; 3) становлення 

майбутнього фахівця як професіонала до своєї діяльності, формування 

професійної компетентності соціального працівника для роботи в 

інклюзивному середовищі. 

6. При розробці педагогічних умов формування готовності майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі 

необхідно враховувати освітні стандарти підготовки майбутніх соціальних 
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працівників, а також нормативно-правову базу інклюзивного навчання в 

закладах вищої освіти. 

7. Визначаючи педагогічні умови для майбутніх соціальних працівників, 

необхідно враховувати не лише сукупність факторів та обставин, від яких 

залежать дані умови, але й особливості інклюзивної освіти, за яких 

безпосередньо відбувається процес формування готовності до толерантної 

взаємодії. Окрім „системних” знань у вищій школі, студенти повинні розуміти 

насамперед самих себе й оточуючих людей, розвинути особистісну емпатію і 

рефлексію, вміти співпереживати і радіти за інших, прагнути до взаємодії, 

допомоги та розуміння інших. 

Такою в загальному вигляді є вихідна концепція розробки педагогічних 

умов формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі.  

На формувальному етапі експериментального дослідження одним із 

наших завдань було обґрунтувати (на основі даних теоретичного аналізу й 

результатів емпіричних досліджень) та впровадити такі педагогічні умови, які 

забезпечать підготовку майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища. 

Уточнюючи тлумачення поняття „педагогічні умови”, звернемося до 

енциклопедичної літератури, де дане поняття трактується як: сукупність 

зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на процес розвитку об’єкта або 

суб’єкта, динаміку і результати [281, с. 908]; сукупність взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених сконструйованих заходів з урахуванням змісту і структури 

педагогічного процесу, що забезпечують вирішення освітніх завдань [193, 

с. 235]; педагогічні прийоми, форми, методи та організаційні засоби здійснення 

навчального процесу [263, с. 779]; оболонка педагогічних технологій чи 

моделей, завдяки якій реалізуються компоненти технології [221, с. 371]. В 

енциклопедії освіти педагогічні умови трактуються як система спеціально 

створених форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, необхідних 

для досягнення конкретної педагогічної мети [99, с. 1026]; сукупність 



133 

об’єктивних та суб’єктивних чинників, які необхідні для забезпечення 

ефективного функціонування всіх компонентів педагогічної системи” [287, 

с. 33]. Відповідно до цього, ми розглядаємо педагогічні умови як 

цілеспрямовано організовані обставини і можливості професійної підготовки 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища, від наявності або зміни яких залежить ефективність організації 

навчально-виховного процесу та результативність професійної підготовки. 

Поділяючи педагогічні умови (залежно від способу впливу на освітній 

процес) на зовнішні та внутрішні, В. Жернов стверджує, що зовнішні умови є 

продуктом функціонування політичної, соціально-економічної, освітньої та 

інших систем зовнішнього середовища; вони реалізуються через відповідні 

фактори. Під внутрішніми умовами маються на увазі суто педагогічні умови, 

які випливають із завдань певного педагогічного процесу і становлять 

сукупність педагогічних заходів, що забезпечують ефективне вирішення цих 

завдань [102, с. 85]. У нашому дослідженні ми зосередили увагу саме на 

розробці внутрішніх умов формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі. 

Для визначення оптимальних педагогічних умов підготовки майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії були враховані закономірності 

навчання, згідно з якими „результативність професійної підготовки студентів 

перебуває у залежності від таких чинників: 

− гносеологічні, відповідно до яких результати підготовки соціальних 

працівників залежать від об’єму навчально-пізнавальної діяльності та 

практичного застосування знань і вмінь, а продуктивність засвоєння знань 

прямо пропорційно залежить від потреби вчитися, від ступеня 

проблематичності навчання, потужності залучення студентів до вирішення 

важливих для них навчально-професійних завдань, що водночас мотивує їх до 

творчої навчально-пізнавальної діяльності; 

− психологічні, що потребують урахування інтересу до навчально- 

професійної діяльності і навчальних можливостей студентів, оскільки 
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продуктивність фахової підготовки залежить від їхньої пізнавальної активності, 

особливостей мислення, розвитку пам’яті, здатності до учіння, сформованості 

навичок і вмінь, які формуються у процесі застосування спеціальних 

тренувальних вправ і спонукають до мисленнєвої діяльності та 

смислотворчості; 

− кібернетичні, згідно з якими ефективність, якість навчання залежить 

від частоти й обсягу зворотного зв’язку, від ефективності контролю, від якості 

управління навчальним процесом, а продуктивність професійної підготовки 

підвищується, коли модель дії, що її слід виконувати, – „програма рухів” та її 

результати – „програма мети” випереджають у мозку саму діяльність; 

− соціологічні, що підкреслюють актуальність застосування 

інтерактивних технологій і підкреслюють, що розвиток індивіда зумовлюється 

розвитком кола осіб, з якими він взаємодіє, а ефективність навчання залежить 

від потужності пізнавальних контактів, взаємонавчання, пізнавального 

напруження, від якості спілкування на різних рівнях тощо; 

− організаційні закономірності, що підкреслюють: ефективність навчання 

залежить від управління цим процесом з боку викладача та оптимальної 

організації навчально-пізнавальної діяльності студента” [296, с. 254]. 

У контексті нашої роботи ми вивчали педагогічні умови наукових 

досліджень [9; 14, с. 103-104; 46; 170; 260, с. 120] та інші, в яких розглядалися 

питання формування толерантності у молоді, у тому числі формування до 

толерантної взаємодії. При визначенні умов зважали на розуміння та зміст 

поняття „толерантна взаємодія”, а також виявлені недоліки у формуванні 

готовності до толерантної взаємодії соціальних працівників при фаховій 

підготовці за результатами констатувального етапу експерименту. 

Спираючись на аналіз сучасного стану справ щодо професійної 

підготовки майбутніх фахівців в Україні, вивчення практичного досвіду 

підготовки майбутніх соціальних працівників в інклюзивному середовищі ЗВО 

та базового законодавства щодо інклюзивної освіти, яке регламентує освітню 

діяльність ЗВО, а також на науково-теоретичний аналіз інновацій вітчизняних 
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та зарубіжних педагогів і науковців у галузі формування толерантності нами 

були визначені педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі. На рис. 2.1. 

представлено схему формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. 

Рис. 2.1. Схема формування готовності майбутніх соціальних працівників  

до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища 
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Першу умову ми пов’язуємо з оптимізацією змісту фахової підготовки 

майбутніх соціальних працівників через їхнє навчання в інклюзивному 

освітньому середовищі ЗВО, із забезпеченням толерантної взаємодії майбутніх 

соціальних працівників із студентами з інвалідністю на підставі активного 

емоційно-позитивного особистісного спілкування з урахуванням принципів 

толерантної взаємодії. 

Другу умову – із розробкою та використанням у програмі фахової 

підготовки соціальних працівників таких сучасних педагогічних технологій, які 

цілеспрямовано забезпечують формування толерантної взаємодії майбутнього 

фахівця. 

Третю умову – із залученням майбутніх соціальних працівників до 

волонтерської діяльності з особами з інвалідністю різної вікової категорії на 

основі толерантності, розуміння та прийняття. 

Розглядаючи першу педагогічну умову „оптимізація змісту фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників через їхнє навчання в 

інклюзивному освітньому середовищі ЗВО”, з’ясуємо, що зміст навчання або 

зміст освіти фахівця виступає як основний компонент навчально-виховного 

процесу в умовах закладу вищої освіти. На думку дослідників проблем 

навчання у ЗВО, зміст освіти є синтезом навчальних дисциплін, що входять у 

навчальні плани та зафіксовані навчальними програмами підготовки фахівців. 

Зміст навчання визначається об’ємом і науковим рівнем знань із суспільних, 

фундаментальних і професійно-орієнтованих наук, системою вироблених умінь 

та навичок застосування знань, їх практичного використання. Зміст підготовки 

фахівців розглядається С. Харченком як комплексна програма, підґрунтям якої 

є системний підхід, програмно-цільовий метод планування й управління 

процесом навчання. 

Ми повністю погоджуємося із думкою О. Карпенко, яка наголошує, що 

„неможливо об’єктивно вибудувати структуру і зміст кваліфікаційних 

характеристик лише за допомогою зіставлення теоретичної і практичної 

моделей професіоналів. Необхідно враховувати вимоги до властивостей, 
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якостей особистості і розвиненості різних компонентів у свідомості, психології 

і практичній діяльності соціального працівника” [130, с. 49]. 

Приступаючи до розробки першої умови „оптимізація змісту фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників через їхнє навчання в 

інклюзивному освітньому середовищі ЗВО”, ми визначимо декілька кроків, 

врахування яких посилить доповнення змісту підготовки майбутніх соціальних 

працівників теоретичними знаннями і практичними вміннями щодо толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі: 

− вивчаючи зміст фахової підготовки майбутніх соціальних працівників, 

оптимізуємо навчальні дисципліни; 

− у змісті професійної підготовки закцентуємо увагу на формування 

інклюзивної компетентності, яка виступає основою толерантної взаємодії в 

умовах інклюзивного середовища; 

− визначимо роль проходження практики та організації науково-

дослідної роботи як складової фахової підготовки. 

Перш за все, при розробці першої умови ми виходили з того, що модель 

майбутнього фахівця у навчально-виховному процесі реалізується за 

допомогою вивчення сукупності навчальних дисциплін різних циклів, і, 

насамперед, циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Але в 

умовах сучасного суспільства соціальний працівник постає не просто фахівцем, 

який вирішує обмежене коло виробничих завдань, а фахівцем, який володіє 

глибокими, професійними знаннями і розвинутими здібностями, компетентним 

у взаємодії з різними групами клієнтів, толерантним та готовим до компромісу, 

здатним до інноваційного вирішення різноманітних проблемних ситуацій тощо. 

У рамках нашого дослідження ми передбачали, що заклад вищої освіти, в 

якому відбувається процес підготовки соціальних працівників, повинен мати 

низку ознак, що дозволять оптимізувати навчально-виховний процес та 

забезпечити комфортні умови для взаємодії усіх учасників: 

− цілісність навчального процесу – передбачає не лише освітні інтереси 

учасників навчального процесу, безпосередньо пов’язані з процесом навчання, 
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а й більш широке коло інтересів, що виходить за межі урочної частини 

(організація позанавчальної діяльності студентів, участь у вузівських заходах і 

т.д.); 

− відкритість – для молоді, різної за соціальним статусом, станом 

здоров’я, власними інтересами тощо. Заклад має бути відкритим для діалогу, 

міжособистісного і групового спілкування, сприяти збагаченню життєвого 

досвіду студентів. Адже саме відсутність досвіду та необхідної інформації – дві 

найпоширеніші причини розвитку у студентів негативних стереотипів відносно 

„інших”; 

− доступність – архітектурна доступність є однією з головних ознак 

толерантного ЗВО. Кожен студент має безперешкодно потрапити в будівлю та вільно 

переміщуватися всередині. У першу чергу це стосується студентів з особливими 

освітніми потребами. Зручний інтер’єр, предметні структури, візуальне наповнення, 

позначки, зрозумілі для усіх без винятку, створюють особливу ауру в навчальному 

приміщенні, організовують життєвий простір студентів; 

− гуманність – передбачає співпрацю та діалог між усіма учасниками 

навчального процесу. Соціальна ситуація – нова нетрадиційна для вишу 

співпраця, в яку включаються здорові студенти та студенти з особливими 

освітніми потребами, батьки студентів, педагоги, а також адміністрація закладу. 

Адже, якщо не проводити цілеспрямовану педагогічну роботу з вибудовування 

толерантних взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, то 

вони й не виникнуть, а взаємодія й співробітництво матимуть лише 

формальний характер;  

− взаємодія з інституціями, що опікуються дітьми та молоддю з особливими 

освітніми потребами – постійна та тривала співпраця вишу з реабілітаційними 

центрами, навчальними закладами, що впроваджують інклюзію, УТОГ, УТОС, 

іншими організаціями, що сприяють дітям та молоді з особливими потребами. 

Залучення їх до навчально-виховного процесу закладу через участь у семінарах, 

круглих столах, конференціях, виховних заходах, а також як бази практик. 
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„Основними суб’єктами навчально-виховного процесу виступають 

викладачі (педагоги) та студенти. Взаємодія викладача і студента є одним із 

найважливіших чинників, які впливають на становлення особистості молодої 

людини, оскільки дуже багато з того, що людина набуває в студентські роки, 

залишається з нею на все життя і визначає її життєву траєкторію” [278, с. 433]. 

Тому педагогічний колектив власним прикладом повинен демонструвати 

молодим людям, які формуються у новому оточенні, толерантні риси та 

правильні взаємовідносини, перш за все, до осіб з інвалідністю. 

При розробці першої умови ми вивчали зміст фахової підготовки 

майбутніх соціальних працівників та оптимізували навчальні дисципліни з 

метою покращення та закріплення розуміння про толерантність і толерантну 

взаємодію. Для успішної професійної діяльності, доповнення змісту фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників реалізовувалося через теоретичні 

знання і практичні вміння щодо толерантної освіченості і толерантної взаємодії 

в інклюзивному середовищі.  

Своєрідність побудови програм професійної підготовки полягає в тому, 

що їхньою первинною одиницею є нерозкрита цілісність, яка пізніше 

розкривається шляхом поглибленого вивчення його складових. Такий тип 

побудови програм можна формулювати як метод навчання „по спіралі”, коли на 

кожному етапі поглиблюється і уточнюється бачення про конкретні елементи 

професійної діяльності 135. 

Вивчаючи навчальний план спеціальності, що виступає основним 

нормативним документом і характеризує структуру змісту професійної 

підготовки студентів спеціальності „соціальна робота”, нами було 

запропоновано зміни до змісту робочих програм фахівців освітнього рівня 

„бакалавр”. 

Структура навчального плану спеціальності „соціальна робота” 

складається з циклу загальної підготовки та професійної підготовки, які, окрім 

обов’язкових навчальних дисциплін, містять і перелік дисциплін вільного 
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вибору студентів. Найбільш цікавими для нашого дослідження були 

дисципліни циклу професійної підготовки. 

Корегуючи зміст, навчання майбутніх бакалаврів соціальної роботи в 

контексті формування толерантної взаємодії повинно реалізовуватися за 

допомогою дисциплін, які можна доповнити або включити до них окремі теми, 

питання до тем чи надати навчальну інформацію щодо толерантної освіченості. 

Вивчення наступної дисципліни – це поглиблення та конкретизація попередніх 

знань, які були надані у попередньо вивченій дисципліні в більш узагальненому 

вигляді. А, окрім теоретичних знань, важливу роль відіграють і дисципліни 

практичного характеру, які також повинні бути наповнені толерантним змістом. 

 Також до навчального плану нами включено додаткові дисципліни у 

вигляді спецкурсу, що максимально наповнений навчальним матеріалом, який 

цілеспрямовано зорієнтовано на розвиток у студентів не лише знань, умінь та 

навичок щодо толерантної взаємодії, але й вдосконалення знань та навичок 

роботи в інклюзивному середовищі.  

Оптимізація змісту професійної підготовки студентів на основі 

навчальних дисциплін є творчим переосмисленням робочих навчальних 

програм, які повною мірою відображають зміст предмета. Відповідно до логіки 

нашого дослідження представимо навчальні дисципліни, за якими навчаються 

студенти згідно з навчальним планом. 

На сьогодні структура навчального плану спеціальності „соціальна 

робота” складається із двох циклів: „І. Цикл загальної підготовки” та „ІІ. Цикл 

професійної підготовки”. Кожний з них містить підрозділи: Обов’язкові 

навчальні дисципліни та Дисципліни вільного вибору студентів, які визначають 

спрямованість змісту професійної підготовки. Крім того, до обов’язкових 

навчальних дисциплін другого циклу навчального плану включено практики та 

випускна атестація. 

Розглянемо детальніше дисципліни, зміст робочих програм яких ми 

доповнимо та відкоригуємо відповідно до проблеми нашого дослідження. 
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Отже, розпочнемо з характеристики такої дисципліни, як „Вступ до 

спеціальності і основи теорії соціальної роботи”, яка є базовою дисципліною 

для майбутніх фахівців. У робочій навчальній програмі предмета мета курсу 

полягає в тому, щоб розглянути історичні передумови становлення соціальної 

роботи; з’ясувати сутність соціальної роботи як виду соціальної діяльності та 

окреслити роль соціального працівника в системі соціального обслуговування; 

надати студентам основні базові поняття і визначення, ознайомити з 

технологіями, формами та методами соціальної роботи; навчити вирішувати 

соціальні проблеми, які виникають у повсякденному житті різних категорій 

клієнтів. Цю мету доцільно поповнити таким завданням, як формування у 

студентів основи толерантного ставлення до різних категорій клієнтів, у тому 

числі до осіб з інвалідністю. Реалізацію цього завдання ми передбачали через 

включення до навчального курсу таких тем: „Толерантність як професійна 

якість соціального працівника” та „Профілактика нетерпимості до осіб з 

інвалідністю”. 

Наступна навчальна дисципліна, яка також вивчається на першому курсі, 

– „Педагогіка”. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у пізнанні 

закономірностей педагогічної діяльності та індивідуально-психологічних 

властивостей особистості; формування потреби в особистісному розвитку, 

вміння проявляти здібності до певного виду діяльності, досягати особистих 

цілей у процесі навчання, будувати систему психолого-педагогічних знань, які 

сприятимуть ефективності професійної діяльності, підвищенню культури 

педагогічного спілкування. Дану дисципліну ми доповнили розкриттям 

прийомів виховання толерантності у змісті таких тем лекцій: „Основи 

толерантної педагогіки” та „Виховання толерантності як попередження ознак 

нетерпимості”, та включенням дискусійних завдань: „Толерантність та 

інтолерантність у повсякденній діяльності”, „Толерантна людина – норма чи 

аномалія сьогодення”.  

Ще одна дисципліна, яку ми вважаємо максимально важливою, це – 

„Історія соціальної роботи”, яка відноситься до засадничих 
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загальносоціологічних дисциплін, що формують фаховий світогляд майбутніх 

соціальних працівників. Студенти вивчають основні поняття, що стосуються 

організаційних основ соціальної роботи в історії України та історії сучасного 

світу, вперше знайомляться із методами і формами соціальної роботи, що 

проводиться з різними категоріями і групами населення, аналізують 

особливості системної побудови соціального забезпечення та вивчають 

ефективні способи її реалізації. Завданнями даного курсу є досягнення 

студентами рівня теоретичного розуміння соціальної роботи як науки, 

начальної дисципліни та особливої сфери професійної діяльності в контексті 

вивчення історичних етапів становлення і розвитку цієї необхідної складової 

суспільного практикування.  

Для максимального сприяння формуванню світоглядного бачення щодо 

толерантного ставлення до людей з інвалідністю і враховуючи низку тем цього 

курсу, де „особа з інвалідністю” виступає одним із головних об’єктів 

соціальної допомоги та підтримки, нами було доповнено питаннями зміст 

деяких тем лекцій для розуміння студентами еволюції ставлення до людей з 

інвалідністю протягом тривалого історичного періоду. Зокрема, до теми лекції 

„Княжа та церковно монастирська підтримка нужденних у Х-ХІІІ століттях” ми 

включили питання: „Вивчення проблем надання допомоги особам з 

інвалідністю у монастирський період”; до теми лекції „Соціальна робота в 

період Українського Відродження” додане питання для вивчення „Милосердя 

та толерантність до дітей з інвалідністю в українських братствах”; до теми 

лекції „Соціальна робота у незалежній Україні” нами включено питання „Кроки 

інтеграції людей з інвалідністю у соціум”. 

Принципово важливе значення для нашого дослідження при розробці 

першої умови є навчальний предмет, який вивчається на другому курсі 

„Психологія спілкування” і, на нашу думку, суттєво впливає на розв’язання 

проблемних ситуацій при толерантній взаємодії під час виконання професійних 

обов’язків. Теми лекцій цього предмета не потребують змін але з урахуванням 

проблематики нашого дослідження ми доповнили такими питаннями: 
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„Особливості спілкування в інклюзивному середовищі”, „Правила порозуміння 

з людьми з інвалідністю у професійній діяльності”. Аналіз тем, які 

пропонуються для вивчення дисципліни, дозволили сформулювати тему 

практичного заняття „Конфлікти у діловому та повсякденному спілкуванні”. 

Практичне заняття передбачало застосування рольових ігор, дискусій, 

тестування, вправ на вирішення проблемних ситуацій з метою підвищення 

рівня навичок подолання конфліктів у діловому та повсякденному спілкуванні, 

а також підвищити у студентів мотивацію до пошуку компромісу.  

Розгляд дисципліни „Основи догляду за хворими та особами з 

інвалідністю” потребував від нас зробити акцент на формуванні толерантної 

культури та толерантної поведінки до осіб з інвалідністю у таких темах: 

„Використання принципів догляду в професійній діяльності”, „Роль персоналу 

в дотриманні етичних норм”, „Індивідуальний догляд за пацієнтом”, „Догляд за 

пацієнтом з інвалідністю”, оскільки, за нашим спостереженням, ця дисципліна 

подається з орієнтуванням на медичне спрямування.  

Аналіз змісту тем дисципліни „Культура ділового спілкування”, яка також 

вивчається студентами на другому курсі, дозволив доповнити зміст предмета 

темою: „Особливості толерантного спілкування у практичній діяльності”, де 

студенти повинні чітко усвідомити унікальність особистої взаємодії з 

майбутніми клієнтами різних верств населення та наслідки проблемних 

ситуацій. Особливий акцент нами був зроблений на роботі з людьми з 

інвалідністю, оскільки досить часто через нерозуміння та відсутність знань про 

особливості взаємодії з особами такої категорії може призвести до конфлікту. А 

також ми вважали доречним додати до практичних занять теми: „Прояв 

позитивних стосунків у процесі спілкування”, „Культура спілкування з особами 

з вадами слуху”, „Культура спілкування з особами з вадами зору”, що 

дозволили за допомогою вправ, дискусій та обговорень розвинути і сформувати 

позитивне ставлення студентів до своїх опонентів під час діалогу.  

У навчальну дисципліну „Соціальна робота з різними групами клієнтів”, 

яку вивчають майбутні фахівці соціальної роботи на третьому курсі, ми 
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включили спеціальну тему „Корисні правила контакту з особами з 

інвалідністю”, що повністю присвячена роботі з людьми з інвалідністю. 

Практичне втілення та набуття студентами навичок практичного застосування 

основних правил поводження з людьми з інвалідністю здійснювалося на 

практичних заняттях в ігровій формі з „клієнтами з уявними вадами”. Увага 

студентів була звернена на пошук оптимальних толерантних шляхів взаємодії 

та подоланні перешкод у спілкуванні і коригуванні власної поведінки.  

Серед дисциплін, що вивчаються майбутніми соціальними працівниками 

на четвертому курсі, нашу увагу привернули дисципліни, зміст яких ми 

доповнили з метою підвищення інформованості щодо проблем осіб з 

інвалідністю, толерантного відношення та для кращого розуміння студентами 

специфіки роботи з вищеозначеною категорією клієнтів. Тому, коригуючи зміст 

дисципліни „Консультування у соціальній роботі”, мета якої полягає у 

знайомстві з основами консультування в соціальній роботі та формування у 

студентів цілісного уявлення про соціальну, юридичну, педагогічну, 

психологічну допомогу, формування умінь і навичок, на яких ґрунтується їх 

професійна діяльність, розкриття сутності знань з консультування, ми 

відводили більше годин для практичних занять, посилюючи контроль 

виконання самостійної роботи студентів. Також нами запропоновано розробку 

наукових міні-проектів з визначення проблематики клієнтів і шляхів її 

вирішення.  

Зміст дисципліни „Соціальна робота з людьми з особливими потребами” 

ми доповнили темами „Особливості роботи з дітьми з інвалідністю” та 

„Особливості роботи з молоддю з інвалідністю”. А практичну частину 

дисципліни вважали доцільним доповнити майстер-класами від професійних 

фахівців соціальної роботи, вирішенням індивідуальних навчально-

дослідницьких завдань, а також відвідуванням спец-шкіл, реабілітаційних 

центрів та інклюзивно-ресурсних центрів.  

У цілому кожна із названих вище дисциплін і оптимізація змісту із 

змінами та доповненнями нами в навчальних програмах заклали міцну основу у 
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підвищення рівня толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища 

майбутніх соціальних працівників, оскільки були зорієнтовані на толерантну 

освіченість, правила взаємодії в інклюзивному середовищі, розуміння проблем 

людей з інвалідністю та особливостей роботи з ними. 

На нашу думку, розробка першої умови не буде повною, якщо, зважаючи 

на тематику нашого дослідження, ми не зробимо у змісті професійної 

підготовки майбутнього соціального працівника акцент на формування у 

студентів інклюзивної компетентності, яка виступає основою толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища.  

Доречно відмітити, що соціальний працівник, який володіє професійною 

майстерністю в обраній сфері діяльності, не може ефективно проводити роботу 

в інклюзивному середовищі, не маючи відповідної підготовки і практичного 

досвіду. Інклюзивна компетентність, як зазначалося у параграфі 1.1., є 

складовою професійної компетентності, і постає ключовою ланкою у 

професійній підготовці сучасного соціального працівника. 

Майбутнім соціальним працівникам під час роботи в інклюзивному 

середовищі важливо усвідомлювати „природу” інклюзії, специфіку роботи, 

знати спеціальні прийоми та методики співпраці з особами з різними вадами, 

їхні особливості захворювання, поведінку і можливості сприйняття оточуючих 

та оточуючого середовища. Результативність роботи залежить не лише від 

майстерності фахівця, а й від уміння сприймати осіб з особливими потребами 

як рівних, налагодження взаємовідносин і розуміння особливостей поведінки 

при різних нозологіях захворювання, дотримуватись певних правил 

спілкування з ними і бути готовими надати ту чи іншу послугу.  

Тому на четвертому курсі навчання до змісту підготовки майбутніх 

бакалаврів соціальної роботи ми розробили і впровадили спецкурс „Основи 

інклюзії”, що містить навчальний матеріал, спрямований на розвиток 

інклюзивної компетентності та толерантного ставлення до осіб з інвалідністю. 

Навчальна програма спецкурсу складається з чотирьох модулів 

(Додаток В). Завершується дисципліна заліковою роботою. 
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І Модуль – Теоретичні аспекти основ інклюзії, в якому розглядається: 

історія становлення і розвитку інклюзії; ключові поняття інклюзивної освіти – 

„людина з інвалідністю” як основний об’єкт інклюзії, „інклюзивне навчання, 

„інклюзивне навчальне середовище”; зарубіжний досвід впровадження 

інклюзії. 

ІІ Модуль – Нормативно-правова база забезпечення освітою осіб з 

інвалідністю. У цьому модулі розглядаються: міжнародні законодавчі 

документи, що захищають права осіб з інвалідністю; вітчизняна нормативно-

правова база щодо забезпечення освітою осіб з інвалідністю. 

ІІІ Модуль – Практичне застосування форм та методів роботи в 

інклюзивному середовищі, знайомить студентів з: особливостями діяльності 

фахівців у інклюзивному середовищі; інклюзивною компетентністю; правилами 

толерантного спілкування і співпраці з особами з інвалідністю; практичним 

застосуванням основ жестової мови; супроводом осіб з інвалідністю в 

інклюзивному навчальному середовищі; універсальним дизайном. 

ІV Модуль – Досвід впровадження інклюзивної освіти в Україні розкриває 

питання: формування інклюзивного середовища у закладах освіти; включення 

дітей та молоді з інвалідністю до навчальних закладів усіх типів; переваги та 

перешкоди впровадження інклюзивного навчання; готовність фахівців до 

роботи в умовах інклюзивного середовища.  

Завершується курс заліковою роботою, яка складається з тестового блоку 

та вирішення завдань проблемного характеру, і дозволяє визначити рівень 

інклюзивної компетентності у студентів. Адже саме від рівня сформованості 

інклюзивної компетентності, ефективності впровадження в особистісних 

взаєминах залежить здатність майбутнього фахівця налагоджувати у взаємодії з 

людьми з особливими потребами емоційно відверті, комфортні, емпатійні 

стосунки. Сьогодні інклюзивна компетентність виступає визначальним 

фактором у практичній діяльності соціального працівника.  

У процесі розробки першої умови суттєву увагу нами приділено 

проходженню практики студентами, яка відіграє важливу роль у професійній 
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підготовці. Завдяки практиці студенти мають можливість перебувати у 

реальних робочих обставинах і постійному, безпосередньому спілкуванні та 

взаємодії з клієнтами. Саме на практиці реалізовуються отримані ними знання і 

навички та надається можливість проявити свої професійні здібності. 

У навчальній програмі професійної підготовки соціальних працівників 

передбачено чотири види практики: ознайомча, навчальна, технологічна і 

стажувальна, яку проходять студенти на освітньому рівні „бакалавр”. 

При цьому ми виходимо з того, що практика має бути: 

− неперервною протягом усього періоду навчання студентів;  

− її зміст і форми проведення – поступово ускладнюватися;  

− студенти мають мати можливість вибору місця практики відповідно з 

майбутнього місця працевлаштування;  

− практика має носити навчальний і дослідний характер, тобто давати 

можливість студентам вивчити і серйозно осмислити різноманітні соціальні 

явища і процеси, особливості соціальної роботи з різними категоріями клієнтів 

[207, с. 123]. 

Звичайно, за допомогою проходження практики студенти мали 

можливість не лише практично застосувати здобуті знання, вміння та навички, 

але й опанувати нові та максимально наблизитися до реальних умов соціальної 

роботи.  

Проявити свої здібності, покращити практичні навички, застосувати 

інноваційні технології та апробувати власні ідеї – саме це реалізовувалося на 

практиці студентами. Адже ефективність проходження практики залежить не 

лише від вдалого підбору бази практики з професійними фахівцями, але й від 

особистої готовності студентів до діяльності у соціальній сфері. Тому ми більш 

детально приділяли увагу питанням проходження практики, особливо 

студентами старших курсів. Нами внесені суттєві зміни для проходження 

практики, що базуються на виконанні творчих завдань, розробці проектів, 

проведенні акційних заходів, участі у волонтерській діяльності, програванні 

ролі асистента діючого соціального працівника і т.п.  
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Проходження практики майбутніми фахівцями завжди поєднувалося із 

вивченням навчальних дисциплін професійного спрямування і дозволяло 

співвідносити знання теорії і практики соціальної роботи зі справжньою 

дійсністю. Особливістю проходження практик виступало те, що вони надавали 

змогу системно та цілеспрямовано реалізовувати творчі, креативні здібності та 

удосконалювати навички кожного студента в реальних умовах майбутньої 

професії. 

При корекції та доповнені змісту професійної підготовки ми враховували 

особливості змісту науково-дослідної роботи студентів, оскільки завдяки 

цьому виду навчання студенти оволодівають методологією наукового пошуку, 

набувають дослідницький досвід, глибше на основі творчого мислення 

засвоюють технології толерантної взаємодії та створюється своєрідний базис 

для реалізації отриманих знань, умінь і навичок у ЗВО.  

Відзначимо, що науково-дослідна робота студентів представляє собою 

комплекс форм та методів формування у майбутніх фахівців творчого 

мислення, засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок 

дослідника. Адже розвиток наукових досліджень у ЗВО безпосередньо впливає 

на якість навчання: змінюються вимоги до рівня знань студентів, структура 

процесу навчання, підвищується рівень підготовки майбутніх фахівців, їхнє 

практичне бачення [19]. 

Нами була спеціально розроблена і запропонована студентам (в контексті 

теми нашого дослідження) тематика науково-дослідних робіт, наукових 

проектів, курсових робіт, пов’язаних з толерантною взаємодією в 

інклюзивному середовищі. В умовах активної творчої пізнавальної діяльності 

студентам імпонували такі роботи, які набували характеру дослідницького 

пошуку: творчі завдання, доповіді, реферати, статті і т.п. У рамках нашого 

дослідження об’єктами студентської наукової роботи були люди з інвалідністю, 

інклюзивне середовище та толерантні відносини в соціумі. Базами дослідження 

ми обрали заклади з інклюзивним навчанням та інклюзивно-ресурсні центри.  
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Результати своїх досліджень студенти представляли на обласних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт молодих учених. 

Публічні виступи наукових досліджень реалізовувалися на студентських 

наукових читаннях та конференціях, які організовувалися і проводилися 

студентським активом. 

Наступною педагогічною умовою щодо формування готовності до 

толерантної взаємодії у майбутніх соціальних працівників є „використання 

сучасних педагогічних технологій, що забезпечують формування 

толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища”. 

В універсальному сенсі технологія означає сукупність методів, що 

забезпечує гарантоване досягнення цілей певної діяльності. Більшість сучасних 

дослідників під технологією розуміють сукупність методів навчання, прийомів, 

що характеризуються різнобічним поєднанням ознак: „оптимальних”, „науково-

обґрунтованих”, „ефективних”, „відповідних сучасним вимогам”. Але 

найсуттєвішою ознакою будь-якої технології є спрямованість на результат, і без 

її врахування усвідомлення цього поняття не буде повним [232, с. 10]. 

Визначимо теоретико-методологічне розуміння поняття „педагогічна 

технологія”, її класифікацію й змістовну сутність у сучасній науці відповідно 

до близькості досліджуваної проблеми формування готовності до толерантної 

взаємодії у майбутніх соціальних працівників.  

Вивченню питання технологічного підходу в педагогічній діяльності та 

професійній підготовці соціальних працівників приділяли увагу такі провідні 

вітчизняні та зарубіжні науковці як: В. Беспалько [12], О. Дубасенюк [270], 

І. Звєрєва [253], А. Капська [251], М. Кларін [133], Л. Нікітіна [255], 

В. Ортинський [187], О. Пєхота [188], І. Підласий [202], С. Сисоєва [197], 

С. Харченко [293] та ін. 

Зазначимо, що поняття „педагогічна технологія” сучасною наукою 

трактується неоднозначно. Так, з енциклопедії освіти „педагогічні технології – 

це технології, які забезпечують перетворення педагогічного процесу в освітній 

установі на цілеспрямовану діяльність усіх його суб’єктів” [99, с. 661]. 
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За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія являє собою 

„системний метод створення, застосування й визначення всього процесу 

навчання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх 

взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти” [280, с. 331]. Це 

„комплексна інтегративна система, що містить упорядкований ряд операцій і 

дій, що забезпечують педагогічне ціле визначення, змістові, інформаційно-

предметні і процесуальні аспекти, спрямовані на засвоєння систематизованих 

знань, набуття професійних умінь і формування особистісних якостей 

студентів” [194, с. 260]. 

Досліджуючи види педагогічних технологій, В. Ортинський стверджує, 

що педагогічні технології слід розглядати як систематичне й послідовне 

втілення на практиці заздалегідь спроектованого процесу навчання, яке є 

системою способів і досягнення цілей управління цим процесом [187]. 

Технологізація навчального процесу сприяє покращенню якості фахової 

підготовки спеціалістів нової генерації, широкому використанню наукового 

потенціалу ЗВО, впровадженню сучасних підходів, інноваційних розвиваючих 

засобів, методів, форм навчання у педагогічний процес [96]. Тому „вибір 

педагогічної технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи 

взаємодії, тактик навчання та стилю роботи педагога” [188, с. 11]. 

Адже результат технології прямо пропорційний рівню майстерності 

педагога, його загального розвитку, психологічного клімату у колективі, 

матеріально-технічного забезпечення, налаштування та готовності студентів. 

Таким чином, педагогічну технологію формування толерантної взаємодії 

в умовах інклюзивного середовища у майбутніх соціальних працівників під час 

професійної підготовки ми визначаємо як сукупність послідовних дій, форм, 

методів і прийомів, що застосовуються викладачами та студентами з метою 

підвищення рівня толерантної освіченості, свідомості, культури та взаємодії 

у студентському середовищі, покращення ефективності педагогічного впливу, 

виховання толерантної зорієнтованості у практичній діяльності в умовах 

інклюзивного середовища. 
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Зазначимо, що потреба у розробленні і впровадженні нових технологій у 

навчальному процесі ЗВО зумовлюється тенденціями, котрі відображають наше 

сьогодення. Сучасні педагогічні технології передбачають „не накопичення 

знань і вмінь, а постійне збагачення досвідом творчої діяльності, що спонукає 

до пізнання самоорганізуючі та самореалізуючі сутнісні сили особистості 

студента. Загалом сучасні технології базуються на діяльнісному підході, котрий 

передбачає не просте засвоєння нових знань студентами, а, насамперед, 

способи цього засвоєння та способи аналогій, створення ситуацій, які 

стимулюють самостійні відкриття студентською молоддю” [270, с. 12-13]. 

До сучасних педагогічних технологій відносять інтерактивні навчальні 

методи, ефективне застосування яких дозволить реалізувати означену нами 

педагогічну умову. 

Перш за все визначимо, у чому полягає суть інтерактивності. 

Інтерактивність означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, 

діалогу з ким-небудь (людиною) або чим-небудь (комп’ютером). Іншими 

словами, студентам легше зрозуміти та запам’ятати матеріал шляхом їх 

активного залучення у навчальний процес.  

Ми враховували, що інтерактивні методи характеризуються 

максимальним залученням тих, хто навчається, у процес навчання, де навчання 

відбувається за таких умов:  

− постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу, у 

взаємонавчанні; 

− спільної діяльності за умов повноправного спілкування в процесі 

діяльності; 

− відчуття успіху кожним учасником;  

− рефлексії процесу навчання;  

− поглибленою роботою з досвідом учасників взаємодії [133; 134; 212]. 

В основі завдань інтерактивних методів передбачено: пробудження 

інтересу, мотивація студентів до досліджуваної проблеми; ефективне засвоєння 

навчального матеріалу; самостійний пошук шляхів та варіантів вирішення 
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поставленого завдання; взаємодії між студентами, навички роботи в команді, 

виявлення терпимості до іншої точки зору; формування у студентів власної думки, 

життєвих і професійних навичок; вихід на рівень усвідомленої професійної 

компетентності студента.  

На сьогодні у ЗВО переважно використовують такі інтерактивні методи 

як: тренінги, ситуаційне завдання, майстер-класи, прес-конференції, 

тестування, кейс-методи, ігрове навчання, круглі столи, мультимедійні лекції та 

практичні заняття, електронні навчальні видання. На лекційних та практичних 

заняттях з педагогічних дисциплін переважно використовуються індивідуальні 

роздаткові матеріали, відео, аудіо-, комп’ютерна техніка. Усе це допомагає 

сформувати професійний потенціал майбутніх фахівців. 

У своєму дослідженні ми передбачали, що реалізація другої умови 

можлива за допомогою впровадження технології тренінгового навчання. Адже 

з дидактичної точки зору, тренінг є інтерактивною формою навчання, що 

передбачає насамперед навчання на власному досвіді, дозволяючи змінювати 

власну поведінку, творчо вирішувати проблеми різного роду. За допомогою 

виконання тренінгових вправ, в яких моделюються елементи прикладів 

професійної діяльності, можна суттєво скоротити процес розвитку необхідних 

професійних умінь і навичок майбутніх фахівців. Загалом, застосування 

тренінгу як „групи методів розвитку здібностей до навчання та оволодіння 

будь-яким складним видом діяльності” [243, с. 38] передбачає планомірно 

здійснювану програму різноманітних вправ з метою формування і 

вдосконалення вмінь і навичок, підвищення ефективності навчальної, 

професійної або іншої діяльності. 

При створені тренінгової програми ми опиралися на ключові 

характеристики діяльності студентів. Під час інтерактивної взаємодії в тренінгу 

виділяють: 

− орієнтацію на суб’єктивний досвід студента; 

− використання рефлексивних процедур; 
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− урахування індивідуальних особливостей учасників тренінгу і 

психолого-педагогічний вплив на них; 

− застосування комплексної системи дидактичного забезпечення в 

процесі навчання як засобу, що стимулює формування вмінь використовувати 

власні ресурси у майбутній професійній діяльності [33, с. 74]. 

Під час складання тренінгової програми ми зважали на такі особливості, 

як вік учасників, обрана професія, навчальне середовище. У студентському віці 

яскраво виражена потреба в пізнанні себе, оточуючого світу, усвідомленні своєї 

унікальності. Також виявляється підвищений інтерес до самоаналізу, 

налагодження соціальних контактів. Обравши професію соціального 

працівника, студенти вже заздалегідь „приречені” на посередництво між 

суспільством, соціальною групою, сім’єю та індивідом, на надання соціальної 

допомоги та вирішення різного роду соціальних проблем, на контакт та 

соціальну діяльність із людьми різного роду, статусу, стану здоров’я і т.п. 

Здобуваючи освіту в інклюзивному середовищі ЗВО, у студентів виникає пряма 

необхідність до взаємодії з людьми з інвалідністю. 

У першу чергу реалізація тренінгу спрямовувалася на формування вмінь і 

навичок взаємодії з людьми з інвалідністю, зміну свідомості про те, що люди 

можуть бути різними, засвоєння правил толерантного поводження в умовах 

інклюзивного середовища. Зокрема, нами передбачалося, що проведення 

тренінгових занять забезпечить позитивні зміни в рефлексивній діяльності 

студентів, оскільки це дає їм змогу більш адекватно оцінювати свої можливості, 

активно взаємодіяти з оточуючими та краще усвідомлювати власні позитивні і 

негативні якості як фахівця.  

Створена нами тренінгова програма „Формування толерантної взаємодії 

у інклюзивному середовищі” спрямовувалася на ознайомлення із поняттями 

„толерантність”, „толерантна взаємодія”, формування толерантної свідомості у 

студентів та культури міжособистісних відносин, прийняття себе та інших за 

наявності відмінностей і особливостей, прагнення конструктивно вирішувати 

конфліктні ситуації, вміння сприймати, вислуховувати і погоджуватися із 
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думкою та поглядами інших, створення позитивного клімату у студентському 

колективі і корпоративної культури толерантності. 

Програма розрахована на 8 занять, кожне з яких має визначену мету і 

певну організаційну форму. 

Заняття 1. Ознайомлення із поняттям „толерантність”. Мета: 

ознайомлення із поняттями „толерантність”, демонстрація багатоаспектності 

поняття, усвідомлення проблеми толерантності у соціумі. 

Заняття 2. Усвідомлення себе. Мета: надати можливість учасникам 

виявити, яких рис їм не вистачає, щоб бути толерантною людиною; 

саморозкриття, самопізнання та самовираження. 

Заняття 3. Всі різні. Мета: усвідомлення того, що всі люди, незалежно від 

соціального статусу, майнового стану та стану здоров’я, мають право на захист, 

піклування та увагу, визнання рівності інших, ознайомлення з основними 

ознаками толерантної особистості. 

Заняття 4. Ставлення до людей з інвалідністю. Мета: ознайомлення із 

поняттями „інвалід” та „особа з інвалідністю”, формування позитивного 

відношення до відмінностей та особливостей інших, почуття поваги та 

доброзичливості. 

Заняття 5. Толерантне спілкування. Мета: формування культури 

міжособистісних відносин, розвиток уявлень про можливі способи толерантної 

взаємодії, виявлення труднощів у спілкуванні, розвиток навичок побудови 

позитивного діалогу, вдосконалення вміння толерантного спілкування. 

Заняття 6. Поведінка в конфліктній ситуації. Мета: виявлення причин 

агресивної поведінки, ознайомлення із конфліктами та толерантними підходами 

до їх вирішення, формування установки на толерантну поведінку та побудову 

позитивних відносин. 

Заняття 7. Соціальна активність. Мета: усвідомлення необхідності 

застосування толерантності в суспільстві, прагнення до поваги та допомоги.  

Заняття 8. Професійне становлення людей з інвалідністю. Мета: показати 

професійну значимість людей з інвалідністю у суспільстві, високі досягнення і 
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успіхи в різних професійних сферах, світове визнання, сформувати толерантне 

ставлення до професійного становлення людей з інвалідністю. 

Тренінгова програма включала активні методи: міні-лекції, метод 

„мозковий штурм”, дискусії, дебати, рольові ігри, а також відео-демонстрацію 

та розробку малюнків/плакатів, презентацій та виставок. А її ефективність 

зумовлена впровадженням в умовах інклюзивного середовища. 

Застосування міні-лекцій дозволяє доводити до учасників невеликі 

інформаційні повідомлення за визначеними темами „Відтінки толерантності” та 

„Спілкування як успіх спільної діяльності” для ознайомлення з основними 

поняттями, розширення знань з проблеми, що розглядається, підвищення рівня 

освіченості студентів. Ми вважаємо, що така форма є найбільш доступним 

способом доведення інформації одразу всім учасникам, враховуючи слабку 

підготовку або, взагалі, відсутність базових знань за певною темою.  

Ще одним активним методом, включеним нами до тренінгового процесу, 

є метод „мозковий штурм”, що виступає одним з найбільш ефективних методів 

стимулювання творчої активності студентської молоді і дозволяє учасникам 

тренінгової програми відшуковувати рішення складних проблем шляхом 

застосування спеціальних правил. Під час застосування цього методу перш за 

все учасникам пропонується усвідомити проблему, далі висловити якомога 

більше варіантів та ідей її вирішення, а потім із сукупності висловлених 

варіантів обрати найбільш вдалі, які використовуються на практиці.  

Специфіка запропонованих нами у тренінговій програмі дискусій та 

дебатів спрямовулася нa зміцнення міжособистісних віднoсин, контролювання 

власної поведінки, рoзвитoк умінь слухaти свoгo опонента, надавати право 

висловити чужу думку та пoвaжaти її. Адже активне зaлучення студентів дo 

дискусії призводить до відкритих, толерантних вислoвлювaнь власних пoглядів 

і пoзицій та впливaє нa ціннісні орієнтації учaсників у прoцесі міжoсoбистіснoї 

взaємoдії, формує уміння досягати максимально мoжливoї позитивної згoди 

щoдo вирішення певної прoблеми. Суттєвим проханням, що було до всіх 

учасників – не віддалятися від теми обговорення. 
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Враховуючи інклюзивне середовище, ми передбачали складнощі у 

висловленні і проведенні уточнень під час сурдоперекладу думок студентів з 

вадами слуху. Але цю проблему пропонувалося вирішувати за допомогою 

додаткового часу.  

Реалізація тренінгової програми супроводжувалася мультимедіа, відео-

матеріалів та інтернет-ресурсів. За принципом – „краще один раз побачити, ніж 

сто разів почути” перегляд відеофільмів, мультфільмів (для незрячих), слайдів, 

демонстрація схем та плакатів дозволить максимально доступно представити 

інформацію та покращить її сприйняття. А підбір відеоматеріалів з текстом 

сурдоперекладу дозволяв безперешкодно доводити його зміст і для студентів з 

вадами слуху. 

При розробці тренінгових технологій, з метою здійснення максимального 

позитивного впливу на формування ефективних для майбутньої професійної 

діяльності способів поведінки та толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища, особливу увагу ми приділяли створенню сприятливої соціально-

психологічної атмосфери у студентському колективі, яка позитивно впливає на 

ефективність навчальної діяльності. 

У контексті розробки другої педагогічної умови ми передбачали, що 

значного ефекту можна досягти, застосовуючи ігрові педагогічні технології, які 

є одним з найбільш цікавих та популярних інноваційних методів серед 

студентської молоді, що дозволяють відтворювати реальні ситуації, 

програвання яких допомагає прийти до вирішення поставлених завдань. 

Програвання ролей дозволило учасникам краще зрозуміти мотиви поведінки 

того, чия роль програється, допомагає виявити типові помилки та обрати 

найбільш правильну модель поведінки в запропонованій ситуації. 

Передбачається, що студенти, переймаючись роллю, не просто відіграють її, а й 

набувають нових форм толерантної поведінки та спілкування у певних 

ситуаціях. Під час гри студенти усвідомлюють, що вони не просто студенти, які 

відтворюють перед аудиторією зміст вивченого матеріалу, а особи, які мають 

певні права та обов’язки і несуть відповідальність за прийняте 
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рішення. Дієвість застосування таких технологій полягала в тому, що до гри 

залучалися усі присутні студенти. Нами було враховано, що серед учасників 

знаходилися студенти з порушенням опорно-рухового апарату, тому більшість 

ігор розроблено таким чином, щоб усі учасники перебували на стільцях (в 

рівних умовах) за винятком деяких вправ. 

Феномен гри полягав у тому, що, будучи розвагою, відпочинком, вона 

здатна перерости у навчання, виховання, творчість, своєрідну модель взаємодії. 

А ігровий інтерес в студентської молоді виникає при: 

− задоволені від спілкування;  

− демонстрації своїх можливостей як акторів;  

− азарті від очікування непередбачених ситуацій і послідовному їх 

розв’язанні під час програвання;  

− необхідності приймати рішення в різних і часто непередбачуваних 

умовах;  

− баченні наслідків прийнятих рішень.  

Доцільність використання гри при розробці наших умов зумовлена тим, 

що цей метод поєднує в собі навчальні, виховні та професійні елементи 

будувати толерантні відносини та корегувати власну поведінку у інклюзивному 

середовищі. Адже студентам надається максимальна свобода інтелектуальної 

діяльності, що обмежена тільки дотриманням правил гри. 

Використання під час професійної підготовки соціальних працівників ще 

одного інтерактивного методу „круглий стіл” як виду демократичного 

групового вирішення тих чи інших питань, якому властиві певний порядок і 

черговість висловлювань його учасників базується на тому, що всі присутні 

мають рівні права й позиції, і на відміну від дискусії, дебатів, мозкового 

штурму було простішою і м’якшою формою обговорення поставлених завдань. 

Даний метод привертає увагу й тим, що дозволяє у толерантний спосіб 

провести пошук найраціональніших шляхів розв’язання проблем, здійснити 

експертизу прийнятих рішень, почути висловлення кожного на етапах 

професійного становлення тощо. Круглий стіл дає можливість загострити увагу 
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на нез’ясованих проблемах і досягти консенсусу. Мобілізація та активізація 

студентів на вирішення конкретних актуальних проблем є основним завданням 

проведення круглого столу. 

Ми припускали, що використання круглого столу у підготовці майбутніх 

соціальних працівників сприятиме збагаченню власного досвіду та набутті 

нових професійних умінь і навичок. 

Введення ще однієї інтерактивної технології „кейс-метод” в навчальний 

процес підготовки майбутніх соціальних працівників передбачало спрямування 

на формування у студентів знань, умінь, особистісних якостей на основі аналізу 

і вирішення реальної або змодельованої проблемної ситуації в контексті 

професійної діяльності, представленої у вигляді кейса. Адже кейсова технологія 

навчання – це навчання дією. Суть кейс-методу у нашій роботі полягала в тому, 

що засвоєння знань і формування умінь є результатом активної самостійної 

діяльності студентів з вирішення протиріч, у результаті чого і відбувається 

творче оволодіння професійними знаннями, навичками, вміннями і розвиток 

розумових здібностей. 

Відмінною особливістю цієї технології є створення проблемної ситуації 

на основі фактів з реального життя. Головна ідея полягає в тому, що дії 

співробітників повинні виходити з конкретної ситуації, враховувати її 

найважливіші параметри та їх зміни. Означена технологія відображає „у формі 

ділової ситуації реальний стан організації: це імітація, ідеальне відображення 

реальної ситуації з життя організації або ж штучно створена ситуація, 

відтворює типові проблеми. Опис ситуації включає головним чином 

інформацію про суб’єкта – особистості, групи або організації, що займає 

центральне місце в ситуації; про партнерів і конкурентів; про умови, в рамках 

яких існує і змінюється ситуація. Вона повинна бути близька до реальності, 

оскільки без цього неможливо домогтися природності дій студентів” [232, 

с. 64]. 

Завершуючи розробку другої педагогічної умови, ми вважаємо 

необхідним підкреслити, що застосування сучасних педагогічних технологій 
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при професійній підготовці є важливим практичним механізмом процесу 

формування готовності до толерантної взаємодії майбутніх соціальних 

працівників в умовах інклюзивного середовища, особливо якщо це 

відбуватиметься спільно з особами з інвалідністю. Впровадження сучасних 

технологій у навчальний процес ЗВО дозволяє створити комфортні умови 

навчання та виховання, за яких активізується студентська молодь, надається 

можливість кожному відчути свою успішність, інтелектуальну довершеність, 

професійну впевненість, що призводить до продуктивності навчального 

процесу. 

Третьою педагогічною умовою у нашому дослідженні щодо формування 

готовності до толерантної взаємодії виступає „залучення майбутніх 

соціальних працівників до волонтерської діяльності в інклюзивному 

середовищі”. 

Цілком зрозуміло, що рівень професійної підготовки майбутнього 

соціального працівника визначається сформованістю його професійних і 

особистісних якостей. Не лише базис знань, а синтез знань, умінь, навичок і 

професійно-етичних якостей є важливим показником ґрунтовно і різнобічно 

підготовленого спеціаліста. Тому волонтерську діяльність студентів ми 

розглядаємо як одну із дієвих складових фахової підготовки.  

Волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює соціально 

спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги 

[44; 218]. Передбачається, що волонтери вкладають свою працю цілком 

безкоштовно і нічого не одержують за свою працю. Найголовніше, що отримує 

волонтер-студент – це можливості, які набагато важливіші разового прибутку. 

А ще досвід і знайомства, набуті під час волонтерства, які можуть стати в 

нагоді у різних життєвих ситуаціях. 

Ми погоджуємося з думкою українських науковців, що волонтерство є 

актуальним і важливим, оскільки: по-перше, як показує багатолітній досвід 

використання волонтерського потенціалу, це ефективний спосіб вирішувати 

складні проблеми окремої людини, суспільства та довкілля, які часто 
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виникають на ґрунті недостатньої турботи про суспільне благо; по-друге, 

завдяки волонтерству у соціальну сферу вносяться нові, творчі та сміливі ідеї 

щодо вирішення найгостріших і найскладніших проблем, тому саме завдяки 

волонтерству безвихідні, на перший погляд, ситуації знаходять своє вирішення; 

по-третє, волонтерство – це спосіб, за допомогою якого кожний представник 

суспільства може брати участь у покращенні якості життя; по-четверте, це 

свого роду механізм, який допомагає людям безпосередньо адресувати свої 

проблеми тим, хто взмозі вирішити їх [43; 118]. Без активної участі волонтерів 

важко уявити громадські організації й благодійність взагалі. 

Волонтерська діяльність – це „спосіб підтримки, піклування, надання 

допомоги членам громади; взаємодії між людьми для спільного вироблення 

нових шляхів вирішення проблем, які виникають, а також створює можливості 

для навчання та розвитку впродовж життя кожної людини” [172, с. 16; 254, 

с. 38]. Вона може набувати будь-яких форм: від традиційних звичаїв обопільної 

допомоги до допомоги суспільству під час кризи, зусиль, спрямованих на 

вирішення соціальних конфліктів та проблем бідності [294].  

Принципи діяльності волонтерів, на які ми опиралися у нашій роботі, 

містять толерантне підґрунтя:  

– визнання права на закріплення за всіма чоловіками, жінками та дітьми, 

незалежно від їхньої раси, віросповідання, фізичних особливостей, 

відповідного соціального та матеріального становища;  

– поважання гідності й культури всіх людей;  

– надання допомоги, безкоштовних послуг особисто чи організовано в 

дусі партнерства та братерства;  

– перетворення волонтерства на механізм набуття нових знань і навичок, 

удосконалення здібностей, стимулювання при цьому ініціативи й творчості 

людей, надання кожному можливості бути творцем, а не користувачем, 

спостерігачем [155]. 

В основі волонтерської діяльності лежать такі цінності, як: 

безкорисливість, відповідальність, віра, надія, любов, вільність вибору, повага 
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до оточуючих, готовність і бажання надати допомогу, чуйність, 

неупередженість, гуманність, толерантність, справедливість, працьовитість, 

порядність тощо. 

Вивчаючи мотиви волонтерської діяльності, які характерні для 

студентської молоді, ми погоджуємося із думкою Р. Калениченко, яка 

визначила їх як „спрямованість на спілкування з професіоналами, знайомство з 

новими проектами, технологіями та методиками, тобто те, що може допомогти 

їм у майбутній діяльності” [120, с. 37]. Безумовно, студентів в основному 

цікавлять ті види діяльності, які безпосередньо пов’язані з їхнім фахом.  

Головними мотивами, що спонукають до волонтерської діяльності, є: 

– прагнення до побудови більш справедливого і вільного суспільства; 

– ентузіазм, доброта і подвижництво громадян; 

– прагнення бути соціально корисними іншим людям; 

– небайдуже ставлення до подій навколо;  

– бажання реалізувати себе і свої ініціативи; 

– бажання вирішити проблеми інших людей і власні проблеми [3].  

Тільки володіючи мотиваційними аспектами, можна зорганізувати усіх 

бажаючих до волонтерської діяльності. Особливість волонтерської діяльності в 

Україні полягає в тому, що найчисельнішою групою волонтерів, які трудяться у 

соціальній сфері, є учнівська та студентська молодь. Участь молодих людей у 

волонтерському русі дає їм змогу зробити власний внесок у розв’язання 

соціальних проблем, випробувати свої можливості через участь у проектах і 

програмах соціальної спрямованості [2; 317]. Волонтерська діяльність виступає 

для підлітків та молоді способом набуття нових знайомств, розширення кола 

спілкування, придбання нових друзів, знань, навичок, досвіду, саморозвитку, 

проведення вільного часу з користю для себе і суспільства. Для волонтерів-

спеціалістів – це спосіб самовдосконалення, підвищення соціального статусу, 

реалізації потреб, що не задовольняються у професійній діяльності [318]. 

Формування інтересу до волонтерської діяльності майбутніх соціальних 

працівників повинно бути складовим, запрограмованим цільовим складником у 
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загальній меті їхньої професійної підготовки. Важливо враховувати й те, що на 

формування інтересу до волонтерської діяльності студентів у ЗВО діє чимало 

об’єктивних та суб’єктивних чинників, а саме: вплив викладачів, вплив засобів 

масової інформації, власний досвід, наявні ціннісні орієнтації, емоційна 

атмосфера навчально-виховної діяльності у вищому навчальному закладі та 

інші [100]. 

Усвідомлюючи те, що волонтерська діяльність не має меж, для студентів 

спеціальності „соціальна робота” є корисним розширювати діапазон 

професійності в умовах інклюзивного середовища, яке сьогодні має стати 

невід’ємною складовою фахової підготовки.  

В рамках розробки третьої педагогічної умови нами визначено напрями 

діяльності залучення студентів до волонтерства на базі ЗВО. 

Розпочинаючи перший напрямок, зазначимо: оскільки у кожному виші 

серед здорових студентів навчаються і студенти з інвалідністю, які дійсно 

потребують певного супроводу чи допомоги, тому особливо зручно, коли 

студенти добровільно стають волонтером для свого одногрупника з 

інвалідністю і супроводжують його протягом усього періоду навчання не лише 

під час навчальних занять, а й у позаурочних заходах (культурних, виховних, 

спортивних і т.п.). У роботі із залученням студентів до волонтерської діяльності 

особливого значення набувають виховні бесіди і консультації з питань 

порозуміння і налагодження взаємостосунків з одногрупниками, що мають 

особливі потреби, їхніх відмінностей у процесі соціальної взаємодії. 

Найбільший акцент робиться на готовності студентів до гуманного і 

толерантного спілкування зі студентами з інвалідністю. Подібний супровід не 

передбачає спеціального навчання та професіоналізму, а досвід допомоги та 

співпраці набувається з часом.  

Мотиви, на основі яких відбувається прагнення студента до взаємодії зі 

студентами з особливими освітніми потребами, бувають різними: бажання 

допомогти іншим; знайомство з іншими людьми; отримання нових знань та 

навичок; співчуття; бажання дізнатись про проблеми цієї категорії осіб тощо. 
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Другий напрямок залучення студентства до волонтерства передбачає 

створення студентського волонтерського об’єднання (СВО), діяльність якого 

направлена на роботу з людьми з інвалідністю через: здійснення професійних 

функцій, формування толерантності, виховання милосердя, взаємодію та 

взаємодопомогу, підвищення мотивації до роботи в інклюзивному середовищі. 

Головними завданнями волонтерського об’єднання виступають: 

− розвиток волонтерського руху та соціальних ініціатив у студентському 

колективі; 

− підтримка, опіка та супровід дітей та молоді з інвалідністю;  

− розробка та реалізація проектів волонтерської діяльності в 

інклюзивному середовищі; 

− пошук нових форм та методів роботи волонтерського об’єднання; 

− співпраця з громадськими, національними та іноземними 

організаціями, які опікуються людьми з інвалідністю; 

− робота з реабілітаційними центрами, інклюзивно-ресурсними 

центрами, спец-школами, інклюзивними центрами розвитку, тощо.  

 Створення СВО базується на „Положенні про волонтерську діяльність у 

сфері надання соціальних послуг” [209] та законі „Про волонтерську 

діяльність” [218] і включає: основну мету діяльності, принципи діяльності, 

завдання та права студентів-волонтерів. 

Координатором волонтерського об’єднання виступає студент-

старшокурсник зі знаннями та досвідом волонтерської діяльності та 

професійними волонтерськими уміннями або студенти, які пройшли школу 

волонтерства у Центрах волонтерів і володіють організаторськими здібностями. 

Ефективності роботи будь-якого волонтерського об’єднання сприятиме 

доброзичливий клімат, створений на основі спільної мети, налагодженій 

співпраці, взаємопідтримці та допомозі, прийнятті кожного волонтера як 

особистості та визнанні того, що кожен робить власний внесок у спільну 

справу. Дуже важливо ставитися до волонтерів як до повноправних членів 
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колективу, зважати на їхні інтереси, розвивати їхні прагнення, допомагати їм 

стверджуватися. У цьому запорука успіху волонтерської діяльності [6, с. 75-85]. 

Визначимо етапи, за якими створювалося волонтерське об’єднання: 

I. Залучення та підбір студентів до волонтерства. 

II. Ознайомлення волонтерів із діяльністю. 

III. Навчання волонтерів.  

IV. Організація і супровід волонтерської діяльності. 

V. Моніторинг та оцінка роботи волонтерів. 

Залучення та підбір студентів до СВО передбачало: планування і 

проведення кампанії із залучення волонтерів; запрошення студентської молоді 

до лав волонтерства, анкетування потенційних волонтерів (Додаток Д). 

Студенти з особливими освітніми потребами також залучалися до 

волонтерської діяльності, але враховувалися їхні можливості та коригувалися 

завдання волонтерської роботи. 

Перш за все студентам детально описувалася робота, яку мають 

виконувати волонтери, для того, щоб вони могли заздалегідь оцінити власні 

можливості і сили при її виконанні. Акцент робився на умови інклюзивного 

середовища, користь справи і соціальну значущість. Потенційні волонтери 

заздалегідь ознайомлювалися із масштабами та складністю виконуваної 

діяльності, а також з часом проведення та графіком, зважаючи на навчальний 

процес ЗВО. 

Наступним етапом є навчання волонтерів. Діяльність волонтерів потребує 

здобуття знань із психології, педагогіки, соціології, юриспруденції, медицини 

тощо. Навчання волонтерства включало: визначення необхідних ролей; вибір 

волонтерів для необхідних ролей та орієнтацію волонтерів на інклюзивне 

середовище; підготовку і контроль; використання їхніх талантів та здібностей; 

визнання волонтерів та оцінку їхніх успіхів. Кожен із волонтерів повинен 

усвідомлювати свою роботу, чітко бачити мету і розуміти власну роль та 

значимість. 
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У СВО було організовано навчання волонтерів конкретним методам та 

прийомам роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю на основі толерантного 

ставлення та поведінки. 

Волонтери отримували знання за такими напрямками: 

– правила спілкування, підтримка та особливості супроводу осіб з 

інвалідністю різних вікових категорій; 

– основи психолого-педагогічної та соціальної допомоги, асистування 

осіб з інвалідністю; 

– організація культурно-дозвіллєвих заходів за участю дітей та молоді з 

інвалідністю. 

Протягом навчання студентам-волонтерам надавалася інформаційно-

консультаційна і методична підтримка, а також можливості для розвитку і 

коригування власних творчих ідей для втілення у інклюзивне середовище. 

Навчання відбувалося на основі: майстер-класів, що дозволяли здобувати 

досвід (у тому числі вивчення жестової мови); тренінгових занять, де 

засвоювалися психологічні і педагогічні методи та способи вирішення 

конкретних життєвих проблем осіб з інвалідністю; дискусій, завдяки яким 

відпрацьовувалися техніки спілкування та вирішення конфліктних ситуацій, що 

траплялися у практиці волонтера; ігрових методів, завдяки яким формувалися і 

відпрацьовувалися форми поведінки, усвідомлювалися потреби людей з 

інвалідністю. 

Враховуючи той факт, що волонтерська діяльність відкрита до 

застосування всього нового, актуальним на сьогодні є застосування у 

волонтерській роботі комп’ютерних технологій. За допомогою цих технологій: 

поширюється інформація про волонтерську роботу у соціальних мережах, 

створюються сайти волонтерського загону, руху, клубу чи осередку, 

забезпечується інформаційна підтримка, проводиться збір коштів через 

соціальні мережі, розповсюджується чи проводиться пошук інформації, 

надається допомога та координуються спільні дії волонтерів через Інтернет-

мережу. Найбільш дієвим та швидким серед студентської молоді є застосування 
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соціальних мереж та додатки до смартфонів (Instagram, Telegram, Viber, 

WhatsApp). 

Залучаючи студентів-волонтерів до тривалої роботи в інклюзивному 

середовищі, нами враховувалося, що недостатня професійна підготовка, брак 

практичного досвіду, невизначеність (неадекватність) очікувань, недостатній 

рівень емоційної та соціальної підтримки призводить до неабиякого 

психологічного навантаження, яке згодом переростає в емоційне вигорання. 

Оскільки волонтер у такій взаємодії є так званим емоційним донором, тому 

може зазнавати певного виснаження та стресу.  

Подібні проблеми вирішувалися за допомогою надання консультацій, 

тренінгів, спрямованих на психологічне розвантаження, попередження стресу, 

переключення уваги студентів на інші види діяльності. 

В цілому зауважимо, що під час навчання волонтерській роботі в 

інклюзивному середовищі студенти отримують: розвиток комунікативних 

знань, вмінь інавичок щодо роботи з людьми з інвалідністю; досвід ділового 

спілкування і ділової поведінки; більш глибокі знання з соціальних-

педагогічних і психологічних проблем, які виникають у людей з інвалідністю; 

самоактуалізацію та самореалізацію особистості внаслідок усвідомлення і 

пізнання соціально-активноїповедінки; самоствердження в результаті надання 

супроводу і допомоги людям, які її потребують. 

Організація і супровід волонтерів здійснювалися при безпосередньому 

залучені до волонтерської діяльності з дітьми та молоддю з особливими 

потребами, участі у волонтерських програмах, проектах, акціях і т.п. Під час 

волонтерської діяльності волонтерів-початківців вдалим кроком є організація 

співпраці разом із фахівцями або „бувалими” волонтерами. А вже згодом 

студент-волонтер приступав до роботи самостійно, набуваючи професіоналізму 

та досвіду. 

Моніторинг та оцінка роботи волонтерів проводилися постійно після 

кожного заходу. Адже для кожної людини, котра виконує роботу, а тим більше 

на добровільних засадах, важлива оцінка її діяльності. Кожен, хто бере участь у 
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волонтерській діяльності, має бути оцінений і оцінений об’єктивно. Тому разом 

з усіма учасниками підбивалися підсумки, виявлялися та обговорювалися 

недоліки і помилки, а також волонтери обмінювалися думками щодо 

ефективності виконаної роботи, набутого досвіду та необхідності покращити 

свої професійні навички. 

Третій напрямок, який ми визначили, – залучення майбутніх соціальних 

працівників до акцій та флешмобів як звичайними учасниками, так і 

організаторами заходів для формування позитивного ставлення до дітей та 

молоді з інвалідністю та привернення уваги до важливості розвитку інклюзії у 

суспільстві. Такі заходи покликані об’єднувати студентський колектив, 

створювати відчуття єднання і виконання спільної справи, ініціювати 

проведення та брати активну участь. Адже волонтерство дозволяє засвоїти 

позицію активного громадянина, визначити власні можливості й шляхи 

соціальної самореалізації незалежно від соціального статусу, освіти, рівня 

здоров’я і т.п.  

Ми передбачали, що участь студентів в акційних заходах сприяє 

формуванню толерантного ставлення до осіб з інвалідністю, дозволяє проявити 

громадську активність, усвідомлення значущості в соціумі і цінності 

волонтерської роботи, розкриття власних можливостей підвищити мотивацію 

до роботи в інклюзивному середовищі. А проведення флешмобів дозволяє у 

нестандартній формі висвітлювати різноманітні соціальні проблеми, у тому 

числі і проблеми людей з інвалідністю. Участь у таких заходах призводить до 

вироблення в студентів позитивних звичок, закріплення навичок 

взаєморозуміння та спільної діяльності, підтримання традицій для щорічного 

відзначення таких днів. А відчуття колективізму, виконання спільної діяльності 

формує відповідальність і згуртованість у студентському колективі, позитивне 

налаштування на роботу в інклюзивному середовищі.  

Однак відмітимо, що специфіка волонтерської діяльності на таких 

заходах полягає в тому, що здебільшого не ставить високих вимог до 
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професійних здібностей і навичок особистості, досвіду виконання діяльності як 

професійного волонтера.  

Отже, завершуючи нашу розробку третьої педагогічної умови, вважаємо, 

що участь майбутніх соціальних працівників у волонтерській діяльності 

допоможе зробити особистий внесок у розв’язання соціальних проблем, 

самореалізуватися через ініціювання проектів і програм соціально-педагогічної 

спрямованості, а особливо набути практичний досвід та сформувати готовність 

до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі. Волонтерство сприяє 

вихованню соціально-моральних норм, принципів, поглядів, цінностей, 

розвитку мовленнєвого етикету, який передбачає толерантне ставлення до 

співрозмовника, використання загальнокультурних норм спілкування, 

міркування, форм їх вираження. У зв’язку з цим організація волонтерської 

діяльності в сучасному ЗВО у вигляді студентського волонтерського 

об’єднання є одним з пріоритетних напрямків підготовки майбутніх соціальних 

працівників, сприяє формуванню фундаменту професійного світосприйняття, дає 

широкі можливості для актуалізації професійних якостей, формування почуття 

громадянської значущості. 

Змістовна характеристика педагогічних умов формування готовності 

майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному 

середовищі дозволяє нам зробити низку висновків узагальнюючого характеру. 

1. Для знаходження способів досягнення мети сформувати готовність 

майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному 

середовищі нами визначено й розроблено педагогічні умови, які можуть бути 

найбільш сприятливими. При розроблені педагогічних умов ми враховували, 

що лише при комплексній їх реалізації в навчально-виховному процесі ЗВО 

можна сподіватися, що майбутня професійна діяльність студентів за фахом 

„соціальна робота” виявиться ефективною.  

2. Першу педагогічну умову ми пов’язували з оптимізацією змісту 

фахової підготовки майбутніх соціальних працівників через їх навчання в 

інклюзивному освітньому середовищі ЗВО, із забезпеченням позитивної 
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взаємодії між усіма учасниками навчально-виховного процесу ЗВО та з 

урахуванням принципів толерантної взаємодії.  

При розробці першої умови ми вивчали зміст фахової підготовки 

майбутніх соціальних працівників та оптимізували навчальні дисципліни з 

метою покращення та закріплення розуміння про толерантність і толерантну 

взаємодію. Для успішної професійної діяльності, доповнення змісту фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників реалізовувалося через теоретичні 

знання і практичні вміння щодо толерантної освіченості і толерантної взаємодії 

в інклюзивному середовищі.  

Зауважимо, що при розробці цієї умови у змісті професійної підготовки 

майбутнього соціального працівника ми зробили акцент на формування у 

студентів інклюзивної компетентності, яка виступає основою толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища, і розробили спецкурс з 

максимально наповненим навчальним матеріалом, який цілеспрямовано 

зорієнтовано на розвиток у студентів не лише знань, умінь та навичок щодо 

толерантної взаємодії, але й вдосконалення знань та навичок роботи в 

інклюзивному середовищі.  

Також у процесі розробки першої умови нами приділено увагу 

проходженню студентами практики, яка відіграє важливу роль у професійній 

підготовці майбутніх фахівців, та враховували особливості змісту науково-

дослідної роботи студентів при корекції та доповнені змісту професійної 

підготовки. 

3. Сутність другої педагогічної умови полягала у визначені та 

використанні у програмі фахової підготовки соціальних працівників таких 

сучасних педагогічних технологій, що цілеспрямовано забезпечують 

формування толерантної взаємодії майбутнього фахівця. Нами визначено 

педагогічну технологію формування толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища у майбутніх соціальних працівників під час 

професійної підготовки як сукупність послідовних дій, форм, методів і 

прийомів, що застосовуються викладачами та студентами з метою 
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підвищення рівня толерантної освіченості, свідомості, культури та взаємодії 

в студентському середовищі, покращення ефективності педагогічного впливу, 

виховання толерантної зорієнтованості в практичній діяльності в умовах 

інклюзивного середовища. 

Враховуючи той факт, що до сучасних педагогічних технологій відносять 

інтерактивні навчальні методи, які досить ефективно впливають на процес 

професійної підготовки та дозволяють максимально залучати усіх, хто 

навчається, у процес навчання, ми також спробували використати такі 

інтерактивні методи, як: тренінги, ситуаційні задачі, майстер-класи, круглі 

столи, конференції, кейс-методи, ігрові технології, мультимедійні заняття, і т.п., 

які допоможуть сформувати професійний потенціал майбутніх фахівців.  

Створена нами тренінгова програма спрямовувалася на: формування 

толерантної свідомості у студентів та культури міжособистісних відносин, 

прийняття себе та інших за наявності відмінностей і особливостей, прагнення 

конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, вміння вислуховувати і 

погоджуватися із думкою та поглядами інших, створення позитивного клімату 

у студентському колективі. 

4. Третя педагогічна умова, яка призведе до ефективності формування 

готовності до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища, 

характеризувалася залученням майбутніх соціальних працівників до 

волонтерської діяльності з особами з інвалідністю різної вікової категорії на 

основі толерантності, розуміння та прийняття. У рамках розробки цієї 

педагогічної умови нами визначено напрями діяльності залучення студентів до 

волонтерства на базі ЗВО.  

За першим напрямком ми передбачали, що здорові студенти добровільно 

стають волонтером для свого одногрупника з інвалідністю і супроводжують 

його протягом усього періоду навчання не лише під час навчальних занять, а й 

у позаурочних заходах. Робота зі студентами у цьому напрямку передбачала 

виховні бесіди і консультації з питань порозуміння і налагодження 
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взаємостосунків з одногрупниками, що мають особливі потреби, їхніх 

відмінностей у процесі соціальної взаємодії. 

Нами передбачалося, що другим напрямком може стати створення 

студентського волонтерського об’єднання (СВО) при ЗВО, діяльність якого 

направлена на роботу з людьми з інвалідністю. Навчання волонтерів у СВО 

конкретним методам та прийомам роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю 

має базуватися на основі толерантного відношення та поведінки. Ми вбачали, 

що залучення студентів до волонтерської діяльності з дітьми та молоддю з 

особливими потребами буде ефективним через активну участь у різноманітних 

волонтерських програмах, проектах і т.п. 

Третім напрямком ми передбачали залучення майбутніх соціальних 

працівників до акцій та флешмобів як звичайними учасниками, так і 

організаторами заходів для формування позитивного ставлення до дітей та 

молоді з інвалідністю та привернення уваги до важливості розвитку інклюзії в 

суспільстві. Участь студентів у таких заходах сприяє формуванню 

толерантного ставлення до осіб з інвалідністю, дозволяє проявити громадську 

активність, усвідомлення значущості у соціумі і цінності волонтерської роботи, 

розкриття власних можливостей, підвищити мотивацію до роботи в 

інклюзивному середовищі.  

 

 

2.2. Впровадження педагогічних умов формування готовності 

майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі 

 

У попередньому підрозділі нашого дослідження, згідно з означеною нами 

концепцією, були змістовно обґрунтовані педагогічні умови формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі. Цілком очевидним є те, що ці три умови сутнісно і 

процесуально взаємопов’язані між собою. Змістовна характеристика кожної 
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умови є для нас основою впровадження цілісної педагогічної системи в 

практику навчання студентів на бакалавраті. Така побудова формувального 

експерименту, на нашу думку, повністю відповідає логіці навчального плану 

бакалаврів, згідно з яким студенти відповідно до дидактичного принципу 

послідовності навчання засвоювали перелік навчальних дисциплін 

(обов’язкових і за вибором), кожна із яких мала певне толерантне підґрунтя. 

При цьому студенти щорічно проходили навчальні і виробничі практики, де 

закріплювали та удосконалювали знання та уміння толерантної взаємодії в 

умовах інклюзії.  

Метою нашої експериментальної роботи стала перевірка означених 

педагогічних умов, які забезпечують ефективний вплив на процес формування 

готовності до толерантної взаємодії у майбутніх соціальних працівників в 

умовах інклюзивного середовища та підготовка викладачів і кураторів щодо 

формування у майбутніх фахівців толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища.  

При впровадженні педагогічних умов експериментального дослідження 

нами було враховано те, що: 

− підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах інклюзивного 

середовища передбачає взаємний вплив студентів з особливими освітніми 

потребами на здорових студентів, здобуття досвіду та формування інклюзивної 

компетентності (підрозділ 1.1.). 

− основними аспектами феномену толерантної взаємодії є: обов’язкова 

домовленість двох сторін; досягнення взаєморозуміння та раціональної 

взаємодії у сфері комунікативної і практичної діяльності; досягнення спільної 

мети через співпрацю та діалог; свобода співрозмовників, їх взаємно визнана 

рівноправність і глибина особистісного контакту через взаєморозуміння та 

емпатію (підрозділ 1.2.); 

Обґрунтовані в підрозділі 1.3. критерії, показники та рівні сформованості 

готовності до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища майбутніх 
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соціальних працівників були покладені в основу оцінки результатів нашого 

експерименту. 

Впродовж упровадження педагогічних умов значна увага приділялась 

роз’яснювально-методичній роботі та інструктажу викладачів і кураторів, які 

працювали зі студентами. З цією метою проводились бесіди і консультації 

щодо особливостей нашої експериментальної роботи; провідне місце 

відводилось консультативній роботі з викладачами фахових дисциплін.  

З метою підвищення рівня знань з питань інклюзії та формування 

толерантної свідомості для викладачів було розроблено та запропоновано 

методичне забезпечення у вигляді навчально-методичного посібника 

„Соціально-педагогічна робота з молоддю з інвалідністю в інклюзивному 

освітньому просторі” [300] та програми спецкурсів з формування інклюзивної 

компетентності в умовах інклюзивного освітнього простору „Базові основи 

інклюзивного навчання” [301, с. 503-510] або спецкурс „Основи інклюзивної 

освіти” [311, с. 220-268]. 

У навчально-методичному посібнику висвітлено основні теоретичні 

положення щодо організації соціально-педагогічної роботи з молоддю з 

інвалідністю в умовах інклюзивного освітнього простору закладу вищої освіти, 

розкрито специфіку інклюзивного навчання; здійснено аналіз інклюзивної 

компетентності викладачів та студентів з інвалідністю. Посібник складається з 

чотирьох розділів, в яких висвітлено такі основні питання, як: молодь з 

інвалідністю як об’єкт соціально-педагогічної роботи; нормативно-правова база 

та практика забезпечення освіти молоді з інвалідністю; інклюзивна освіта як 

сучасний соціально-педагогічний феномен; теоретичні засади соціально-

педагогічної роботи з молоддю з інвалідністю в інклюзивному освітньому 

просторі. Посібник містить програму спецкурсу та детальний опис занять та 

завдань для студентів.  

Основними завданнями спецкурсів „Базові основи інклюзивного 

навчання” та „Основи інклюзивної освіти” виступають: орієнтування на 

здобуття знань з ключових змістовних компетентностей, які входять до 
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інклюзивної компетентності, та їх апробацію в умовах інклюзивного освітнього 

простору ЗВО; формування вміння описувати, пояснювати, прогнозувати 

проблемні ситуації, які виникають під час інклюзивного навчання, набувати 

досвіду їх аналізу та вирішення; набуття здатності конструктивного 

спілкування в умовах, які моделюють професійну діяльність під час 

інклюзивного навчання, приймати індивідуальні та колективні рішення; 

отримання вміння рефлексувати власну співпрацю зі студентами з 

інвалідністю. Для виконання поставлених завдань програми спецкурсів 

передбачають використання в ході лекцій, семінарів, практичних занять 

активних методів навчання: неімітаційних – проблемні лекції і семінари, 

дискусія, завдання дослідницького характеру, а також імітаційних – аналіз 

конкретних ситуацій і вирішення педагогічних завдань; ділові і рольові ігри. 

Питання щодо інклюзивної компетентності та створення толерантного 

клімату у ЗВО постійно обговорювалися викладачами та кураторами 

академічних груп на методичних об’єднаннях, зібраннях та круглих столах із 

залученням фахівців з досвідом роботи в інклюзивному середовищі. 

При реалізації розроблених нами педагогічних умов на формувальному 

етапі експерименту ми передбачали, що успішність залежатиме від спеціально 

організованої узгодженої взаємодії суб’єктів (викладачів, кураторів 

академічних груп, представників громадських організацій, представників баз 

практик) та об’єктів (студентів) навчально-виховного процесу. А для 

забезпечення толерантного підґрунтя в процесі навчання були створені такі 

умови, які дозволяли студентам: 

– надавати і приймати допомогу не лише під час навчальних занять, але і 

в позаурочний час; 

– створювати атмосферу взаємної довіри і підтримувати її на високому 

рівні; 

– щиро радіти за успіхи один одного, підтримувати і підбадьорювати у 

невдачах, реагувати на академічні успіхи та поведінку один одного; 
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– наслідувати приклад викладача (куратора) відносно студентів з 

інвалідністю; 

– навчати один одного вести дискусії, приймати точку зору іншого, 

знаходити компроміс; 

– прагнути до створення комфортного клімату у студентському 

мікросоціумі; 

– успішно справлятися з нетерпимістю, стресами і негативним 

ставленням до інших. 

Розпочинаючи аналіз процесу впровадження першої педагогічної умови 

„оптимізація змісту фахової підготовки майбутніх соціальних працівників 

через їхнє навчання в інклюзивному освітньому середовищі ЗВО”, відмітимо, що 

описані нами умови запроваджувалися одночасно в комплексі 

взаємодоповнюючи та посилюючи вплив одна на одну, що дозволило отримати 

кращу ефективність та результативність при формуванні готовності майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі. 

Нами було оптимізовано навчальні дисципліни, внесені певні доповнення 

та зміни у навчальні плани, зміст робочих програм експериментальних ЗВО та 

методику викладання цих дисциплін, що були узгоджені з навчальним відділом 

інституту. До того ж у змісті професійної підготовки ми закцентували увагу на 

формуванні інклюзивної компетентності, яка виступає основою толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища і посилили роль проходження 

практики як складової фахової підготовки. Цілком природньо, що навчальний 

процес, який був ефективно спроектований на рівні кожної дисципліни, 

базувався на толерантному підґрунті. 

Безумовно, на формувальному етапі експерименту ми застосовували 

педагогічні методи, спрямовані на підвищення рівня усвідомлення власної 

толерантності під час взаємодії з іншими, розширення уявлення про природу 

інклюзії та взаємозв’язок толерантності з індивідуальними особливостями 

майбутнього фахівця під час роботи в інклюзивному середовищі. 
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Процес впровадження першої педагогічної умови розпочинався з 

відкоригованих та доповнених нами базових дисциплін, які читалися для 

першокурсників: „Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи”, 

„Педагогіка”, „Історія соціальної роботи”.  

Тему лекції „Толерантність як професійна якість соціального 

працівника”, якою ми запропонували доповнити вивчення дисципліни „Вступ 

до спеціальності і основи теорії соціальної роботи”, було спрямовано на 

розвиток позитивних якостей у майбутнього фахівця та формування потреби у 

власному вдосконаленні. Бліц-опитування, з якого починалася лекція, показало, 

що лише незначна кількість студентів розуміли, що таке толерантність загалом. 

Для вивчення цієї теми студентам були запропоновані питання: „Терпимість як 

базисний елемент професійності”, „Толерантність – етична проблема фахівця”. 

Причому, друге питання розглядалося у формі дискусії, де студенти 

висловлювали власні думки щодо того, яким повинен бути справжній фахівець.  

Тема ще однієї лекції „Профілактика нетерпимості до осіб з інвалідністю” 

була спрямована на розкриття проблем сегрегації та ексклюзії людей з 

інвалідністю та зміну особистісного ставлення до таких осіб не лише під час 

професійної діяльності. Розкриття теми відбувалося у формі обговорення за 

проблемними питаннями: „Звідки виникли джерела стереотипів щодо 

інвалідності? ”, „Чи дійсно люди з інвалідністю – це проблема суспільства? ”, 

„У чому полягає профілактика негативних явищ в інклюзивному середовищі? ”. 

Завершилася ця тема самостійною роботою пошуку ефективних рішень щодо 

профілактики нетерпимості серед молоді в інклюзивному середовищі. Свої 

бачення студенти представили на практичному заняті у вигляді презентацій.  

Зміст наступної навчальної дисципліни „Педагогіка” ми доповнили 

такими темами лекцій: „Основи толерантної педагогіки” та „Виховання 

толерантності як попередження ознак нетерпимості”. Основними завданнями 

під час вивчення тем були виховання поваги до людської особистості та 

сприйняття її у багатоаспектному вимірі. Особливо актуальним під час 

вивчення тем було включення дискусійних завдань: „Толерантність та 
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інтолерантність у повсякденній діяльності”, „Толерантна людина – норма чи 

аномалія сьогодення” та розгляд ситуативних вправ через роботу у групах. 

Після обговорення завдань кожна група отримала для обговорення конкретну 

життєву подію, у якій відбулася проблемна обставина. Студенти, 

усвідомлюючи роль толерантності в міжособистісному спілкуванні та 

поведінці, знаходили вихід із проблемних ситуацій. 

Приклади ситуацій: 

Ситуація 1. Студент з інвалідністю, який тривалий час не відвідував 

заняття, прийшов у групу і помітив, що на його місці сидять інші студенти. Цей 

студент має вади зору і не може сісти за парти, які вільні лише позаду 

аудиторії. Викладач ніяк не реагує на ситуацію. Які дії потрібно прийняти 

кожному з учасників? 

Ситуація 2. Студентка, яка дуже погано бачить, йдучи по коридору, може 

натрапити на відро з водою, що залишила прибиральниця. На коридорі стоять і 

інші студенти, але ніхто не наважується допомогти. Які ваші дії, якби ви 

побачили таку ситуацію? 

Ситуація 3. Для студентів проводився тренінг у ЗВО сторонньою 

людиною, яка прийшла з громадської організації. Під час тренінгу студенти 

почали перекладати для студентів з вадами слуху жестовою мовою, активно 

жестикулюючи руками. Той, хто проводив тренінг, почав перекривляти 

студентів, також демонстративно махаючи руками. Тренінг не зупинено, але які 

дії потрібно прийняти у подібній ситуації?  

Абсолютно різними виявилися відповіді та реакція на означені ситуації, і 

це пояснювалося тим, що студенти першого курсу не достатньо обізнані і не 

мали достатнього досвіду спілкування з людьми з інвалідністю. Спрямовуючи 

думки студентів на аналіз та осмислення подій повсякденної реальності, ми 

допомагали їм самостійно вибрати шляхи толерантного вирішення проблем. 

Ще однією дисципліною, в яку ми внесли корективи, є „Історія 

соціальної роботи”. На нашу думку, саме ця дисципліна найбільш широко 

представляє „особу з інвалідністю”, яка виступає одним із головних об’єктів 
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соціальної допомоги та підтримки протягом кількох століть. Доповнюючи 

питаннями зміст деяких тем лекцій, для розуміння студентами еволюції 

ставлення до людей з інвалідністю протягом тривалого історичного періоду, 

матеріал пропонувався у вигляді пізнавальних міні-проектів. Метою першого 

міні-проекту на тему „Вивчення проблем надання допомоги осіб з інвалідністю 

у монастирський період” було ознайомитися із розвитком благодійної допомоги 

при монастирях, вивчити форми та методи допомоги, яку отримували люди з 

інвалідністю у монастирський період, провести порівняльний аналіз проблем 

надання допомоги в Європі та в Україні у цей період. Для наступного міні-

проекту за темою „Милосердя та толерантність до дітей з інвалідністю в 

українських братствах” студенти вивчали умови перебування дітей з 

інвалідністю в українських братствах, з’ясовували шляхи піклування про дітей 

з особливостями розвитку. Кожен проект супроводжувався демонстрацією 

презентацій з рідкісними малюнками та фото. До теми лекції „Соціальна робота 

в незалежній Україні” студенти розкрили додане нами питання „Кроки 

інтеграції людей з інвалідністю у соціум” через побудову структурно-логічної 

схеми поетапного включення людей з інвалідністю у сучасний соціум. 

Розроблені схеми студенти представляли і обговорювали на практичному 

занятті. 

Навчальний предмет „Психологія спілкування”, який вивчається на 

другому курсі, ми доповнили питаннями для проведення бесід зі студентами на 

теми: „Особливості спілкування в інклюзивному середовищі”, „Правила 

порозуміння з людьми з інвалідністю у професійній діяльності”. Під час 

самостійної роботи студенти побудували малюнок „Я в інклюзивній групі” із 

власним баченням свого місцезнаходження в студентському колективі та 

обговорювали на занятті. А на практичних заняттях за включеною нами темою 

„Конфлікти у діловому та повсякденному спілкуванні” застосовувалися рольові 

ігри „Млин”, „Зустріч зі стороною конфлікту” і вправи на вирішення 

проблемних ситуацій „10 способів вирішення конфлікту”, „Психологічне 
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айкідо”, які дозволили підвищити у студентів мотивацію до пошуку 

компромісу.  

У процесі вивчення цієї дисципліни в позаурочний час для студентів 

організовано і проведено майстер-класи: „Шлях до себе – шлях до успіху”, 

„Емпатійне спілкування на основі ненасильницької комунікації, або як чути і 

розуміти один одного”, „Емоційна саморегуляція особистості”, насичені 

практичними порадами та цікавими вправами, які студенти могли 

застосовувати і використовувати в життєвих ситуаціях. 

Під час вивчення дисципліни „Культура ділового спілкування” студенти 

опановували включену нами тему: „Особливості толерантного спілкування у 

практичній діяльності”, де розглядалися особливості особистої взаємодії з 

майбутніми клієнтами різних верств населення та аналізувалися наслідки 

проблемних ситуацій, які можуть виникнути. Ми акцентували увагу на 

спілкуванні з особливою категорією клієнтів – з людьми з інвалідністю для 

уникнення конфліктів у майбутньому. До цієї теми під час самостійної роботи 

студенти описували конфліктну ситуацію у вигляді діалогу, обмінювалися з 

іншими студентами і розробляли схему „N-кроків вирішення конфлікту” з 

різноманітними варіантами обігравання вирішення конфлікту. Для закріплення 

отриманих знань студенти створювали таблицю „Природа конфлікту з 

особливими клієнтами”, де описували характеристику конфлікту, способи 

вирішення та рекомендації поведінки під час конфлікту. Теми, які ми додали до 

практичних занять: „Прояв позитивних стосунків у процесі спілкування”, 

„Культура спілкування з особами з вадами слуху”, „Культура спілкування з 

особами з вадами зору”, вивчалися студентами за допомогою пояснення, 

тренувальних вправ, дискусій та обговорень. Найбільш творчо студенти 

підійшли до вивчення теми щодо проблем спілкування з особами з вадами зору. 

Спеціальна тема „Корисні правила контакту з особами з інвалідністю”, 

якою ми доповнили навчальну дисципліну „Соціальна робота з різними 

групами клієнтів”, допомогла майбутнім фахівцям набути навички практичного 

застосування основних правил поводження з людьми з інвалідністю. На 
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практичних заняттях в ігровій формі зі студентами-клієнтами з „уявними 

вадами” студенти відпрацьовували правила поведінки та спілкування, шукали 

оптимальні шляхи толерантної взаємодії та корегували власну поведінку.  

На четвертому курсі з метою розуміння студентами специфіки роботи з 

людьми з інвалідністю дисципліну „Консультування у соціальній роботі” 

доповнено годинами практичних занять та посилено контроль виконання 

самостійної роботи. Студенти розробляли наукові міні-проекти з визначення 

проблематики клієнтів та шляхів вирішення і представляли на круглому столі, 

який було організовано для четвертокурсників. 

Ще одну навчальну дисципліну „Соціальна робота з людьми з 

особливими потребами”, яку доповнено темами „Особливості роботи з дітьми з 

інвалідністю” та „Особливості роботи з молоддю з інвалідністю”, студенти 

вивчали за допомогою майстер-класів, які проводили професійні фахівці з 

соціальної роботи, а також відвідували спец-школи (СЗОШ № 32, №33), 

реабілітаційні центри („Родинний затишок”, „Школа життя”, „Соціальний 

центр для дітей та молоді з особливими потребами”) та Інклюзивно-ресурсний 

центр №1, які у подальшому стали їхніми базами практик.  

Окрім оптимізованих нами дисциплін, які вивчалися студентами з 

першого по четвертий курс, на останньому курсі для майбутніх соціальних 

працівників ми впровадили спецкурс „Основи інклюзії”, який завершував 

процес формування в студентів інклюзивної компетентності, що виступає 

основою толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. Навчальна 

програма спецкурсу складається з 4 змістовних модулів загальною кількістю 

120 годин із таким формами організації: лекції – 30 год., семінарські заняття – 

16 год. та 74 год. самостійної роботи. Підсумковим контролем спецкурсу є 

залік. 

Завдання спецкурсу полягали в тому, щоб допомогти студентам:  

- здобути знання з теоретичних аспектів основ інклюзії; уточнити 

ключові поняття інклюзивної освіти – „людина з інвалідністю”, „інклюзивне 
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навчання”, „інклюзивне навчальне середовище”; дослідити історію становлення 

і розвитку інклюзії; 

- ознайомитися із нормативно-правовою базою забезпечення освітою 

осіб з інвалідністю, вивчити міжнародні та вітчизняні законодавчі документи, 

що захищають права осіб з інвалідністю;  

- оволодіти практичним застосуванням форм та методів роботи в 

інклюзивному середовищі, правилами толерантного спілкування і співпраці з 

особами з інвалідністю;  

- знати особливості роботи в інклюзивному середовищі; вивчити та 

практично застосовувати жестову мову; вміти аналізувати переваги та 

перешкоди впровадження інклюзивного навчання; розуміти унікальність 

універсального дизайну. 

Програма спецкурсу складається з чотирьох змістових модулів 

„Теоретичні аспекти основ інклюзії”, „Нормативно-правова база забезпечення 

освітою осіб з інвалідністю”, „Практичне застосування форм та методів 

роботи в інклюзивному середовищі”, „Досвід впровадження інклюзивної освіти 

в Україні”, що включають 11 тем: „Інклюзивна освіта як сучасний соціально-

педагогічний феномен”, „Поняття „особа з інвалідністю”, „особа з особливими 

освітніми потребами” „інвалідність”. Основні причини, категорії, групи, моделі 

інвалідності”, „Інституціональне середовище забезпечення освіти людей з 

інвалідністю”, „Еволюція ставлення до людей з інвалідністю”, „Зарубіжний 

досвід впровадження інклюзії”, „Універсальна доступність”, „Правила 

спілкування і співпраці з особами з інвалідністю”, „Супровід осіб з 

інвалідністю”, „Основи жестової мови”, „Види реабілітаційних заходів для осіб 

з інвалідністю”, „Досвід впровадження інклюзії в Університеті „Україна”.  

На лекційних заняттях студенти вивчали: ключові поняття інклюзії; 

історію становлення і розвитку інтеграції та інклюзії за кордоном і в Україні; 

міжнародну та вітчизняну нормативно-правові бази, що захищають права осіб з 

інвалідністю; етапи розвитку ставлення до людей з інвалідністю; особливості 

роботи в інклюзивному середовищі; поняття інклюзивної компетентності 
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фахівців; правила толерантного спілкування і співпраці з особами з 

інвалідністю; супровід осіб з інвалідністю; основи жестової мови; 

впровадження універсального дизайну; досвід впровадження інклюзивного 

навчання, переваги та перешкоди. 

Окрім теоретичного матеріалу, який студенти отримували під час лекцій, 

значна увага приділялася практичним заняттям, на яких майбутні фахівці 

удосконалювали свої знання і навички інклюзивної компетентності. Наприклад, 

розробляючи презентацію на тему „Відомі люди з інвалідністю”, студенти 

відверто зізнавалися, що навіть і не підозрювали, як багато людей з 

інвалідністю досягли успіхів і стали відомими. Це дозволило їм покращити 

власну самооцінку і змінити бачення про людей, які дійсно особливі.  

Після розгляду питань першої теми лекції та вивчення словничка 

„Толерантні терміни в інклюзивному середовищі” (Додаток Е) студентам 

пропонувалося розробити власну схему зміни розуміння поняття людини з 

особливими потребами та шляхів уникнення стереотипів, які існують і до 

сьогодні в суспільстві. Кожен по-різному розробив свою схему, але усі 

погодилися, що неприпустимо використання таких формулювань, як „каліка”, 

„хворий”, „неповноцінний”, „недієздатний” стосовно людей з особливими 

потребами.  

Практичне заняття з теми „Інституціональне середовище забезпечення 

освіти людей з інвалідністю” базувалося на роботі із законодавчими 

документами за допомогою Інтернет-ресурсів. При вивченні цієї теми увагу 

студентів було зосереджено на низці законів, що захищають права осіб з 

інвалідністю, оскільки виявилося, що навіть студенти з особливими потребами 

не знають про свої права та гарантовані державою послуги і допомогу.  

Під час вивчення теми „Супровід осіб з інвалідністю” студентам 

пропонувалося відчути, як орієнтуються особи з вадами зору. Бажаючі ділилися 

на пари і одному зав’язували очі хустинкою, а інший після інструктажу 

супроводжував не лише навчальним корпусом, але і за його межами (на 

подвір’ї). По завершенні проходження маршруту студенти визнавали, що у них 
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з’явилися нові відчуття орієнтації у просторі, і усвідомлювали, що люди з 

вадами зору (тотально незрячі) найбільше потребують допомоги та підтримки 

зі сторони. 

Для закріплення лекційного матеріалу на тему „Універсальна 

доступність” і розширення розуміння універсального дизайну, студентам 

пропонувалося стати агентами та дослідити будь-який об’єкт на визначення 

універсальної доступності (Додаток Ж). Під час розгляду і дискусійного 

обговорення на семінарському занятті заповнених анкет і фото будівель та 

споруд студенти критично поставилися до відсутності будь-яких умов 

доступності і усвідомили усі складнощі потрапляння та пересування людей з 

інвалідністю в довколишньому середовищі.  

Вивчення теми „Правила спілкування та співпраці з особами з 

інвалідністю в начальному закладі” наснажило студентів узагальнити свої 

знання та розробити квест з доведення цих правил до відома усієї студентської 

молоді, розмістивши частинами на інформаційних дошках кожного поверху, та 

паралельно поширивши через соціальні мережі по студентських групах 

(Додаток З).  

Найцікавішою для вивчення як студентам денної, так і заочної форм стала 

тема „Основи жестової мови”. Студенти з неабияким захопленням вивчали 

жести і найбільшим позитивом стало те, що на семінарському занятті майбутні 

фахівці вільно спілкувалися із нечуючими студентами, подолавши бар’єри 

вербального нерозуміння один одного. 

Під час вивчення спецкурсу студентам демонструвалися художні та 

документальні фільми на тематику інклюзії та життя людей з інвалідністю 

„Свідоцтво Ніка Вуйчича”, „Нік Вуйчич. Вся правда про життя героя”, „Інші 

діти”, „Король каліка”, „Клеймо”, „Людина дощу”, „Темпл Грандін”, „Как 

бабочка”, „Хокінг”, „1+1” тощо. Перегляд фільмів, які інколи викликали 

схвильовані емоції, досить часто посилював ефект впливу на зміну свідомості 

студентів стосовно ставлення до осіб з інвалідністю, а розуміння особливостей 

захворювання спонукало до толерантного відношення.  



184 

У контексті реалізації першої педагогічної умови певні зміни були 

внесені нами під час проходження практики студентами усіх курсів. Так, на 

практиці студенти виконували творчі завдання, розробляли проекти, брали 

участь та проводили акційні заходи, були волонтерами, а також пробували себе 

у ролі асистента діючого соціального працівника.  

Під час проходження студентами практики результативним було 

використання кейс-методу. Даний метод ми застосовували у два етапи. Перед 

проходженням практики в якості підготовки розглядалися і вирішувалися 

ситуації, які можуть трапитися зі студентами при роботі з людьми з 

інвалідністю і моделювалися варіанти вирішення або обігравання подій. Для 

більш точного донесення інформації для студентів з вадами слуху надавалися 

роздруковані (або у електронному вигляді) картки із описаними ситуаціями, які 

вони самостійно вивчали і представляли свої обґрунтовані відповіді.  

По завершенню практики, під час її захисту, студенти самі допомагали 

складати ситуації, які траплялися з ними під час практики, разом з 

одногрупниками вивчали ці ситуації і обговорювали різноманітні способи 

вирішення. 

Ще однією складовою першої педагогічної умови була організація 

науково-дослідної роботи студентів, яка відбувалася протягом усього періоду 

навчання. Одним із студентських наукових формувань, які діють у ХІСТ, є 

науковий гурток кафедри соціальної роботи „Інсайт”, який спрямований на 

організацію та проведення дослідження адаптивних можливостей студентів з 

особливими освітніми потребами, розробку комплексної програми соціального 

захисту та підтримки студентів з особливими освітніми потребами, розробку 

проектів різних служб соціального захисту населення. Молоді науковці цього 

гуртка постійно брали участь у кафедральних круглих столах, конкурсах 

наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах за розробленою нами тематикою 

науково-дослідних робіт, що була пов’язана із висвітленням проблем людей з 

особливими потребами, інклюзією, соціальним супроводом та толерантними 

відносинами в інклюзивному середовищі. Результати наукових досліджень 
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студенти щорічно представляли на: Всеукраїнській науково-практичній 

конференції „Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації” 

(м. Хмельницький), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

„Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації” 

(м. Хмельницький), Науково-практичній конференції „Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти” (м. Київ), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

з міжнародною участю „Навчання і виховання в інклюзивному освітньому 

просторі: теорія та практика” (м. Хмельницький) і багатьох інших.  

Також відмітимо, що молоді науковці ставали переможцями та 

стипендіатами: конкурсу студентських наукових робіт за тематикою 

міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми навчання та 

виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації 

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю” (м. Київ), Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук (м. Київ), конкурсу студентських наукових робіт за 

тематикою наукових досліджень навчально-виховних підрозділів університету 

з нагоди святкування Дня науки в Україні (м. Київ) і т.п. 

Окрім цього, елементи наукового пошуку за запропонованою нами 

тематикою представлялися студентами в наукових проектах, курсових та 

дипломних роботах, публікаціях періодичних видань, що дозволило студентам 

протягом навчального періоду наскрізно вивчати проблеми інклюзії, розуміти 

особливості осіб з особливими потребами та формувати позитивне ставлення до 

них. 

Отже, у ході проведення формувального експерименту, який включав 

оптимізований зміст, форми та методи викладання фахових дисциплін 

спеціальності „соціальна робота”, впровадження спецкурсу „Основи інклюзії”, 

проведення навчальних і виробничих практик, а також організацію науково-

дослідної роботи студентів дозволили майбутнім фахівцям оволодіти знаннями, 

ефективними методами, формами і засобами роботи в інклюзивному 

середовищі, а також сприяло покращенню практичних навичок, формуванню 
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готовності до толерантної взаємодії та підвищення рівня сформованості 

професійних і особистісних якостей як фахівця. 

Запроваджуючи другу педагогічну умову „використання сучасних 

педагогічних технологій, що забезпечують формування толерантної взаємодії 

в умовах інклюзивного середовища” під час експериментальної роботи, варто 

відмітити, що достатньо дієвими для реалізації розроблених педагогічних умов 

виявилося застосування в студентському колективі сучасних педагогічних 

технологій, що забезпечили формування толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища.  

У своєму експерименті ми використовували інтерактивні методи, 

зважаючи, що вони дозволяють зосередити увагу студентів на меті заняття, яка 

сприймається не як щось нав’язане викладачем, а як бажане завдання; 

сконцентруватися та перевіряти набуті знання; поліпшити вміння мислити 

логічно, творчо переосмислювати, аналізувати новий матеріал; розширити 

можливості співпраці викладача і студентів; спонукати учасників навчально-

виховного процесу до творчого пошуку тощо. Загалом, викладачами та 

студентами усвідомлювалася необхідність застосування інтерактивних методів, 

які ефективно використовувалися в навчальному процесі.  

Проведення розробленої нами тренінгової програми „Формування 

толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі” (Додаток К) було 

зосереджено на роботі з групою з числа здорових студентів та студентів з 

інвалідністю, які навчалися на другому курсі. Це дозволило максимально 

наблизити усіх учасників тренінгу до умов інклюзивного середовища і в 

процесі проведення тренінгу прислухатися до думок студенів з особливими 

освітніми потребами щодо ставлення, допомоги та супроводу осіб з 

інвалідністю. 

На початку першого заняття „Ознайомлення із поняттям 

„толерантність” студентам поінформовано мету, правила і методи тренінгової 

роботи, тривалість і частоту занять. Після створення позитивного настрою та 

доброзичливої атмосфери відбулося знайомство з усіма учасниками тренінгу. 
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Ознайомлення із поняттям „толерантність”, демонстрація 

багатоаспектності поняття, усвідомлення проблеми толерантності в соціумі 

розпочалося з міні-лекції „Відтінки толерантності”, метою якої було 

роз’яснення характеристики даного поняття і представлення його 

різноманітних граней. Після обговорення зі студентами виконано вправу 

„Підбери слово”, мета якої – зрозуміти сутність поняття „толерантність”. 

Учасники розділилися на 2 групи, перед якими було представлено слайд з 

вертикально розміщеним словом ТОЛЕРАНТНІСТЬ. Учасники з кожної групи 

по черзі підбирали до кожної літери слова, притаманні толерантній людині 

(наприклад, до літери Т – терпимість, товариськість) і отримували бали за 

найбільшу кількість дібраних слів.  

Завданням наступної вправи було ознайомлення учасників з поняттями, 

протилежними позитивному поняттю толерантність за допомогою карток з 

кросвордами і переліку питань. По завершені виконання, під час обговорення 

результатів учасники тренінгу визнали складність вирішення вправи і 

зізналися, що деякі слова почули вперше. Перелік запитань представлено 

нижче, а відповіді вирішеного кросворду показано на рис. 2.2. 

Перелік запитань до кросворду: 

1. Ствердження переваги людей своєї національності над іншою. 

2. Нетерпимість до представників іншої національності. 

3. Груба, зверхня поведінка у суспільстві. 

4. Презирство та надмірність відносно інших. 

5. Зіткнення або боротьба, ворожі стосунки. 

6. Негативне уявлення про євреїв, неприязнь і упередження до них, 

засновані на релігійних або етнічних забобонах. 

7. Приниження людської гідності словом чи дією. 

8. Поведінка з метою збезчестити та зганьбити іншого. 

9. Страх перед чужоземцями та ненависть до них. 

10. Расова сегрегація, обмеження для „чорних” – „чорні” не мають права 

змішуватися з білими. 
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11. Залишення без уваги, зневажання ким-небудь або чим-небудь. 

12. Виключення людини з кола спілкування, з загальних справ та 

спільних дій. 

13. Фізичне та моральне пригнічення в різних формах з загрозою для 

життя, здоров’я, статусу та благополуччю людини. 

14. Тотожне слово інтолерантності. 

 

Рис. 2.2. Зразок кросворду „Поняття протилежні толерантності” 

 

Завершувалося перше заняття побудовою емблеми толерантності кожною 

із груп. Після демонстрації малюнків усі разом розробили девіз групи та 

проголосили його. У подальшому цей девіз застосовували на кожному 

наступному занятті. 

Наприкінці кожного заняття проводилася заключна рефлексія, метою якої 

було отримання зворотного зв’язку про те, що сподобалося під час заняття, а 

що хотілося б змінити. Особливо були цікавими думки та побажання студентів 

    1Ш О В І Н І З М      
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  4В И С О К О М І Р Н І С Т Ь  
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     14Н Е Т Е Р П И М І С Т Ь 

       Ь          



189 

з інвалідністю. Це допомагало нам робити наступні заняття більш доступними і 

продуктивними. 

Метою другого заняття „Усвідомлення себе” було надати учасникам 

тренінгової програми можливість виявити, яких рис їм не вистачає, щоб бути 

толерантною людиною, саморозкритися та самовиразитися як особистості. На 

початку заняття кожен з учасників отримав пам’ятку „Дієта” для тих, хто хоче 

стати толерантним, яку спільно обговорили і погодилися дотримуватися.  

Виконання вправи „Предмет власника” полягало у саморозкритті від 

іншого імені, коли кожен із учасників брав будь-який предмет, який йому 

належить, і розповідав про себе від імені цього предмету. Наприклад: „Я ручка 

(ім’я власника). Бувають дні, що вона записує мною цікаві вислови, а інколи 

просто малюнки, які відображають її стан…”. Інші учасники уточнювали або 

ставили запитання про хазяїна через предмет. Під час самопрезентації студенти 

побачили кожного з іншої сторони і більше дізналися один про одного, що 

дужче згуртувало їх. Особливо ця вправа дозволила „відкрити” себе для інших 

студентам з особливими освітніми потребами. 

Наступна вправа „Чарівний магазин” дала учасникам можливість 

виявити, яких якостей їм не вистачає для того, щоб вважатися істинно 

толерантною людиною. Учасників групи попросити уявити, що існує магазин, в 

якому є доволі незвичайні речі: терпіння, поблажливість, відчуття гумору, 

чуйність, довіра, альтруїзм, терпимість до відмінностей, уміння володіти 

собою, доброзичливість, схильність не засуджувати інших, гуманізм, уміння 

слухати, допитливість, здібність до співпереживання (перелік якостей було 

представлено на слайді). Серед студентів обрано ведучого, який виступав у ролі 

продавця, що обмінював одні якості на інші.  

Кожен з учасників мав змогу придбати одну або декілька „речей”, яких у 

нього не було (це ті якості, які, на думку групи, важливі для толерантної особи, 

але слабо виражені у покупця). Наприклад, покупець просив у продавця 

„терпіння”. Продавець з’ясовував, скільки йому потрібно „терпіння”, навіщо 

воно йому, в яких випадках він хоче бути „терплячим”. Як плату продавець 
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просив у покупця щось на обмін, наприклад, той міг розплатитися „відчуттям 

гумору” чи „веселим сміхом”, якого у нього було з лишком.  

 По закінченні вправи під час обговорення з’ясувалося, що найбільш 

популярними стали „терпимість” та „уміння володіти собою”. Студентами 

виявлено, що недолік таких „речей” частіше за все призводить до конфліктних 

ситуацій та непорозумінь. 

Вправа „Маятник” була спрямована на демонстрацію порозуміння та 

довіри у міжособистісних відносинах. Під час програвання вправи двоє 

учасників ставали обличчям один до одного, між ними стояв третій, закривши 

обличчя руками у розслабленому стані. Перші два клали йому руки на плечі і 

починали розгойдувати в різні сторони, поступово збільшуючи амплітуду 

коливань. Завдання першого учасника – не пручатися і відтворити амплітуду 

коливань. У більшості студентів виникав страх, що його сильно розгойдають і 

не спіймають. Загалом виконання вправи, що було зосереджене на довіру своїм 

товаришам, викликало сильне емоційне переживання та хвилювання. Не усі 

студенти змогли пройти цю вправу за правилами, оскільки досить часто 

відкривали очі, щоб переконатися у надійності своїх товаришів. Обговорення 

дій та вражень учасників підтвердило складність довіри та неабиякі 

хвилювання за власне здоров’я. Варто відмітити, що студенти з вадами слуху, 

які перебували на „підтримці”, із загостреним почуттям відповідальності 

ставилися до виконання завдання. 

Третє заняття на тему „Всі різні”, мета якого полягала в усвідомленні 

того, що всі люди, незалежно від соціального статусу, майнового стану та стану 

здоров’я мають право на захист, піклування та увагу, визнання рівності інших, 

ознайомлення з основними ознаками толерантної особистості, розпочиналося з 

вправи „В мене це є”. Метою вправи було навчитися знаходити спільні риси в 

інших. Стільці з учасниками розташовувалися по колу і ведучий пропонував 

піднятися зі стільця, хто за певними ознаками має спільність, наприклад: хто 

одягнутий у червоне; хто з одного курсу; хто любить танцювати; в кого довге 

волосся і т.д. 
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Під час гри відбувалося обговорення і ведучий запитував в учасників: Що 

ви відчували, будучи в центрі кола? Як ви сприймали тих, хто залишився на 

стільцях? Що вам сподобалося? і т.п. Студенти усвідомили, що вони можуть 

бути в групі одночасно однаковими і різними за певними рисами. 

Непростою для студентів виявилася вправа „Залиш коло”, програвання 

якої полягало в усвідомленні того, що всі люди різні. Під час гри учасники 

перебували в колі і перший звертався до будь-якого іншого учасника, 

знайшовши в ньому несхожість із собою. Наприклад: „Аня, залиш коло, бо у 

тебе червоний колір кросівок, чи коротке волосся і т.д.”. Наступне слово 

передавалося сусіду зліва. Гра завершувалася, коли всі учасники залишали 

коло. Під час обговорення студенти визнали, що складно було знайти причину, 

за якої варто відсторонювати учасника з кола, щоб не образити його.  

У вправі „Біла ворона”, за умови якої розглядався психологічний стан 

людини, яка за певними ознаками відрізняється від решти, учасникам довелося 

на собі відчути стан, коли ти „не такий як усі”. Метою цієї вправи було 

розвинути здатність знаходити (помічати) і цінувати індивідуальність інших 

людей. Ведучий пропонував одному з учасників на деякий час стати не таким, 

як всі. Для цього йому потрібно було робити усе протилежно тому, що робить 

група. Група повторювала всі рухи ведучого. Наприклад, група підіймала руки 

догори, а „біла ворона” – ні, всі посміхалися, а „біла ворона” – сумувала тощо. 

Через деякий час ведучий казав: „Це важко – бути не таким, як всі. Хто буде 

йому допомагати?”. Так з’являлися дві білі ворони. Потім їх ставало більше. 

Коли до „білої ворони” приєднувалася половина учасників, вправа 

закінчувалася і ведучий задавав запитання „білому” учаснику: Що ти відчував, 

коли зрозумів, що ти такий один? Чи потрапляв ти в подібну ситуацію в житті? 

Чи схожі почуття ти переживав в тій ситуації? На запитання, що ставилися 

іншим учасникам гри: Що ви відчували стосовно самотнього учасника? Чому 

ви хотіли потрапити до нього у команду? Якими були ваші відчуття, коли ви 

перебували у команді „не таких як усі”?, більшість студентів відмітили, що 

вони уявляли себе на місці учасника „білої ворони” і хотіли підтримати його, 
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потрапивши до нього в команду. Але були і такі, які просто хотіли бути 

„іншими”, проявляти свою унікальність та неповторність. 

Остання у цьому занятті вправа „Рольова маска” дозволила учасникам 

навчитися входити у стан іншої людини та переживати його. Гра розпочиналася 

із того, що ведучий оголошував проблемну ситуацію. З групи обирався 

бажаючий учасник, який міг її програти. Наступному учаснику пропонувалося 

ввійти в образ іншого учасника, який знаходиться в даній групі, і виступити не 

від свого імені, а від імені цього учасника. Обговорення „наскільки складно 

відчути себе на місці іншого?” викликало ряд як позитивних, так і негативних 

емоцій, але згодом всі дійшли висновку, що корисно ставити себе на місце 

іншого, щоб на собі відчувати вплив ситуації. 

Закінчувалося заняття, як і попередні, загальними підсумками та 

позитивним настроєм на подальшу роботу. 

 Наступне четверте заняття проводилося на тему „Відношення до людей 

з інвалідністю” і мета базувалася на ознайомленні учасників із поняттями 

„інвалідність” та „особа з інвалідністю”, формуванні позитивного ставлення до 

відмінностей та особливостей інших, почутті поваги та доброзичливості. „Ніхто 

не вільний від вад” (Сенека) – такий вислів був на екрані перед учасниками 

протягом усього заняття. 

Розпочиналося заняття із перегляду сучасного відеоролику „Інвалідність 

не обмежує. Обмежує дискримінація!”, який демонстрував ставлення до людей 

з інвалідністю в нашому буденному житті.  

Після обговорення фільму студентам було представлено розповідь „Про 

День Білої тростини”, яка ознайомлювала з історичною подією запровадження 

Дня Білої тростини. Після обговорення провели вправу „Відповідає сусід”, мета 

якої – відчути дискомфортне ставлення при відсутності візуального 

спілкування. Учасники гри сиділи по колу, а ведучий – перебував у центрі і, 

звертаючись до одного із учасників, пильно дивився йому в очі, і ставив різні 

запитання, наприклад: „Який сьогодні день?”, „Твоя улюблена пора року?” і 

т.ін. На запитання відповідав учасник, який сидів по сусідству ліворуч. Під час 
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обговорення після гри запитань „Чи комфортно відповідати, якщо відсутній 

візуальний контакт? Що відчував учасник, який відповідав, але на якого ніхто 

не звертав увагу? Це ж саме у спілкуванні досить часто відчувають люди на 

візку або нечуючі, які мають супроводжуючого”, студенти визнали, що 

відчували себе дискомфортно, оскільки під час бесіди не було візуального 

контакту.  

Наступною учасники почули притчу „10 корів”, яка допомогла у 

формуванні позитивного ставлення до людей з вадами та підвищенні власної 

самооцінки (див. Додаток К, заняття 4). Цікавими, під час обговорення 

виявилися версії учасників, які по-різному розуміли подію, що відбулася, але 

погодилися, що змінювати свої погляди ніколи не пізно.  

Метою вправи „Толерантний комплімент” було формування у студентів 

вміння висловлювати компліменти. Учасники поділялися на групи по 4-5 

чоловік. У кожній групі ставали по колу обличчям до спини попереднього і 

кожному учаснику кріпився на спину аркуш паперу. Ручкою або маркером 

учасники писали щось позитивне для кожного на спині. Наприклад: Ти дуже 

чуйна людина; Тобі личить, коли ти посміхаєшся; Ти справжній друг і т.п. А по 

закінченні всі знімали аркуші і читали їх. Після цього всі листи розміщували на 

ватмані для створення плакату „Толерантні компліменти”.  

Під час наступної вправи „Скульптура” учасники навчалися переживати 

почуття іншого. Усі об’єднувалися в пари. Один із учасників пари був 

скульптор, інший – глина. Необхідно було зліпити з глини скульптуру за 

певним завданням:  

− людина, яка поважає співбесідника;  

− людина, яка надає допомогу слабкозорому; 

− людина, яка вітається із нечуючим. 

 Учасники обмінювалися ролями і продовжували створювати за 

завданням: 

− щаслива людина; 

− людина, яка супроводжує людину на візку; 
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− людина з добрими намірами; 

− людина із скринькою милосердя. 

Обговорення продемонстрованих скульптур виявило, що не усі студенти 

могли з легкістю виконати цю вправу, а деяким вона і зовсім була не під силу. 

Закінчувалося це заняття створенням асоціативної картини „Милосердя”, 

яка збиралася у єдине полотно із малюнків учасників на задану тему. Не 

зважаючи на те, що малюнки були представлені по-різному, студенти дійшли 

висновку, що загальна картина сповна відобразила задану тему. 

Метою п’ятого заняття „Толерантне спілкування” було формування 

культури міжособистісних відносин, розвиток уявлень про можливі способи 

толерантної взаємодії, виявлення труднощів у спілкуванні, розвиток навичок 

побудови позитивного діалогу, вдосконалення вміння толерантного 

спілкування. Після міні-лекції „Спілкування як успіх спільної діяльності”, на 

якій студенти ознайомилися із необхідністю правильного та конструктивного 

спілкування, розпочали програвати вправу „Скринька успіху”, що була 

спрямована на виявлення в собі якості для успішного діалогу. На аркуші 

паперу, який роздав ведучий, учасники зазначали дві особисті якості: перша – 

допомагає добитися успіху у спілкуванні, а друга – заважає. Кожен папірець 

підписувався і поміщався у скриньку. Ведучий по черзі діставав папірці, 

зачитував і учасники намагалися виявити „хазяїна якостей”. Аналіз 

обговорення якостей продемонстрував, що студенти чітко усвідомлюють, які 

якості допомагають спілкуватися та взаємодіяти з іншими, особливо, якщо 

вести діалог на толерантній основі. 

Вправа „Почуй-Побач-Скажи” ознайомила учасників із проблемами, що 

можуть виникнути при спілкуванні. Під час програвання вправи обиралося троє 

бажаючих, один із яких уявно не чує, другий – не бачить, третій не говорить. 

Використовуючи свої можливості, учасники повинні були виконати наступні 

завдання: познайомитися (ім’я, вік, захоплення і т.д.); поділитися враженнями 

про погоду; домовитися про похід у бібліотеку. 
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Незважаючи на те, що програвання такої вправи викликало багато 

кумедних ситуацій та сміху, студенти прикладали максимум зусиль для 

досягнення мети. Програвання завдань змусило усіх учасників тренінгу 

вибудувати власні шляхи подолання труднощів при спілкуванні у відображених 

подіях. Корисними були поради студентів з інвалідністю та їхнє бачення на 

розв’язання проблем під час спілкування. 

Наступна вправа „Займи позицію” була спрямована на формування 

навичок висловлювання власної думки, вміння переконувати та коректно 

обговорювати гострі проблеми. Спочатку розміщувалися плакати із написами 

„ТАК”, „НІ”, „НЕ ЗНАЮ”. Ведучий оголошував тему і пропонував кожному 

учаснику висловити свою думку та розмістити свій кольоровий папірець біля 

одного із написів, що відповідав його позиції. Наприклад, назви тем: „Щоб бути 

толерантною, людині в першу чергу, потрібно прийняти себе”; „Толерантність 

– це відмова від власних інтересів заради інтересів інших”; „Люди з 

особливими потребами повинні мати такі ж права, як і інші”; „Архітектурна 

безбар’єрність та доступність для людей з особливими потребами – це не в 

нашій країні”. 

Потім самостійно або в групі (якщо така утворювалася) формулювали 

вагомі аргументи для захисту свого вибору, і переконували інших у власній 

правоті. Якщо після прослуховування виступів учасники змінювали свою точку 

зору – вони перекріплювали свої кольорові папірці на інший напис і 

пояснювали причину.  

Виконання вправи дозволило оцінити рівень культури міжособистісних 

відносин та вміння толерантно взаємодіяти у ситуаціях, де потрібно 

переконувати. 

Метою шостого заняття на тему „Поведінка у конфліктній ситуації” 

було виявити разом із учасниками причини агресивної поведінки, ознайомити 

їх із конфліктами та толерантними підходами до їх вирішення, сформувати 

установки на толерантну поведінку та побудову позитивних відносин. 
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Вправа „Комплімент” спрямована навчитися володіти собою в 

соціальних ситуаціях. На початку вправи ведучий оголошував ситуацію, яку 

створює проблемний студент, і кожен із учасників озвучував свою версію 

(комплімент) реагування на ситуацію. Ситуації, що розглядалися: 

− студент запізнився на заняття; 

− студент заважає іншим студентам; 

− неготовність студента до заняття; 

− студент, який проігнорував прохання студента з особливими освітніми 

потребами; 

− студент зверхньо поставився до одногрупника. 

Обговорення компліментів дозволило студентам переглянути власне 

бачення на реагування ситуації і змінити стереотип, якщо студент щось накоїв, 

то він „поганий”. Усі учасники тренінгу погодилися, що перш ніж засуджувати, 

ситуацію варто заздалегідь вивчити.  

Вміння домовлятися і поводити себе толерантно дозволила закріпити 

вправа „Пустіть мене в коло”. З групи обирався студент (інколи і негативний 

лідер або загальний улюбленець), який повинен у будь-який спосіб (хитрістю, 

лестощами, підкупом, обманом, силою) або використовуючи дружні зв’язки, 

дістатися центру кола. Група бралася за руки, утворюючи замкнене коло і не 

пускала в коло вибраного студента. Гра тривала доти, доки вибраний не 

пробирався в коло або не вичерпував всі можливості для цього. Під час 

обговорення обраний та інші учасники гри відповідали на запитання: Як 

відчував себе обраний?  Чи важко йому було знаходитися поза колом? Чому? 

Який спосіб йому здавався найдієвішим? Чому? Якби гра починалася спочатку, 

чи погодився б він знов знаходитися поза колом? Які почуття переживали учні 

в колі? Чому? Чи хотілося впустити вигнаного в коло? Чому? Хотілося б 

побувати на його місці? Які асоціації викликала ця гра? Чи існують подібні 

ситуації в реальному житті? Як виникають такі ситуації і як їх можна 

вирішити? Чому слухалися ведучих (не пускали учасника в коло)? 
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Після проведення вправи учасники, відповідно до порушених проблем і 

викликаних ними відчуттів, проводили письмову рефлексію і знову 

обговорювали. 

Для закріплення навиків вирішувати конфліктні ситуації за принципом 

толерантності студентам пропонувалася вправа „Товариський суд”, де учасники 

розбивалися на три групи і їм пропонувалися проблемні ситуації для 

обговорення в групах. Група відігравала роль товариського суду, який повинен 

був винести „вирок” ситуації.  

Ситуація І. Хлопець із захворюванням ДЦП у 2001 році пішов до школи. 

Формально йому оформили навчання на дому, але батьки попросили в 

адміністрації школи дозволити відвідувати дитині школу, повчитися з 

нормальними дітьми. Спробували – вийшло. Так і проходив з 1-го по 11-й клас. 

Після школи поїхав вступати в технікум. Там в приймальній комісії заявили: 

„нам таких, як ти, не треба, або ти вступаєш заочно, або не вступаєш до нашого 

закладу”.  

Яке рішення прийняв товариський суд? 

Ситуація ІІ. У дитячому оздоровчому таборі проходила зміна для дітей-

інвалідів „Повір у себе! ”. Поруч, у цьому ж таборі, відбувалися заняття школи 

для обдарованих дітей. Одну з „обдарованих” дівчаток батьки забрали з табору, 

висуваючи претензії керівництву табору за те, що дівчинка одержала 

психологічну травму, оскільки щодня бачила хворих дітей. Вони вимагали 

покарати винних, які не вжили заходів для того, щоб захистити групи дітей 

одну від іншої, і навіть не повідомили батьків про таке „небезпечне” сусідство.  

Яке рішення прийняв би товариський суд? 

Оскільки ситуації були реальними, студенти з повною відповідальністю 

поставилися до їх вирішення, навіть опираючись на законодавчі документи. 

Обговорення викликало в учасників обурення тим, що відбулося та спонукало 

до вироблення у кожній групі власної стратегії вирішення обох подій. А 

інклюзивна освіченість допомогла студентам налаштуватися на позитивне 

вирішення ситуацій. По завершенні вправи проведена дискусія із запитаннями 
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„Чи був цей „суд” толерантним?” і „Чи можна бути толерантним у даних 

ситуаціях?” спонукала учасників до роздумів над проблемами ефективного 

вирішення конфліктних ситуацій та пошуку компромісних рішень.  

Завершувалося заняття обговореннями та роздумами над притчею „Про 

цвяхи”. 

Сьоме заняття на тему „Соціальна активність”, мета якого –

усвідомлення необхідності застосування толерантності у суспільстві, прагнення 

до поваги та допомоги, базувалося на вправах та перегляді фільму „Історія 

таблички”. 

Не простою для учасників тренінгу виявилася вправа „Кошик”, метою 

якої була застосування толерантності у суспільстві за допомогою асоціативного 

ряду, розвиток фантазії та творчого мислення.  

Перед вправою готувався кошик із різними предметами: чистий аркуш 

паперу, ручка, телефон, окуляри, квітка, іграшка, порожня ємність, книга і т.п. 

Ведучий проходив по колу з кошиком, в якому знаходилися різні предмети, а 

учасники, не заглядаючи в кошик, навмання брали по одному предмету. 

Ведучий пропонував кожному учаснику знайти зв’язок між предметом і 

„толерантністю”. Наприклад: „Я отримав квітку. Дуже хотілося, щоб з кожним 

добрим вчинком людства у світі розквітали квіти” або „Мені дістався чистий 

аркуш паперу. Пропоную написати всіма мовами заклик до людей „Бути 

толерантними!” і надіслати у різні куточки світу”.  

Учасникам, яким важко було віднайти асоціацію, надавався додатковий 

час або допомагали інші студенти з різноманітними варіантами відповідей.  

Для підвищення рівня згуртованості та взаєморозуміння узгодженості дій 

у групі студентам пропонувалася вправа „Допомогти найменшому”. Серед 

учасників обиралися 7 бажаючих, які із закритими очима (зав’язаними 

хустинками) повинні були вишикуватися в шеренгу, яку очолював найменший 

за зростом учасник. За декілька спроб учасникам вдавалося це зробити і по 

завершенні обговорювалися враження та проблеми виконання завдання. 

Наступна група учасників виконувала теж саме. Ця вправа дозволила студентам 
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відчути стан людей, які не бачить, і як не просто орієнтуватися та виконувати 

певні дії із закритими очима. 

Наступна вправа „Примірка соціальних ролей” була спрямована на 

формування милосердя і емпатії до різних соціальних груп, усвідомлення міри 

толерантності відносно думки іншої людини. Учасникам групи анонімно 

одягалися на голови паперові обручі з написами соціальних ролей (президент, 

банкір, вчитель, директор, двірник, пенсіонер, школяр і ін.). При виконання 

вправи учасники тренінгу зверталися один до одного з проханнями, питаннями, 

але при цьому не називали соціальну роль, яку грає людина. По завершенні 

вправи відбулося обговорення і учасникам ставили запитання: Як вони себе 

почували у невідомих ролях? Чи здогадувалися про соціальний статус свого 

героя, якщо так, то за якими ознаками? Наскільки можна бути терпеливим до 

інших людей і вміти будувати стосунки незалежно від соціального статусу? 

Вправа настільки сподобалася студентам, що змінюючи ролі, вони 

програвали її ще декілька раз. 

Останнє заняття тренінгу на тему „Професійне становлення людей з 

інвалідністю” було розроблене таким чином, щоб показати професійну 

значимість людей з інвалідністю у суспільстві, їх високі досягнення і успіхи у 

різних професійних сферах, світове визнання, сформувати толерантне 

ставлення до професійного становлення та особистого зростання людей з 

інвалідністю. 

Розпочиналося заняття з виставки робіт, виконаних людьми з 

інвалідністю та студентами зокрема. Учасники із захопленням визнали, що їм 

не під силу виконати такі вироби професійного рівня. 

Після прослуховування притчі „Небездоганний горщик”, метою якої було 

сформувати впевненість у своїх можливостях, студенти взяли участь в 

обговоренні. 

Перегляд фільмів „Сліпа віра” та „Подолання” продемонстрував 

надможливості у професійній діяльності людей з інвалідністю і викликав хвилю 

емоцій щодо головних героїв. 
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А на завершення заняття учасники тренінгу створили загальний, 

незвичайний список професій для людей з інвалідністю з сучасним баченням та 

доступними можливостями реалізації їхнього потенціалу. 

Необхідно зазначити, що певні фрагменти цікавої інформації, яка 

надавалася студентам під час занять, настільки сподобалися студентам, що 

вони вважали за необхідне за допомогою сучасних інформаційних технологій 

перепоширювати інформацію по соціальних мережах, яка прямо чи дотично 

впливала на свідомість користувачів мереж і поширювалася далі. Так, 

наприклад, досить популярними виявилися такі прості повідомлення, як 

„Пам’ятка толерантності”, „Толерантна людина” та „Дієта толерантності” (див. 

рис. 2.3.). Щось подібне студенти намагалися розробляти самостійно і також 

поширювали у мережах. 

   

Рис. 2.3. Повідомлення для поширення у соціальних мережах 

„Пам’ятка толерантності”, „Дієта толерантності” та „Толерантна людина” 

 

За результатами проведеної тренінгової програми в усіх учасників 

покращився рівень знань щодо культури міжособистісних відносин, прийняття 

себе та інших за наявності відмінностей і особливостей, конструктивного 

вирішення конфліктних ситуацій та вміння сприймати, вислуховувати і 

погоджуватися із думкою та поглядами інших, створювати позитивний клімат у 

студентському колективі, особливо якщо поруч є людина з інвалідністю, а 

також покращився загальний рівень толерантної свідомості. 
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Окрім тренінгової програми, студенти залучалися до інших інтерактивних 

форм роботи, які дозволяли їм розвивати власні уміння та навички толерантної 

взаємодії у роботі в інклюзивному середовищі. 

Участь у круглих столах, в яких виступали і студенти з інвалідністю, була 

спрямована на формування у учасників терпіння, вміння вислуховувати іншу 

точку зору, очікувати своєї черги для формулювання власного бачення, уміння 

дотримуватися ділового стилю у веденні діалогу та контролювати свою 

поведінку. 

Проведення круглих столів для студентів на запропоновані теми: 

„Соціально-психологічні особливості розвитку особистості фахівця 

соціономічної сфери”, „Формування толерантного простору в інклюзивному 

середовищі” та „Проблеми виховання толерантності” дозволило здійснити 

обмін інформацією з позиції об’єктивної зацікавленості, ознайомитися і глибше 

розглянути проблематику щодо професійного розвитку майбутнього фахівця, 

створення толерантного простору та проблем виховання толерантності у 

студентському середовищі. 

Оскільки нашим завданням було залучити кожного студента до 

обговорення проблемних тем, тому усіх учасників ми ділили на групи і 

задавали напрями роботи, наприклад:  

− проблеми, що виникають у міжособистісних стосунках в інклюзивному 

середовищі; 

− джерела нетерпимості у молодіжному середовищі; 

− шляхи попередження інтолерантності; 

− кроки створення толерантного ЗВО; 

− етапи пошуку компромісного рішення; 

− збереження індивідуальності як перші кроки до дискримінації. 

Під час роботи круглого столу кожна група готувала доповіді, а після 

виступів доповідачів відбувалося обговорення. Таким чином кожен з учасників 

круглого столу мав можливість виступити або з доповіддю, або в обговоренні. 
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Щоразу по завершенні круглого столу зі студентами проводилися 

рефлексивні заняття. 

Зважаючи на те, що круглі столи проводилися для студентів старших 

курсів, проглядався досить високий рівень уміння дотримуватися культури 

спілкування і ведення дискусії після виступу. А ще активні старшокурсники не 

просто уміли висловити власну думку, а й відверто визнавали право на 

існування думок інших студентів, хоча не до кінця погоджувалися із ними. 

Цікава дискусія на тему „З чого починаються відносини” була проведена 

для першокурсників студентом третього курсу за принципом „рівний-рівному”. 

Ця зустріч дала можливість усім студентам бути відкритим у спілкуванні, 

випробувати свої можливості у доведенні власної думки, розглянути модель 

побудови позитивних толерантних відносин, які допомагають підлаштуватися 

до ситуацій та захищають від неприємностей через підтримку зі сторони та 

турботу один про одного. Усі присутні погодилися, що лише через довіру один 

до одного можна побудувати тривалі і міцні стосунки. 

Під час реалізації третьої педагогічної умови „залучення майбутніх 

соціальних працівників до волонтерської діяльності у інклюзивному 

середовищі” в експериментальній роботі, яка передбачала залучення майбутніх 

соціальних працівників до волонтерської діяльності у позаурочний час та під 

час проходження практики, велика увага при організації студентів-волонтерів 

приділялася наявності інклюзивного середовища, де, загалом, відбувалася 

волонтерська робота із дітьми та молоддю з особливими потребами. 

Зважаючи на те, що у кожній академічній групі навчалися студенти з 

особливими освітніми потребами, студенти добровільно виявляли бажання та 

ставали волонтерами, а курс бесід на розвиток толерантності, доброзичливості, 

милосердя та низка лекцій на теми „Людина з інвалідністю – частина 

суспільства”, „Інклюзивне суспільство – наша сучасність”, „Інвалідність – не 

вирок”, „Толерантність як універсальний курс у взаємовідносинах”, „Межі 

толерантності”, „Людське порозуміння – найбільша цінність” мотивували до 

підвищення рівня знань щодо взаємодії з такими однолітками.  
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Незвичними та цікавими виявилися лекції в онлайн-режимі, які проводив 

експерт Національної асамблеї людей з інвалідністю (м. Київ), один із 

засновників Всеукраїнського ГО „Група активної реабілітації”. З власного 

досвіду він розповідав студентам про необхідність розбудови інклюзивного 

суспільства наголошуючи „найперше бачити людину, а не її інвалідність”. А 

також неординарним підходом щодо відносин та роботи з людьми з 

інвалідністю, вражав студентів своїми виступами у формі вебінарів голова 

незалежної громадської організації „Зелений хрест” (м. Львів).  

Відмітимо, що такі онлайн-зустрічі сприяли розвитку толерантної 

свідомості, соціальності студентів, формуванню уявлень про норми особистого 

спілкування й порозуміння в інклюзивному середовищі, збагаченню 

соціального досвіду; саморозумінню індивідуальних особливостей студентів з 

інвалідністю, відповідальності за того, хто поруч, визначенню цінності 

людського життя через призму неповторності кожної людини.  

Для студентів-першокурсників перший день навчання в інституті 

розпочинався із вступної лекції „Ключові позиції інклюзивного закладу вищої 

освіти”, на якій вони ознайомлювалися із особливостями навчального закладу 

та правилами взаємодії в студентському інклюзивному середовищі, вироблення 

позитивних звичок взаємодопомоги. Також протягом періоду навчання 

студентам-волонтерам надавалися групові та індивідуальні консультації щодо 

супроводу одногрупників з інвалідністю. 

Діяльність студентського волонтерського об’єднання (СВО), яке було 

створене на базі Центру інклюзивного навчання при Хмельницькому інституті 

соціальних технологій Університету „Україна”, дозволила студентам усіх 

курсів реалізовувати свої можливості та поглиблювати знання і практичні 

навички з обраної професії у позанавчальний час та під час проходження 

практики. Сучасні підходи до толерантності та інклюзивна компетентність 

формувалися у майбутніх соціальних працівників на майданчиках для 

волонтерської діяльності студентів, яка організовувалася СВО: ЗОШ (НВК), 

спеціалізовані школи для дітей з вадами „Школа життя”, СЗОШ №33 та СЗОШ 

http://gar.org.ua/
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№32; реабілітаційні центри інклюзивного спрямування для дітей та молоді 

„Родинний затишок”, Хмельницький інклюзивно-ресурсний центр №1, 

„Соціальний центр для дітей та молоді з особливими потребами” ХОБФ 

„Карітас”, ХОБФ „Хесед-бешт”; ГО Хмельницьке товариство молодих 

інвалідів, Молодіжний центр; школи-інтернати Хмельницької області. 

Щоразу для студентів, які поповнювали лави СВО, проводилася вступна 

лекція про загальні правила та види діяльності волонтерства, роз’яснювалися 

мета створення та головні завдання цього об’єднання. 

При безпосередній роботі волонтерами у СВО студенти здобули знання 

та уміння підтримувати та супроводжувати осіб з інвалідністю різного віку, 

опанували правила спілкування, поводження та асистування таких осіб, а також 

навчилися організовувати і проводити різноманітні культурно-дозвіллєві і 

спортивні заходи для дітей та молоді з інвалідністю.  

Загалом, функціонування СВО дозволило спрямувати діяльність 

волонтерів в інклюзивному середовищі для удосконалення професійних 

функцій, формування толерантної культури, взаємодії з людьми з інвалідністю, 

підвищити мотивацію до роботи в сфері інклюзії, відчувати себе корисним та 

затребуваним у соціумі. 

Позитивно рисою в організації волонтерської діяльності була спільна 

робота студентів з провідними волонтерами та фахівцями від закладів, де 

проводилися волонтерські заходи. Студенти-волонтери мали можливість 

вдосконалити свої знання та здібності і в подальшому стати затребуваними 

волонтерами. Популярними видами діяльності серед студентів були 

асистування та супровід людей з інвалідністю. Непростою була робота з 

молоддю на візках, оскільки вимагала певних фізичних зусиль, але це 

вирішувалося зміною студентів-волонтерів через певний проміжок часу 

протягом заходу. 

Зазначимо також, що зустрічі з відомими людьми з інвалідністю, які 

досягли світового визнання (наприклад, Нік Вуйчич), сприяли підвищенню 

мотивації у студентів і посилювали віру у власні можливості. А ще після таких 
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зустрічей студенти по-іншому дивилися на своїх однолітків, які мали проблеми 

зі здоров’ям, що вони відзначали у ході проведення підсумкової рефлексії.  

Різноманітні заходи, в яких студенти брали участь як волонтери, 

завершувалися підбиттям підсумків та висновками щодо роботи. Найбільш 

частими запитаннями для обговорення з волонтерами були: „Які професійні 

навички та особисті якості допомогли у проведенні заходу?”, „Які знання Ви 

хотіли б покращити?”, „Як ви оцінюєте свою роль як волонтера?”, „Що для Вас 

є робота з людьми з інвалідністю?”. Враховувалися складнощі, проблеми, яких 

зазнавали студенти, та, по необхідності, організовувалися навчальні семінари і 

консультації.  

Позитивна динаміка розвитку волонтерства СВО мотивувала студентів на 

постійний пошук нових форм та технологій у провадженні інклюзивного 

настрою у суспільство, вирішенні соціальних проблем людей з особливими 

потребами, локального розвитку універсальної доступності, розширенню 

зовнішніх зв’язків та пошук ресурсів для реалізації нових соціальних проектів. 

Значна увага приділялася участі та організації масової роботи з дітьми та 

молоддю з особливими потребами під час флешмобів, акцій, фестивалів, 

культурно-дозвіллєвих заходів і т.п. Такі заходи були покликані згуртувати усіх 

учасників, об’єднати волонтерів для виконання спільних завдань, висвітлити 

проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю, розширити межі 

соціальних зв’язків, підтримати, допомогти їм соціалізуватися та інтегруватися 

у суспільстві. У ході заходів увага студентів акцентувалася на важливості 

засвоєння шляхів толерантної взаємодії, формування комунікативної 

толерантності, налагодження дружніх відносин. Найбільш популярними 

щорічними акційними заходами серед студентів-волонтерів були „Повір у 

себе”, „Твори добро”, „Обійми того, хто поруч”, „Дієта толерантності”, 

„Змінювати світ почни із себе”, „Допомагати це легко”, „Скринька милосердя”. 

Тематика флешмобів також була розмаїтою і мала позитивне толерантне 

спрямування, зокрема: „Людина у різних шкарпетках” (до Дня підтримки 

людей з синдромом Дауна), „До дня обіймів”, „Ми різні – ми рівні”, „Вчимося 
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розуміти один одного” (до Дня толерантності), „Право на життя” (до Дня людей 

з інвалідністю). Причому до участі у багатьох флешмобах студенти 

приєднувалися через соціальні мережі, а за допомогою благодійних флешмобів 

збиралися кошти на лікування та підтримку дітей з інвалідністю.  

Як позитивний досвід слід підкреслити, що активна участь у масових 

заходах допомагала і студентам-волонтерам з інвалідністю, які займалися 

волонтерською роботою на рівні з іншими студентами, відчути себе частиною 

колективу. До того ж вони володіли більшою довірою від осіб з особливими 

потребами, як рівний рівному, а інколи лише вони були в змозі передати свій 

досвід і віднайти правильні рішення. 

Висока оцінка від фахівців та різноманітні подяки від учасників заходів 

мотивували студентів до подальшої участі у волонтерській роботі та 

професійному зростанні. Активна участь у волонтерській діяльності 

зараховувалась майбутньому соціальному працівнику як проходження 

виробничої практики і, за бажанням студента, була темою курсової або 

дипломної роботи. 

Але саме постійна задіяність майбутніх соціальних працівників у 

волонтерській роботі, а не лише під час проходження практики, на нашу думку, 

дала найбільш позитивний результат. 

Здійснюючи аналіз організації волонтерства в процесі експериментальної 

роботи, відзначимо, що важливу роль у роботі волонтерів відігравало їх 

навчання із врахуванням індивідуальних особливостей студентів та 

можливостей виконання функцій. Навчання волонтерів проводилося 

ситуативно, по необхідності, враховуючи графіки навчального процесу ЗВО. 

Фахівці та волонтери з досвідом роботи насичували заняття різноманітними 

іграми, тренінгами, дебатами, проводили ситуаційний аналіз, активізували 

тематичні бесіди, майстер-класи та організовували демонстрацію вправ 

практичного характеру. Студенти навчилися моделювати життєві ситуації, 

вирішувати творчі завдання, спільно розв’язувати проблеми, надавати 
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допомогу та застосовувати сучасні програми і мобільні інформаційні технології 

під час волонтерства.  

Такою є загальна характеристика впровадження на формувальному етапі 

експериментального дослідження визначених нами педагогічних умов щодо 

формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі. 

 

 

2.3. Аналіз ефективності розроблених педагогічних умов формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі 

 

Експериментальне дослідження щодо формування готовності майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища проходило у кілька етапів: 

− констатувальний етап, на якому здійснювалося діагностування 

сформованості готовності до толерантної взаємодії у майбутніх соціальних 

працівників (описаний у підрозділі 1.3.); 

− формувальний етап, під час якого впроваджувалися запропоновані 

нами педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі 

(представлено у підрозділі 2.2.); 

− контрольний етап присвячено виявленню кількісних і якісних 

відмінностей експериментальних і контрольних груп студентів, обробці, 

аналізу, узагальненню результатів, співвіднесенню їх з метою і завданнями 

педагогічного експерименту. 

Педагогічний експеримент становить організацію й перевірку 

ефективності розроблених та впроваджених нами педагогічних умов (див. 

підрозділ 2.2.) під час фахової підготовки студентів спеціальності „соціальна 

робота”.  
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Як зазначалося нами раніше (див. підрозділ 1.3.), експериментальною 

базою впровадження розроблених нами педагогічних умов виступили заклади 

вищої освіти: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету 

„Україна” (м. Хмельницький), Карпатський Інститут підприємництва 

Університету „Україна” (м. Хуст) та Інститут соціальних технологій 

Університету „Україна” (м. Київ). 

У ході підсумкового контрольного зрізу було використано той самий 

діагностичний комплекс методик, що й на констатувальному етапі, який 

описано в підрозділі 1.3. Визначення рівнів сформованості готовності до 

толерантної взаємодії у майбутніх соціальних працівників в умовах 

інклюзивного середовища під час кінцевого контрольного зрізу відбувалося 

згідно з означеними критеріями і показниками, і за тією ж логікою (див. 

табл. 1.1.). 

Кінцевий контрольний зріз, який проведено нами по завершенню 

формувального етапу експерименту, дозволив перевірити ефективність 

розроблених нами педагогічних умов формування готовності майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища. 

У цілому результати формувального етапу експерименту засвідчили 

суттєві зміни за усіма визначеними нами критеріями. Розпочнемо з 

характеристики отриманих даних за критерієм толерантна освіченість.  

У результаті педагогічного спостереження значна частина студентів: 

− продемонстрували різносторонні знання про сутність толерантності та 

толерантного світогляду, усвідомлювали роль інклюзії в сучасному суспільстві 

та необхідність її впровадження; 

− застосовуючи норми і правила толерантної культури, проявляли 

активність до налагодження стосунків зі студентами з інвалідністю та 

планували спільну діяльність; 

− підбирали коректні слова під час висловлювання щодо людей з 

особливими потребами і виправляли інших, які вживали „необачні” слова. 
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Неодноразово нами простежувалися позитивні зміни у студентському 

колективі під час взаємодії зі студентами з інвалідністю, де належна увага 

приділялася створенню сприятливої атмосфери та доброзичливого ставлення у 

ході міжособистісної взаємодії, дотримання рівноправності між учасниками 

діалогу, умінням вислуховувати і налагоджувати контакти, у тому числі і з 

студентами з вадами слуху (нечуючими). Окрім цього, нами підмічено, що 

студенти ніколи не залишалися осторонь, якщо поруч виникали конфліктні 

ситуації з людиною з інвалідністю, усіляко намагалися зняти напругу, 

опираючись на толерантні прийоми вирішення конфлікту.  

Значну позитивну динаміку на кінець експерименту нами відстежено за 

результатами опитування щодо розуміння про толерантність. Так 56,2% 

студентів експериментальної групи змогли ґрунтовно роз’яснити суть даного 

поняття і навіть навести власні приклади, що свідчить про високий рівень знань 

студентів щодо толерантності. Відсоток студентів контрольної групи становив 

– 23,8. 

Результати опитування доповнюють дані, отримані із аналізу міні-творів 

на тему „Толерантність в моєму житті”, які дозволили відслідкувати позитивні 

зрушення у розумінні даного поняття, сприйнятті, ставлені до оточуючих та 

усвідомлення толерантної культури і толерантних вчинків у навколишньому 

середовищі. Більшість з опитаних навели реальні приклади толерантних 

стосунків із життя, які траплялися з ними під час навчання, проходження 

практики, волонтерської діяльності чи просто у буденності. Студентам вдалося 

реалізувати власні знання при побудові толерантних стосунків і прийти до 

компромісу, не доводячи до конфлікту. Варто відмітити, що не виявилося 

жодного студента, який би не виконав поставлене завдання. 

Перейдемо до аналізу результатів за критерієм готовність до взаємодії, і 

представимо результати за певними методиками, які найбільше 

продемонстрували зміни і привернули нашу увагу.  

Так, при повторному застосуванні методики „Тест комунікативної 

толерантності” (В. Бойко), яка виявляє рівні вираженості комунікативної 
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толерантності за 9-ма шкалами, результати засвідчили, що в експериментальній 

групі значно знизилися показники за усіма шкалами, на відміну від результатів 

контрольної групи (див. рис.2.4.).  

 

Рис. 2.4. Рівні вираженості комунікативної толерантності  

за методикою В. Бойко на формувальному етапі експерименту (%) 

 

За результатами цієї методики (рис. 2.4.) 42,6% студенти 

експериментальної групи поки не готові пристосовуватися до характеру та 

звичок інших (шкала 9) та терпіти психічний дискомфорт партнера під час 

спілкування 40,0% (шкала 8). 38,3% студентам експериментальної групи важко 

прийняти індивідуальність і особливості іншої людини (шкала 1), а 37,8% 
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студентів під час оцінювання поведінки інших ще використовують себе як 

еталон (шкала 2). Дещо більшими показниками в експериментальній групі є 

результати за шкалами 3, 4, 5 та 6, які демонструють наявність у студентів 

категоричності в оцінювані інших людей (51,3%), студенти не вміють 

приховувати неприємні відчуття під час взаємодії (56,6%), прагнуть переробити 

і перевиховати партнерів (55,4%) та підлаштувати під себе (48,1%). На 

противагу результатам експериментальної групи за вищерозглянутими 

шкалами привертають увагу і результати студентів контрольної групи, які 

демонструють високі відсоткові показники за шкалами 3, 4, 5 та 6, які свідчать, 

що у студентів контрольної групи зміни стосовно толерантних манер та 

поведінки під час спілкування не відбулися.  

Відзначимо позитивну динаміку в плані ставлення студентів до практики 

інклюзивного навчання та до людей з інвалідністю зокрема. При проведенні 

повторного опитування наприкінці експерименту ми не включали деякі 

запитання, оскільки повні відповіді отримали ще на констатувальному етапі 

експерименту. Але за результатами опитувальника нашу увагу привернули дані 

окремих питань, які продемонстрували значні зміни та результативність 

впровадження запропонованих нами педагогічних умов. Так, позитивну 

відповідь на запитання „Спілкування, дружба між здоровими студентами та 

студентами з особливими потребами трапляється дуже рідко” надали лише 

8,9% студентів ЕГ (49,8% – на початку експерименту) і 18,4% студентів КГ 

(53,6% – на початку експерименту). 93,5% ЕГ (77,8% – на початку 

експерименту) і 83,1% КГ (78,8% – на початку експерименту) студентів 

відповіли позитивно на запитання „Серед студентів з особливими потребами є 

багато здібних і талановитих людей”. Також суттєво змінилася думка у 

студентів у позитивну сторону щодо запитання „Студенти з особливими 

потребами не можуть успішно навчатися” – 13,0% ЕГ (45,4% – на початку 

експерименту) і 22,9% студентів КГ (39,4% – на початку експерименту). Такі 

зміни вказують на те, що спільне перебування в інклюзивному середовищі ЗВО 

протягом тривалого часу навчання, а також комплексне впровадження 
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педагогічних умов призвели до ефективного впливу на зміну свідомості у 

майбутніх соціальних працівників стосовно сприйняття, можливостей і 

потенціалу людей з інвалідністю. 

Результати наступної методики – тест В. Фейя „Шкала прийняття інших”, 

яку ми використовували для визначення рівня прийняття інших людей, 

наприкінці експерименту продемонстрували значні відмінності між студентами 

експериментальної та контрольної груп, особливо за високим рівнем та рівнем 

нижче середнього (див. рис. 2.5.). 

 

Рис.2.5. Результати рівнів прийняття інших за методикою В. Фейя 

наприкінці експерименту (%) 

 

Отримані дані цієї методики засвідчують, що наприкінці експерименту в 

майбутніх соціальних працівників експериментальної групи значно зріс рівень 

прийняття інших. Так, високим рівнем володіють 24,3%, середнім 46,1%, нижче 

середнього показали 29,6% опитаних, і низького рівня, як і на 

констатувальному етапі експерименту, не виявлено у жодного студента. 

Незначні зміни спостерігаються у студентів контрольної групи. Порівняно з 

констатувальним етапом, у цій групі на 5,1% підвищився високий рівень та на 

5,3% знизився рівень нижче середнього. За низьким рівнем цієї методики, як і 

на констатувальному етапі експерименту, не виявилося нікого. 

При застосуванні методики С. Духновського „Суб’єктивна оцінка 

міжособистісних відносин”, яка дозволила нам повторно перевірити рівні 

міжособистісних відносин у студентів, найбільш позитивні зміни помічено за 
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шкалами „напруга у відносинах” та „агресія у відносинах”. Так, наприкінці 

експерименту високий рівень за шкалою „напруга у відносинах” виявлено лише 

у 5,6% студентів ЕГ (порівняно з 22,7% на початку експерименту) і 4,8% 

(порівняно з 11,4% на початку експерименту) залишилося студентів цієї групи з 

високим рівнем за шкалою „агресія у відносинах”. Відмітимо, що в середньому 

на 12% покращився низький рівень за усіма шкалами. Стосовно результатів 

студентів контрольної групи – значних відмінностей не виявлено, окрім 

зниження високого рівня за шкалою „напруга у відносинах” до 20,1% 

(порівняно з 27,1% на початку експерименту). 

Наступні методики ми використовували для визначення рівнів готовності 

до толерантної взаємодії за критерієм толерантна поведінка. Відмітимо, за 

результатами застосування методики О. Тушканової „Наскільки ви толерантні” 

також відбулися суттєві зміни (див. рис. 2.6.). 

 

Рис. 2.6. Результати експериментальної та контрольної груп за методикою 

О. Тушканової „Наскільки ви толерантні” (%) 

 

Свій рівень толерантності наприкінці експерименту студенти 

експериментальної групи продемонстрували таким чином: у 36,9% студентів 

визначено високий рівень, 55,8% – середній, і лише 7,3% опитаних показали 

низький рівень толерантності. Порівняно з результатами констатувального 

етапу експерименту відзначимо, що за цією методикою високий рівень 

толерантності в експериментальній групі збільшився з 12,5% до 36,9%, а 
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низький рівень знизився з 19,1% до 7,3%. Разом з тим у контрольній групі зміни 

відбулися не суттєві. 

Результати ще однієї методики „Описання поведінки” (за К. Томасом) 

також продемонстрували зміни щодо типів поведінки людей у конфліктних 

ситуаціях. За даною методикою (див. рис. 2.7.) 45,6% студентів 

експериментальної групи готові до співпраці та взаємодії з іншими. Порівняно з 

результатами констатувального етапу (22,8%), наприкінці експерименту ці 

показники зросли удвічі (45,6%). Також змінилася кількість студентів ЕГ, які 

готові йти на компроміс – 36,6% порівняно з початком експерименту – 22,2%. 

Більше стало студентів у ЕГ, які не готові терпіти нецікавих для себе 

співрозмовників і воліють уникати конфліктні ситуації – 34,1% (25,5% на 

констатувальному). 

 

Рис. 2.7. Результати методики „Описання поведінки” за К. Томасом  

наприкінці експерименту (%) 

 

Незначними виявилися зміни серед студентів експериментальної групи 

наприкінці експерименту стосовно пристосування при вирішенні проблемної 

ситуації – 23,3% та 7,3% студентів прагнули до суперництва, незважаючи на 

інтереси інших. На нашу думку, це пояснюється лідерськими якостями та 

віковими особливостями студентства. 
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Узагальнюючи результати, які ми отримали наприкінці експерименту, 

представимо співвідношення усереднених даних рівнів готовності у майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі за 

кожним із критеріїв (див. табл. 2.1.).  

Таблиця 2.1. 

Співвідношення усереднених даних рівнів готовності у майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному 

середовищі наприкінці експерименту (%)  

Графічне зображення рівнів сформованості готовності до толерантної 

взаємодії майбутніх соціальних працівників експериментальної та контрольної 

груп наприкінці експерименту представлено на діаграмі (рис. 2.8.). 

Рис. 2.8. Рівні готовності до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі 

у майбутніх соціальних працівників експериментальної та контрольної груп 

наприкінці експерименту (%) 
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Таблиця 2.1. та рисунок 2.8. демонструють, що наприкінці експерименту 

помітна суттєва різниця у рівнях між експериментальною і контрольною 

групами за усіма критеріями. Адже до студентів експериментальної групи 

застосовувалася низка педагогічних умов, які впроваджувалися у комплексі під 

час навчальних занять та в позаурочний час. А студенти контрольної групи 

навчалися без змін, перебуваючи в інклюзивному середовищі ЗВО. 

Зіставлення усереднених даних рівнів готовності до толерантної взаємодії 

студентів контрольної та експериментальної груп дозволяє виявити такі 

характерні відмінності: 

− в експериментальній групі кількість студентів, які мають ґрунтовні, 

різносторонні знання про поняття толерантність, усвідомлюють необхідність 

толерантної культури і толерантних вчинків в соціумі, вміють володіти собою, 

мають добре розвинені комунікативні здібності – 31,3%, а в контрольній – 

22,7%;  

− кількість студентів експериментальної групи мають достатні знання 

про сутність толерантності, вміють охарактеризувати дане поняття, здатні 

проявляти чуйність та милосердя, стримані – 52,0% та 49,7% в контрольній; 

− кількість студентів експериментальної групи, які мають низький рівень, 

складає 21,3%, а контрольної групи – 31,8%.  

Незважаючи на незначущі відмінності, зіставлення усереднених даних 

рівнів готовності до толерантної взаємодії студентів контрольної та 

експериментальної груп дозволяє нам уважати, що ефективність розроблених 

педагогічних умов підтверджується. 

Щоб переконатися в результативності впровадження педагогічних умов, 

ми представили у таблиці 2.2. результати контрольних зрізів на початку і 

наприкінці експерименту для експериментальної групи, а їх графічну 

інтерпретацію показано на діаграмі (див. рис. 2.8.). 
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Таблиця 2.2. 

Рівні сформованості готовності майбутніх соціальних працівників  

до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі  

експериментальної групи на початку та наприкінці експерименту (%) 

 

Графічне зображення рівнів сформованості готовності до толерантної 

взаємодії майбутніх соціальних працівників на початку та наприкінці 

експерименту представлено на діаграмі (рис. 2.8.). 

 

Рис. 2.8. Рівні сформованості готовності майбутніх соціальних працівників  

до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі студентів 

експериментальної групи на початку та наприкінці експерименту (%) 
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Як видно з таблиці 2.2. та рис. 2.8., за кожним з критеріїв відбулися 

суттєві зміни. Так, за критерієм толерантна освіченість на початку 

експерименту високий рівень становив 20,4%, а наприкінці він зріс до 31,3%. 

Теж саме можна сказати про критерій готовність до взаємодії, де високий 

рівень змінився з 15,7% до 29,3%. Несуттєва різниця показників за критерієм 

толерантна поведінка з 13,0% до 19,4% засвідчує, що студентам, які отримали 

певні знання та вміння, потрібно більше часу для переосмислення власної 

поведінки і налаштування на позитивне ставлення до людей з особливими 

потребами.  

Незначну різницю на обидвох етапах експерименту ми спостерігаємо за 

середнім рівнем критеріїв готовність до взаємодії та толерантна поведінка, 

але відмітимо певні зрушення за критерієм толерантна освіченість – з 45,3% 

до 55,5%. Це пояснюється ефективністю впровадження однієї з змістовних 

педагогічних умов „оптимізація змісту фахової підготовки”, завдяки якій 

студенти покращили знання про толерантність та толерантну взаємодію під час 

вивчення навчальних дисциплін протягом навчального року. 

Суттєві якісні та кількісні зміни за усіма трьома критеріями спостерігаються 

серед студентів, які демонстрували низький рівень сформованості готовності до 

толерантної взаємодії, що є підтвердженням ефективності впроваджених 

педагогічних умов формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі. Так, майже вдвічі 

зменшився низький рівень за критерієм толерантна освіченість, який на початку 

експерименту становив 34,3%, а наприкінці – 18,2%. Цей же рівень за критерієм 

готовність до взаємодії також зменшився з 35,2% до 21,6%, і за критерієм 

толерантна поведінка – з 33,3% скоротився до 21,4%. Такі зміни у 

експериментальній групі констатують ефективність дібраних методів, форм та 

технологій при впроваджені педагогічних умов для майбутніх соціальних 

працівників.  

Зовсім незначні зміни на початку та наприкінці експерименту ми 

спостерігали у рівнях сформованості готовності до толерантної взаємодії у 

студентів контрольної групи (див. табл. 2.3. та рис. 2.9.). 
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Таблиця 2.3. 

Рівні сформованості готовності майбутніх соціальних працівників  

до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі  

контрольної групи на початку та наприкінці експерименту (%) 

Графічне зображення рівнів сформованості готовності до толерантної 

взаємодії майбутніх соціальних працівників контрольної групи на початку та 

наприкінці експерименту за кожним із критеріїв представлено на діаграмі 

(рис. 2.9.). 

 

Рис. 2.9. Рівні сформованості готовності майбутніх соціальних працівників  

до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі  

студентів контрольної групи на початку та наприкінці експерименту (%) 
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20 43,6 36,4 22,7 45,5 31,8 
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до взаємодії 
13,6 50 36,4 17,3 51,8 30,9 
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13,6 50 36,4 15,5 51,8 32,7 

Загальний рівень 15,7 47,9 36,4 18,5 49,7 31,8 
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Зазначимо, що рівень сформованості готовності до толерантної взаємодії 

у студентів контрольної групи суттєво не змінився, порівняно із початком 

експериментальної роботи. До позитивних зрушень слід віднести відсоток 

студентів, які проявили високий загальний рівень на початку експерименту 

складав 15,7%, а наприкінці експериментальної роботи підвищився до 18,5 %.  

Також відмітимо зниження низького рівня наприкінці експерименту за 

усіма критеріями. Так, відповідно за критерієм толерантна освіченість 

низький рівень змінився з 36,4% до 31,8%, за критерієм готовність до 

взаємодії – з 36,4% до 30,9%, а за критерієм толерантна поведінка з 36,4% до 

32,7%. Такі зміни ми можемо пояснити непрямим впливом інклюзивного 

середовища ЗВО на майбутніх фахівців. Адже, здобуваючи вищу освіту і 

перебуваючи у академічних групах де навчалися і студенти з інвалідністю, 

певний вплив на взаємодію між студентами безпосередньо спричинило 

навчальне середовище закладу. 

Розглянемо різницю динаміки рівнів готовності майбутніх соціальних 

працівників до толерантної взаємодії на початку та наприкінці експерименту 

(див. табл. 2.4.). 

Таблиця 2.4. 

Динаміка рівнів готовності майбутніх соціальних працівників  

до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі  

на початку та наприкінці експерименту (%) 

Як видно із таблиці 2.4., у студентів експериментальної групи суттєвою 

різниця спостерігається на високому та низькому рівнях з позитивними змінами 

 

Рівні 

 

Експериментальна група Контрольна група 

на 

початку 

експери-

менту 

на кінець 

експери-

менту 

різниця між 

показниками 

на 

початку 

експери-

менту 

на кінець 

експери-

менту 

різниця між 

показниками 

високий 16,4 26,7 +10,3 15,7 18,5 +2,8 

середній 49,4 52,0 +2,6 47,9 49,7 +1,8 

низький 34,3 21,3 -13,0 36,4 31,8 -4,6 
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наприкінці експериментальної роботи. Високий відсоток (26,7%) маємо 

наприкінці експерименту, порівняно з 16,4% на початку (з різницею у +10,3%). 

А низький (21,3%) – наприкінці експерименту, порівняно з 34,3% на початку (з 

різницею у -13%). І на відміну, у студентів контрольної групи різниця між 

рівнями виявилася не суттєвою, зміни відбулися у середньому з різницею у 4%.  

Для порівняння частотних розподілів експериментальної та контрольної 

груп майбутніх соціальних працівників за рівнями готовності до толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищіми скористалися критерієм Пірсона2, 

який дозволяє зіставити два емпіричні розподіли та зробити висновок про те, чи 

узгоджуються вони між собою [190; 191; 242].  

Критерій Пірсона χ2 обчислюється за формулою: 

( )

= =

−
=

k

i

l

j
N

NN

ij

ijij

1 1

2
0

20


, 

де ijN – емпірична частота, 

0

ijN  – теоретична частота, що обчислюється як )()(
10

jiij yNxN
N

N =  

N(xi) – маргінали (підсумки) по X, N(yj) – пoY, 

N – загальна кількість студентів, 

k – число рядків таблиці, l – число стовбців. 

Величина )1)(1( −−= lkf  називається числом ступенів свободи 

кореляційної таблиці. 

У нашому дослідженні ми будемо порівнювати попарно емпіричні 

розподіли експериментальної та контрольної групи за рівнями сформованості 

готовності до толерантної взаємодії. Критичне значення критерію Пірсона χ0
2 

(f=2, р 0,05) дорівнює 5,99; критичне значення критерію Пірсона χ0
2 (f=2, р 

0,01) дорівнює 9,21; критичне значення критерію Пірсона χ0
2 (f=2, р 0,001) 

дорівнює 13,81 (оскільки ми маємо три рівні, кількість ступенів свободи 

дорівнює f =2). 
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Вихідні дані для розрахунків представлено у таблицях 2.5. та 2.6. 

Таблиця 2.5. 

Динаміка сформованості готовності майбутніх соціальних працівників  

до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі  

експериментальної групи (n=108) 

Критерії 

 

Рівень 

Толерантна 

освідченість 

Готовність 

до взаємодії 

Толерантна 

поведінка 
Узагальнений 

початок кінець початок кінець початок кінець початок кінець 

Високий 22 34 17 32 14 21 18 29 

Середній 49 54 53 53 58 61 53 56 

Низький 37 20 38 23 36 26 37 23 

Разом 108 108 108 108 108 108 108 108 

 

Таблиця 2.6. 

Динаміка сформованості готовності майбутніх соціальних працівників  

до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі  

контрольної групи (n=110) 

Критерії 

 

Рівень 

Толерантна 

освідченість 

Готовність 

до взаємодії 

Толерантна 

поведінка 
Узагальнений 

початок кінець початок кінець початок кінець початок кінець 

Високий 22 25 15 19 15 17 17 20 

Середній  48 50 55 57 55 57 53 55 

Низький 40 35 40 34 40 36 40 35 

Разом 110 110 110 110 110 110 110 110 

 

Результати розрахунків критерія Пірсона хі-квадрат наведено у 

таблиці 2.7. Розрахунки здійснювались із використанням електронних таблиць 

MS Excel. 
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Таблиця 2.7. 

Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп майбутніх 

соціальних працівників за рівнями сформованості готовності до 

толерантної взаємодії на формувальному та констатувальному етапах 

експерименту за критерієм Пірсона χ2 

 

 

 

Критерії 

Емпіричне значення 

критерію Пірсона χ2 

при порівнянні 

контрольної та 

експериментальної 

групи на початок 

експерименту 

Емпіричне значення 

критерію Пірсона 

χ2 при порівнянні 

експериментальної 

групи на початку 

та наприкінці 

експерименту 

Емпіричне значення 

критерію Пірсона 

χ2 при порівнянні 

контрольної групи 

на початку та 

наприкінці 

експерименту 

Толерантна 

освідченість 
0,109 7,884* 0,566 

Готовність до 

взаємодії 
0,195 8,28* 0,933 

Толерантна 

поведінка 
0,306 3,089 0,337 

Узагальнений 0,106 6,084* 0,610 

Примітка. * означає, що відмінності між розподілами суттєві на рівні значущості 0,05 

 

При порівнянні контрольної і експериментальної групи майбутніх 

соціальних працівників за рівнями сформованості готовності до толерантної 

взаємодії на початку експерименту для усіх критеріїв емпіричне значення 

критерію 2
емп менше критичного значення 5,99, отже, відмінності між 

розподілами контрольних та експериментальних груп до експерименту незначні 

(p>0,05). 

Ми не спостерігаємо значних відмінностей між розподілами контрольної 

групи майбутніх соціальних працівників за рівнями сформованості готовності 

до толерантної взаємодії на початку та наприкінці експерименту (відповідні 

емпіричні значення критерію Пірсона2
емп : 0,566; 0,993; 0,337; 0,610 не 

перевищують критичне значення 5,99).  

При порівнянні розподілів експериментальної групи майбутніх 

соціальних працівників за рівнями сформованості готовності до толерантної 

взаємодії на початку та наприкінці експерименту ми отримали суттєві 
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розбіжності за критеріями толерантна освіченість, готовність до взаємодії та 

за узагальненим критерієм (відповідно емпіричні значення критерію 2
емп 7,884; 

8,28; 6,084 перевищують критичне значення 5,99. Отже, розбіжності між 

розподілами експериментальної групи до та після експерименту статистично 

значні на рівні p<0,05 за зазначеними критеріями. 

Таким чином, ми спостерігаємо значні відмінності у розподілах 

експериментальної групи до та після експерименту, та, навпаки, не 

спостерігаємо такі відмінності у розподілах контрольної групи. Загальний 

рівень готовності до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища 

студентів експериментальної групи значно зріс, порівняно із результатами на 

початку експерименту та показниками студентів контрольної групи. Отже, 

робимо висновок, що запропоновані педагогічні умови формування готовності 

до толерантної взаємодії у майбутніх соціальних працівників в інклюзивному 

середовищі є ефективними. 

Звичайно, розроблені нами педагогічні умови не претендують на 

остаточне вирішення проблеми формування толерантної взаємодії у майбутніх 

фахівців в умовах інклюзивного середовища, проте маємо достатні підстави 

стверджувати, що використання наших теоретичних і практичних розробок 

суттєво підвищать ефективність підготовки до роботи та взаємодії з особами з 

інвалідністю під час професійної діяльності. 

Ми вважаємо, що отримані результати експериментального дослідження 

повинні стати основою для подальшої професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників: до роботи в умовах інклюзії; сучасних розробок 

вивчення проблем толерантності; пошуку ефективних методів подолання 

нетерпимості у інклюзивному середовищі та формування толерантного 

ставлення до людей з особливими потребами; застосування варіативних 

навчальних планів та спецкурсів. 
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Висновки до розділу 2 

Наукова розробка педагогічних умов формування готовності майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі, 

опис процесу їх впровадження у навчально-виховний процес ЗВО і аналіз 

результатів практичної перевірки розроблених умов дозволяють нам зробити 

такі висновки. 

Аналіз науково-методичної літератури щодо підготовки майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища, а також розробка власної вихідної концепції дослідження, надали 

нам підстави для розробки педагогічних умов формування готовності 

майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному 

середовищі. 

При розроблені педагогічних умов ми враховували те, що лише при 

комплексній їх реалізації в навчально-виховному процесі ЗВО можна 

сподіватися, що майбутня професійна діяльність студентів за фахом „соціальна 

робота” виявиться ефективною.  

Першу педагогічну умову ми пов’язували з оптимізацією змісту фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників через їх навчання в інклюзивному 

освітньому середовищі ЗВО із забезпеченням позитивної взаємодії між усіма 

учасниками навчально-виховного процесу ЗВО та з урахуванням принципів 

толерантної взаємодії.  

При розробці першої умови ми вивчали зміст фахової підготовки 

майбутніх соціальних працівників та оптимізували навчальні дисципліни з 

метою покращення та закріплення розуміння про толерантність і толерантну 

взаємодію. Для успішної професійної діяльності, доповнення змісту фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників реалізовувалося через теоретичні 

знання і практичні вміння щодо толерантної освіченості і толерантної взаємодії 

в інклюзивному середовищі.  

Зауважимо, що при розробці цієї умови у змісті професійної підготовки 

майбутнього соціального працівника нами зроблено акцент на формування у 
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студентів інклюзивної компетентності, яка виступає основою толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища. Також ми розробили та 

впровадили максимально наповнений навчальним матеріалом спецкурс, який 

цілеспрямовано зорієнтовано на розвиток у студентів не лише знань, умінь та 

навичок щодо толерантної взаємодії, але й вдосконалення знань та навичок 

роботи в інклюзивному середовищі.  

Також у процесі розробки першої умови увагу приділено проходженню 

практики студентами, яка відіграє важливу роль у професійній підготовці 

майбутніх фахівців та враховували особливості змісту науково-дослідної 

роботи студентів при корекції та доповнені змісту професійної підготовки. 

Сутність другої педагогічної умови полягала у визначенні та 

використанні у програмі фахової підготовки соціальних працівників таких 

сучасних педагогічних технологій, що цілеспрямовано забезпечують 

формування толерантної взаємодії майбутнього фахівця. Нами визначено 

педагогічну технологію формування толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища у майбутніх соціальних працівників під час 

професійної підготовки як сукупність послідовних дій, форм, методів і 

прийомів, що застосовуються викладачами та студентами з метою 

підвищення рівня толерантної освіченості, свідомості, культури та взаємодії 

у студентському середовищі, покращення ефективності педагогічного впливу, 

виховання толерантної зорієнтованості у практичній діяльності в умовах 

інклюзивного середовища. 

Враховуючи той факт, що до сучасних педагогічних технологій відносять 

інтерактивні навчальні методи, які досить ефективно впливають на процес 

професійної підготовки та дозволяють максимально залучати усіх, хто 

навчається, у процес навчання, ми також використали такі інтерактивні методи, 

як: тренінги, ситуаційні завдання, майстер-класи, круглі столи, конференції, 

кейс-методи, ігрові технології, мультимедійні заняття, і т.п., які допомогли 

сформувати професійний потенціал майбутніх фахівців.  
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Створена нами тренінгова програма спрямовувалася на: формування 

толерантної свідомості у студентів та культури міжособистісних відносин, 

прийняття себе та інших за наявності відмінностей і особливостей, прагнення 

конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, вміння вислуховувати і 

погоджуватися із думкою та поглядами інших, створення позитивного клімату 

в студентському колективі. 

Третя педагогічна умова, що призвела до ефективності формування 

готовності до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища, 

характеризувалася залученням майбутніх соціальних працівників до 

волонтерської діяльності з особами з інвалідністю різної вікової категорії на 

основі толерантності, розуміння та прийняття. У рамках розробки цієї 

педагогічної умови нами визначено напрями діяльності залучення студентів до 

волонтерства на базі ЗВО: добровільне опікування одногрупників з 

інвалідністю і соціальний супровід протягом усього періоду навчання під час 

навчальних занять та у позааудиторних заходах; створення студентського 

волонтерського об’єднання (СВО) при ЗВО, діяльність якого спрямована на 

роботу з людьми з інвалідністю; залучення майбутніх соціальних працівників 

до акцій та флешмобів для формування позитивного ставлення до дітей та 

молоді з інвалідністю й привернення уваги до важливості розвитку інклюзії в 

суспільстві. 

Описані нами умови запроваджувалися одночасно в комплексі, 

взаємодоповнюючи та посилюючи вплив одна на одну, що дозволило отримати 

кращу ефективність та результативність при формуванні готовності майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища. 

Реалізація педагогічних умов формування готовності майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі 

відбувалася на формувальному етапі нашого експериментального дослідження.  

Педагогічні умови в нашому досліджені впроваджувалися через: 

оптимізацію змісту фахової підготовки соціальних працівників, акцентуючи 
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увагу на формуванні інклюзивної компетентності, яка виступає основою 

толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища; використання 

сучасних педагогічних технологій, що забезпечують формування толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища та залучення майбутніх 

соціальних працівників до волонтерської діяльності в інклюзивному 

середовищі. 

Аналіз результатів проведеного дослідження, здійснений за 

розробленими критеріями: толерантна освіченість (когнітивний), готовність до 

взаємодії (мотиваційний) та толерантна поведінка (поведінковий), показав 

високий загальний рівень готовності студентів спеціальності „соціальна 

робота” до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища та 

підтвердив ефективність процесу впровадження розроблених нами 

педагогічних умов формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі, що є переконливою 

підставою вважати виконаними завдання дослідження й досягнення його мети. 

Основні результати розділу висвітлено в таких публікаціях автора [70; 73; 

79; 81; 82; 84; 85; 90; 95]. 

  



229 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання 

актуальної наукової проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. 

1. На підставі комплексного аналізу наукової літератури доведено, що 

проблема підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища є багатоаспектною проблемою, 

має складний характер і об’єднує низку відносно самостійних наукових 

напрямів, які в сукупності дають змогу скласти цілісне уявлення про означену 

проблему. У теорії та практиці вищої освіти накопичено значний досвід, що є 

основою для формування кваліфікованого фахівця соціальної сфери, але 

науково-педагогічний аналіз літератури продемонстрував, що цілісного 

дослідження зазначеного питання не проводилось.  

2. Узагальнення наявних підходів до тлумачення ключового поняття 

дослідження дало основи розглядати „толерантність” в інклюзивному 

середовищі як „прийняття іншого у всьому різноманітті, відмову від 

нетерпимості до іншого незалежно від соціального статусу, майнового стану, 

стану здоров’я”. Вихідне поняття дисертації „толерантна взаємодія” 

схарактеризовано як „гармонійність у відносинах, пошук компромісного 

діалогу, взаєморозуміння та взаємодопомога, толерантна поведінка, 

ефективна співпраця”. Установлено основні аспекти феномену толерантної 

взаємодії: обов’язкова домовленість двох сторін; досягнення взаєморозуміння 

та раціональної взаємодії у сфері комунікативної і практичної діяльності; 

досягнення спільної мети через співпрацю та діалог; свобода співрозмовників, 

їхня взаємовизнана рівноправність і глибина особистісного контакту через 

взаєморозуміння та емпатію. 

3. Уточнено критерії, показники та рівні (високий, середній, низький) 

сформованості готовності до толерантної взаємодії в майбутніх соціальних 

працівників. Виокремлено три критерії: толерантна освіченість (знання про 

толерантність, толерантне світосприйняття, усвідомлення толерантної культури); 
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готовність до взаємодії (активність у соціальних взаєминах, прийняття інших, 

побудова партнерських стосунків, прагнення до надання допомоги); толерантна 

поведінка (стриманість, ведення діалогу, комунікативна компетентність, контроль 

поведінки). Розроблено діагностичний комплекс методик для визначення стану 

сформованості готовності до толерантної взаємодії в майбутніх соціальних 

працівників. На констатувальному етапі експериментальної роботи з’ясовано, 

що значна кількість респондентів має низький і середній рівні сформованості 

готовності до толерантної взаємодії за всіма показниками. 

4. Розроблено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища: оптимізація змісту фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників через їхнє навчання в 

інклюзивному освітньому середовищі ЗВО; використання сучасних 

педагогічних технологій, що забезпечують формування толерантної взаємодії в 

умовах інклюзивного середовища; залучення майбутніх соціальних працівників 

до волонтерської діяльності в інклюзивному середовищі.  

Комплексне впровадження педагогічних умов сприяло підвищенню рівня 

ефективності та результативності експериментальної роботи. Щодо реалізації 

першої умови: оптимізовано та організовано навчальні дисципліни з метою 

покращення та закріплення розуміння про толерантність і толерантну 

взаємодію; упроваджено спецкурс, зорієнтований на розвиток у студентів 

знань, умінь та навичок толерантної взаємодії та роботи в інклюзивному 

середовищі. Щодо другої педагогічної умови: системно використовувалися 

сучасні педагогічні технології, що забезпечували формування толерантної 

взаємодії майбутнього фахівця. Застосовано такі інтерактивні технології: 

тренінги, ситуаційні завдання, майстер-класи, круглі столи, конференції, кейс-

методи, ігрові технології, мультимедійні заняття тощо, які формували 

професійний потенціал майбутніх фахівців. Було впроваджено розроблену 

тренінгову програму „Формування толерантної взаємодії в інклюзивному 

середовищі”, спрямовану на: формування толерантної свідомості у студентів та 
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культури міжособистісних взаємин, прийняття себе та інших за наявності 

відмінностей і особливостей, прагнення конструктивно вирішувати конфліктні 

ситуації, створення позитивного клімату в студентському колективі. 

Упровадження третьої педагогічної умови реалізовувалося через добровільне 

опікування студентами одногрупників з інвалідністю і соціальний супровід 

протягом усього періоду навчання не лише під час аудиторних занять, а й у 

позааудиторних заходах; створення студентського волонтерського об’єднання 

при ЗВО, діяльність якого спрямована на роботу з людьми з інвалідністю; 

залучення майбутніх соціальних працівників до акцій та флешмобів для 

формування позитивного ставлення до дітей та молоді з інвалідністю та 

привернення уваги до важливості розвитку інклюзії в суспільстві. 

5. Перевірено й доведено ефективність упровадження педагогічних умов 

формування в майбутніх соціальних працівників готовності до толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища. Установлено, що комплексна 

реалізація в процесі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників 

запропонованих педагогічних умов дозволила досягти суттєвої позитивної 

динаміки готовності до толерантної взаємодії в експериментальній групі, 

порівняно з контрольною, за всіма критеріями її сформованості. Ефективність 

упровадження педагогічних умов визначено за допомогою розрахунків 

критерію Пірсона, що довели статистичну значущість та достовірність 

результатів педагогічного експерименту. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. 

Поглибленого вивчення потребують питання пошуку ефективних методів 

подолання нетерпимості та формування толерантної культури в інклюзивному 

середовищі, удосконалення методик виховання толерантності в процесі фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Написання міні-твору на тему „Толерантність в моєму житті” 

Мета: виявити у студентів знання про толерантність, усвідомлення ролі 

толерантності для молодої людини, формування толерантних взаємовідносин, 

розуміння необхідності побудови толерантних міжособистісних стосунків. 

Вказівки до виконання: написати короткий твір на задану тему, де б 

було розкрито такі питання: 

− Чи достатньо лише буди доброзичливим, щоб бути толерантним? 

− Чому стереотипи відносно осіб з інвалідністю присутні і до сьогодні? 

− Які способи подолання стереотипів, упереджень та агресії вам відомі? 

− Хто може впливати на вашу поведінку в соціумі? 

− У чому відмінність толерантності та інтолерантності? 

− Чи достатньо для формування толерантних установок створювати 

сприятливу атмосферу? 

− Чи є умовним поділ людей на толерантних та інтолерантних? 

− Чи можливе забезпечення рівних можливостей бути кроком до 

толерантності? 

Підведення підсумків. Перевірка та аналіз результатів. 
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Додаток Б 

ОПИТУВАЛЬНИК  

Ставлення студентів до практики інклюзивного навчання у ВНЗ  

Інструкція. У наведеній таблиці відмітьте кожнетвердження знаком + 

навпроти обраного варіанту відповіді (так або ні).  

 

№ 

п/п 
Твердження ТАК  НІ 

1.  Мій вибір навчального закладу був свідомим   

2.  
Студентам повинна проводитися спеціальна підготовка 

щодо навчання в інклюзивній академічній групі 
  

3.  
Викладачам повинна проводитися спеціальна підготовка 

щодо роботи в інклюзивній академічній групі 
  

4.  

Для навчання студентів з особливими освітніми потребами 

у закладі мають бути створені спеціальні педагогічні, 

психологічні, архітектурні умови 

  

5.  
Студенти з особливими освітніми потребами у закладі 

можуть навчатися без спеціальностворених умов 
  

6.  
Оптимальною формою здобуття вищої освіти студентами з 

особливими освітніми потребами є денна форма навчання 
  

7.  
Оптимальною формою здобуття вищої освіти студентами з 

особливими освітніми потребами є заочна форма навчання 
  

8.  

Оптимальною формою здобуття вищої освіти студентами з 

особливими освітніми потребами є дистанційна форма 

навчання 

  

9.  
Студенти з особливими освітніми потребами під час 

навчальних занять вимагають до себе багато уваги 
  

10.  
Студенти з особливими потребами мають поблажливе 

ставлення з боку викладачів при оцінюванні 
  

11.  
Вимоги до знань зі сторонни викладачів однакові до усіх 

студентів 
  

12.  
Спілкування, дружба між здоровими студентами та 

студентами з особливими освітніми потребами відбувається 

дуже рідко 

  

13.  
Спілкування, дружба між здоровими студентами та 

студентами з особливими освітніми потребами є звичним 

явищем 

  

14.  
Серед студентів з особливими освітніми потребами є багато 

здібних і талановитих людей 
  

15.  
Студенти з особливими освітніми потребами не можуть 

успішно навчатися 
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Таблиця 1.3. 

Результати опитувальника щодо ставлення студентів 

до практики інклюзивного навчання (%) 

№ 

п/п 
Назва питання 

Експериментальна

група 

Контрольна 

група 

так ні так ні 

1.  
Мій вибір навчального закладу був 

свідомим 
89,3 10,7 80,1 19,9 

2.  

Студентам повинна проводитися 

спеціальна підготовка щодо 

навчання в інклюзивній академічній 

групі 

77,6 22,4 65,5 34,5 

3.  
Викладачам повинна проводитися 

спеціальна підготовка щодо роботи в 

інклюзивній академічній групі 
90,2 9,8 88,0 12,0 

4.  

Для навчання студентів з 

особливими освітніми потребами у 

закладі мають бути створені 

спеціальні педагогічні, психологічні, 

архітектурні умови 

97,4 2,6 90,2 9,8 

5.  

Студенти з особливими освітніми 

потребами у закладі можуть 

навчатися без спеціально створених 

умов 

11,8 88,2 8,8 91,2 

6.  

Оптимальною формою здобуття 

вищої освіти студентами з 

особливими освітніми потребами є 

денна форма навчання 

76,8 23,2 63,4 36,6 

7.  

Оптимальною формою здобуття 

вищої освіти студентами з 

особливими освітніми потребами є 

заочна форма навчання 

35,1 64,9 27,1 72,9 

8.  

Оптимальною формою здобуття 

вищої освіти студентами з 

особливими потребами є 

дистанційна форма навчання 

63,5 36,5 66,1 33,9 

9.  
Студенти з особливими освітніми 

потребами під час навчальних занять 

вимагають до себе багатоуваги 
30,7 69,3 32,0 68,0 

10.  

Студенти з особливими освітніми 

потребами мають поблажливе 

ставлення з боку викладачів при 

оцінюванні 

28,5 71,5 25,2 74,8 
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11.  
Вимоги до знань зі сторони 

викладачів однакові до усіх 

студентів 
87,2 12,8 83,0 17,0 

12.  

Спілкування, дружба між здоровими 

студентами та студентами з 

особливими освітніми потребами 

відбувається дужерідко 

28,2 71,8 31,6 68,4 

13.  

Спілкування, дружба між здоровими 

студентами та студентами з 

особливими освітніми потребами є 

звичним явищем 

80,0 20,0 82,2 17,8 

14.  
Серед студентів з особливими 

освітніми потребами є багатоздібних 

і талановитих людей 
98,8 1,2 93,8 6,2 

15.  
Студенти з особливими освітніми 

потребами не можуть успішно 

навчатися 
15,4 84,6 18,4 81,6 
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Додаток В 

Короткий опис навчальної дисципліни 

„ОСНОВИ ІНКЛЮЗІЇ” 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань:  

23 „соціальна робота” 

 

Професійно-

практична 

самостійного 

вибору 

Модулів – 4 

Напрям підготовки:  

231 „соціальна робота” 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

VІ-й VІ-й 

Лекції 

30 год. 6 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3 

(лекцій –2 

семінарів – 1) 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 

Практичні 

15 год. 4 год. 

Самостійна 

робота 

74 год. 110 год. 

Вид контролю: 

Залік 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація навчально-

виховного процесу у вищій школі як цілісної педагогічної системи підготовки 

фахівців вищої кваліфікації. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, філософія, загальна психологія, 

соціологія, основи реабілітації. 

Програма навчальної дисципліни „Основи інклюзії” розрахована на 

30 год. лекційних, 16 год. семінарських занять та складається із 4-ох змістових 

модулів: 

Змістовий модуль 1 – Теоретичні аспекти основ інклюзії, в якому 

розглядається: історія становлення і розвитку інклюзії; ключові поняття 

інклюзивної освіти – „людина з інвалідністю” як основний об’єкт інклюзії, 

„інклюзивне навчання”, „інклюзивне навчальне середовище”; зарубіжний 

досвід впровадження інклюзії. 
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Змістовий модуль 2 – Нормативно-правова база забезпечення освітою 

осіб з інвалідністю. У цьому модулі розглядаються: міжнародні законодавчі 

документи, що захищають права осіб з інвалідністю; вітчизняна нормативно-

правова база щодо забезпечення освітою осіб з інвалідністю. 

Змістовий модуль 3 – Практичне застосування форм та методів роботи 

в інклюзивному середовищі, знайомить студентів з: особливостями діяльності 

фахівців у інклюзивному середовищі; інклюзивною компетентністю; правилами 

толерантного спілкування і співпраці з особами з інвалідністю; практичному 

застосуванні основам жестової мови; супроводом осіб з інвалідністю в 

інклюзивному навчальному середовищі; універсальним дизайном. 

Змістовий модуль 4 – Досвід впровадження інклюзивної освіти в Україні 

розкриває питання: формування інклюзивного середовища в закладах освіти; 

включення дітей та молоді з інвалідністю до навчальних закладів усіх типів; 

переваги та перешкоди впровадження інклюзивного навчання; готовність 

фахівців до роботи в умовах інклюзивного середовища. 

 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою навчальної дисципліни „Основи інклюзії” є формування у 

майбутніх фахівців базових знань роботи з особами з інвалідністю та 

професійно-орієнтованого світогляду на проблеми інклюзії, підготовка до 

соціально-педагогічної діяльності у навчальних закладах, соціально-

реабілітаційних центрах, інклюзивно-ресурсних центрах і т.п.  

 

Провідними завданнями дисципліни є: 

‒ розкриття основних теоретичних положень інклюзії; 

‒ обґрунтування провідних напрямів роботи з особами з інвалідністю в 

інклюзивному середовищі; 

‒ ознайомлення з міжнародними документами та вітчизняним законодавчим 

забезпеченням освітніх прав людей з особливими потребами; 

‒ уміння визначати та проектувати архітектурну безбар’єрність; 

‒ планування і організація навчальних та реабілітаційних заходів; 

‒ володіння правилами спілкування, взаємодії та співпраці з особами з 

різними нозологіями; 

‒ створення умов для навчання та реабілітації людей з особливими 

потребами. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: теоретичні аспекти основ інклюзії та ключові позиції інклюзивної 

освіти, основні причини, категорії, групи, моделі інвалідності; необхідність 

застосування поняття „особа з інвалідністю”, еволюцію ставлення до людей з 

інвалідністю; ознаки універсальної доступності; правила спілкування і 

співпраці з особами з інвалідністю; види реабілітацій для людей з інвалідністю; 

основи мови жестів. 
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вміти: працювати з науковими літературними джерелами та 

законодавчою базою за темою інклюзії і осіб з інвалідністю; застосовувати 

знання з інклюзії у практичній діяльності; досліджувати об’єкти громадського 

призначення на визначення доступності; застосовувати правила спілкування з 

особами з інвалідністю; на базовому рівні виявляти вид реабілітації, якої 

потребує людина з інвалідністю; застосовувати мову жестів. 

 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні аспекти основ інклюзії 

Тема 1. Інклюзивна освіта як сучасний соціально-педагогічний феномен. 

Визначення понять інтеграція та інклюзія. Поняття „інвалід”, „інвалідність”, 

ототожнення терміну „інвалід” як „людина з особливими потребами”. Основні 

причини інвалідності, категорії та моделі, 3 групи інвалідності.  

 

Тема 2. Зарубіжний досвід впровадження інтегрованого та інклюзивного 

навчання. Досвід впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання за 

кордоном. Інклюзивна освіта в Україні. 

 

Тема 3. Еволюція ставлення до людей з інвалідністю 

Схема періодів розвитку ставлення до інвалідів у Західному суспільстві 

та в Україні. Періоди розвитку ставлення до інвалідів у Західному суспільстві: 

передіндустріальний, індустріальний, постіндустріальний та сучасний періоди. 

Зарубіжні досягнення в соціальній політиці за останні роки. Періоди розвитку 

ставлення суспільства до людей з особливими потребами в Україні: 

монастирський, медичний, лікувально-педагогічний та сучасний періоди. 

Особливості їх проходження. 

 

Змістовий модуль 2  

Нормативно-правова база забезпечення освітою осіб з інвалідністю 

Тема 4. Інституціональне середовище забезпечення освіти дітей та 

молоді з інвалідністю. Міжнародні документи, що захищають і гарантують 

права людей з особливими потребами. Декларація ООН „Про права інвалідів”, 

Конвенція ООН „Про права дитини”, Загальна декларація „Про геном людини і 

права людини”. Законодавче забезпечення освітніх прав, реабілітації та 

соціального захисту людей з особливими потребами в Україні. Закон України 

„Про реабілітацію інвалідів в Україні”. Закон України „Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні”, Закон України „Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”. 

 

Тема 5. Державна типова та індивідуальна програми реабілітації осіб з 

інвалідністю. 

Мета, завдання та загальна спрямованість Державної типової програми 

реабілітації інвалідів. Види і зміст гарантованих державою реабілітаційних 
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послуг інвалідам незалежно від причини інвалідності. Об’єм додаткових 

реабілітаційних послуг інвалідам з порушенням опорно-рухового апарату, з 

вадами слуху, зору, при психічних захворюваннях та розумовій відсталості. 

Умови реалізації Державної типової програми реабілітації. Принципи 

формування та завдання індивідуальної програми реабілітації. Структура 

індивідуальної програми реабілітації, етапи її розробки. 

 

Змістовий модуль 3. 

Практичне застосування форм та методів роботи 

в інклюзивному середовищі 

 Тема 6. Універсальна доступність навчального закладу. Ознаки 

універсальної доступності. Елементи доступності прилеглої території. 

Доступність всередині приміщення. Наявність інформаційних табло/піктограм. 

Поняття „універсальний дизайн”. Методика визначення доступності об’єкту 

громадського призначення для людей з особливими потребами.  

 

 Тема 7. Правила спілкування і співпраці з особами з інвалідністю у 

навчальному закладі. Особливості соціальних контактів з особами з особливими 

потребами в інклюзивному освітньому просторі. Особливості співпраці з 

особами з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі. 

 

Тема 8. Основи мови жестів. Жестова мова. Історія виникнення. 

Класифікація жестових мов. Українська жестова мова. Основні правила 

жестикуляції. Поради при спілкуванні з нечуючими людьми.  

 

Тема 9. Види реабілітацій для людей з інвалідністю. Медична та фізична 

реабілітації. Соціальна реабілітація. Психологічна реабілітація. Педагогічна 

реабілітація. Професійна реабілітація. Трудова реабілітація. Побутова 

реабілітація. Фізкультурно-спортивна реабілітація. Методи та засоби 

проведення реабілітації. Особливості проведення реабілітаційних заходів. 

Установи, що займаються реабілітацією. 

 

 

Змістовий модуль 4. 

Досвід впровадження інклюзивної освіти в Україні 

 

 Тема 10. Досвід впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

школах та центрах розвитку дитини. Запровадження інклюзивного навчання у 

провідних школах. Досвід та перспективи розвитку інклюзії у ЗОШ. Підготовка 

фахівців. Практика застосування інклюзії у центрах розвитку дитини, 

інклюзивно-ресурсних центрах.  

 

 Тема 11. Досвід впровадження інклюзії в університеті „Україна”. 

Впровадження інклюзивного навчання в Університеті „Україна”. Провідні 

структурні підрозділи університету. Соціально-педагогічна робота зі 
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студентами з особливими потребами. Медико-реабілітаційна складова 

навчального процесу в освітньому закладі.  

 

 

3. СТРУКТУРА РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВИ ІНКЛЮЗІЇ” 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 120 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л п с.р л п с.р 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні аспекти основ інклюзії 

Тема 1. Інклюзивна освіта як сучасний 

соціально-педагогічний феномен 
12 4 2 6 14 2 2 10 

Тема 2. Зарубіжний досвід 

впровадження інтегрованого та 

інклюзивного навчання 

6 2 - 4 10 - - 10 

Тема 3. Еволюція ставлення до людей з 

інвалідністю 
10 2 2 6 10 - - 10 

Разом за змістовим модулем 1 28 8 4 16 34 2 2 30 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2.  

Нормативно-правова база забезпечення освітою осіб з інвалідністю 

Тема 4. Інституціональне середовище 

забезпечення освіти дітей та молоді з 

інвалідністю 

12 2 2 8 13 2 1 10 

Тема 5. Державна типова та 

індивідуальна програми реабілітації осіб 

з інвалідністю 

8 2 - 6 10 - - 10 

Разом за змістовим модулем 2 20 4 2 14 23 2 1 20 

Модуль 3. 

Змістовий модуль 3.  

Практичне застосування форм та методів роботи 

в інклюзивному середовищі 

Тема 6. Універсальна доступність 

навчального закладу 
10 2 2 6 10 - - 10 

Тема 7. Правила спілкування і співпраці 

з особами з інвалідністю у навчальному 

закладі 

14 4 2 8 12 1 1 10 

Тема 8.Основи мови жестів 14 4 2 8 10 - - 10 

Тема 9. Види реабілітацій для людей з 16 4 2 10 11 1 - 10 
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інвалідністю 

Разом за змістовим модулем 3 54 14 8 32 43 2 1 40 

Модуль 4. 

Змістовий модуль 4.  

Досвід впровадження інклюзивної освіти в Україні 

Тема 10. Досвід впровадження 

інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх школах та центрах 

розвитку дитини 

8 2 - 6 10 - - 10 

Тема 11. Досвід впровадження інклюзії 

в Університеті „Україна” 
10 2 2 6 10 - - 10 

Разом за змістовим модулем 4 18 4 2 12 20 - 0 20 

Усього годин 120 30 16 74 120 6 4 110 

 

 

4. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількі

сть 

годин 

Форма 

роботи й 

контролю 

1 Інклюзивнаосвіта як сучасний соціально-педагогічний 

феномен 

1. Визначення понять інтеграція та інклюзія. 

2. Поняття „особа з інвалідністю”, „інвалідність”. 

Основні причини, категорії, групи, моделі 

інвалідності. 

2 

5-хвилинка, 

опитування, 

робота зі 

схемою 

інклюзії 

2 Еволюція ставлення до людей з інвалідністю 

1. Періоди розвитку ставлення до інвалідів у 

Західному суспільстві. 

2. Періоди розвитку відношеннясуспільства до 

людей з особливими потребами в Україні. 

2 

5-хвилинка, 

опитування, 

робота зі 

схемою 

періодів 

3 Нормативно-правова база забезпечення освітою осіб з 

інвалідністю 

1. Міжнародні документи, що захищають і 

гарантують права людей з особливими потребами. 

2. Законодавче забезпечення освітніх прав людей з 

особливими потребами в Україні. 

2 

5-хвилинка, 

опитування, 

індивідуальна 

робота з 

Інтернет 

 

 

4 Універсальна доступність навчального закладу 

1. Ознаки універсальної доступності. 

2. Елементи доступності прилеглої території. 

3. Доступність всередині приміщення. 

4. Наявність інформаційних табло/піктограм. 

2 

5-хвилинка, 

опитування, 

обговорення 

Анкети 

доступності 

5 Правила спілкування і співпраці з особами з 

інвалідністю у навчальному закладі 2 

5-хвилинка, 

опитування, 

супровід 
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1. Особливості соціальних контактів з особами з 

особливими потребами в інклюзивному освітньому 

просторі. 

2. Особливості співпраці з особами з особливими 

потребами в інклюзивному освітньому просторі. 

студентів 

6 Основи мови жестів 

1. Історія виникнення жестової мови.  

2. Класифікація жестових мов.  

3. Українська жестова мова. Основні правила та 

поради при спілкуванні. 

2 

5-хвилинка, 

опитування, 

спілкування в 

колі 

7 Видиреабілітацій для людей з інвалідністю 

1. Медична та фізична реабілітації.  

2. Соціальна реабілітація.  

3. Психологічна реабілітація.  

4. Педагогічна реабілітація. 

2 

5-хвилинка, 

опитування, 

перегляд відео 

та презентацій 

центрів 

8 Досвід впровадження інклюзії в Університеті 

„Україна” 

1. Впровадження інтегрованого та інклюзивного 

навчання в Університеті „Україна”. 

2. Соціально-педагогічна робота зі студентами з 

особливими потребами. 

3. Медико-реабілітаційна складова навчального 

процесу в освітньому закладі.  

2 

опитування, 

обговорення, 

перегляд відео 

про 

інклюзивне 

навчання 

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

5.1. Завдання для самостійноїроботи 

1. Проаналізувати проблеми впровадження інклюзії в Україні. 

2. Охарактеризувати проблеми, з яким стикаються люди з особливими 

потребами. 

3. Які, на вашу думку, існують шляхи впровадження інклюзії в Україні? 

4. Що відбувається на сьогоднішньому етапі розвитку відношення до 

осіб з особливими потребами в Україні? 

5. Розробити Індивідуальну програму реабілітації студента з 

інвалідністю. 

6. Проаналізувати вітчизняні документи, на яких базується 

впровадження інклюзії.  

7. Які основні завдання постають перед загальноосвітнім закладом щодо 

впровадження інклюзії? 

8. За якими критеріями заклад визначається як інклюзивний? 

9. У чому полягають відмінності методів навчання для дітей з 

особливими потребами? 

10. Перерахувати протипоказання, за якими дитина з інвалідністю не 

може навчатися з іншими дітьми у ЗОШ.  

11. У чому Ви вбачаєте першоджерела дискримінаційного відношення до 

людей з інвалідністю? 
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12. Провести аналіз законодавчих документів, які захищають права осіб з 

інвалідністю. 

13. Проаналізувати відмінність педагога та асистента у школі. 

14. Описати перспективи розвитку інклюзивної освіти у сучасному ЗВО. 

15. Описати шляхи впровадження інклюзії у ЗВО. 

16. Охарактеризувати сучасні програми розвитку інклюзії на місцевому 

рівні. 

17. Провести пошук реабілітаційних центрів в області, які надають 

педагогічну та соціальну реабілітації для дітей з інвалідністю. 

18. Перерахувати установи, які займаються фізичною реабілітацією дітей 

та молоді з інвалідністю. 

19. Хто є учасниками інклюзивного навчання? 

20. Дати характеристику інклюзивній компетентності. 

21. Назвати фізкультурно-спортивні центри реабілітації дітей та молоді з 

особливими потребами в області. 

22. Обрати об’єкт громадського призначення, дослідити та заповнити 

Анкету доступності. 

23. Особливості інклюзивного навчання в Україні. 

24. Аналіз законодавчих документівУкраїни для молоді з особливими 

потребами. 

25. Найперші законодавчі документи, що захищали людей з особливими 

потребами. 

26. Особливості роботи центрів, що надають соціальну реабілітацію. 

27. Реабілітаційні центри України, що надають медичну та фізичну 

реабілітацію для дітей з особливими потребами.  

28. Інклюзивні школи як школи майбутнього чи сьогодення. 

29. Особливості споруд з універсальним дизайном. 

30. Проблеми побутової реабілітації як повсякденності для людей з 

особливими потребами. 

31. Психологічна реабілітація для студентів з особливими потребами. 

32. Реабілітаційні заходи для дітей зі складнощами у навчанні. 

 

 

5.2. Питання для обговорення і рефлексії 

1. Ким є для Вас людина з інвалідністю? 

2. Чому людина з інвалідністю на сьогоднізалишається стереотипом 

неповносправності та недієздатності. 

3. Як на вашу думку, чому суспільство не готове сприймати людей з 

інвалідністю рівними собі? 

4. Чому багато батьків відверто виявляють небажання спільного 

навчання здорових дітей та дітей з особливими потребами? 

5. Як Ви реагуєте на людей з особливими потребами? Які почуття у Вас 

виникають? 

6. Яку роль відіграє толерантність у стосунках в інклюзивному 

середовищі? 
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7. Чи захищають закони права людей з інвалідністю у нашій державі? 

Які закони Вам відомі? 

8. Чи відчуваєте дискомфорт у спілкуванні з людьми з вадами слуху? Як 

би ви змінили цю ситуацію? 

9. Поміркуйте, чи у достатній кількості у ЗМІ подається інформації 

щодо толерантного сприйняття людей з інвалідністю (мультики, фільми, 

проекти, передачі?). 

10. Чи відомі Вам правила спілкування та поводження з людьми з 

особливими потребами?  

11. Чи можуть виникати труднощі під час спільної діяльності з особами з 

інвалідністю? Назвіть, які. 

12. Чи є важливою у професійній діяльності фахівця соціальної сфери 

інклюзивна компетентність? 

13. Яким чином Ви вирішуєте проблемні ситуації між Вами та людиною з 

особливими потребами? 

14. Відтворіть ситуацію позитивного вирішення конфлікту між вами та 

людиною з особливими потребами? 

15. Поміркуйте, перед тим, як надати допомогу особі з особливими 

потребами, чи варто запитати дозволу? 

16. Чи задумувались Ви над тим, що звичайна допомога притримати двері 

для людини з порушенням опорно-рухового аппарату може принизити її? 

17. Чи може запровадження інклюзивного навчання знизити загальний 

рівень знань дітей у класі? 

18. Які на вашу думку потрібні спеціальні технічні засоби для навчання 

людей з вадами зору? 

19. Яка роль педагога як зразок для наслідування відносно дитини з 

особливими потребами? 

20. Чи часто ви чуєте некоректні висловлювання стосовно людей з 

інвалідністю? Як реагуєте? 

21. Чи потрібна спеціальна підготовка до роботи в інклюзивному 

середовищі? 

22. Чи впливає толерантне ставлення педагога до осіб з особливими 

потребами на загальний клімат академічної групи чи класу? 

23. Що робити, якщо ви не погоджуєтеся із думкою, яку висловлює 

людина з особливими потребами? 

24. Дайте характеристику, що зроблено на рівні міста для людей з 

особливими потребами у плані доступності до об’єктів. 

25. Які позитивні та негативні аспекти Ви вбачаєте у впровадженні 

інклюзивного навчання у навчальному закладі? 
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6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОТА СТУДЕНТІВ 

6.1. Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання (ІНДЗ) 

Вид ІНДЗ 
Характеристика змісту ІНДЗ і  

вимог до виконання 

Студентський міні-

проект 

 

Обрати тему міні-проекту: 

Історія протезів. 

Історія виникнення білої тростини. 

Історія виникнення шрифту Брайля. 

Історія виникнення коляски для пересування. 

Відомі особистості світу з інвалідністю. 

Відомі особистостіУкраїни з інвалідністю. 

Історія виникнення мови жестів. 

Сучасні протези для спортсменів. 

Опрацювати необхідну літературу, джерела, документи 

Оформити роботу згідно з вимогами та представити 

Дослідження 

об’єкта на 

доступність 

Обрати об’єкт громадського призначення 

Дослідити його на доступність для маломобільних групп 

населення 

Заповнити Анкету доступності та розробити презентацію з 

фото об’єкта 

Захистити роботу 

Проект 

інклюзивного 

закладу 

Розробити проект інклюзивного закладу  

Описати етапи створення 

Передбачити посади та обов’язки 

Врахувати особливості універсального дизайну та програмно-

технічне забезпечення 

Представити роботу у слайдах 

 

 

 

7.ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

7.1. Питання до модульного контролю (тестовізавдання) 

1 

… дизайн у сфері освіти – дизайн предметів, навколишнього середовища, 

освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для 

використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну 

(закон України „Про освіту”) (з великої літери). 

2 

… – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах 

недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та 

включення до освітнього процесу всіх його учасників (закон України „Про 

освіту”). 

 1. Інклюзивне навчання 

 2. Толерантне навчання 

 3. Спеціальне навчання 

 4. Загальноосвітнє навчання 
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3 

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації 

для … навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх 

потреб та можливостей (закон України „Про освіту”). 

 1. окремого 

 2. особливого 

 3. спільного 

 4. індивідуального 

4 

… – особа зі стійким розладом функцій рганізму, що при взаємодії із зовнішнім 

середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого 

держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими 

громадянами та забезпечити її соціальний захист (закон України „Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”) (з великої літери). 

5 

… – особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким розладом функцій організму, 

що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її 

життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для 

реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний 

захист (закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”) (з великої 

літери). 

6 

… – міра втрати здоров’я у зв’язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або 

вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може 

призводити до обмеження життєдіяльності особи, внаслідок чого держава 

зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими 

громадянами та забезпечити її соціальний захист (закон України „Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”). 

 1. Захворювання 

 2. Інвалідність 

 3. Травматизація 

 4. Втрата здоров’я 

7 

Особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким розладом функцій організму, що 

при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її 

життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для 

реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний 

захист(закон України „Про реабілітаціюосіб з інвалідністю в Україні”). 

 1. дитина із захворюваннями 

 2. підліток з інвалідністю 

 3. школяр з інвалідністю 

 4. дитина з інвалідністю 

8 

… – визначення на основі комплексного обстеження усіх систем організму 

конкретної особи міри втрати здоров’я, ступеня бмеження її життєдіяльності, 

викликаного стійким розладом функцій організму, групи інвалідності, причини і 

часу її настання, а також рекомендацій щодо можливих для особи за станом 

здоров’я видів трудової діяльності та умов праці, потреби у сторонньому догляді, 

відповідних видів санаторно-курортного лікування і соціального захисту для 
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найповнішого відновлення усіх функцій життєдіяльності особи (закон України 

„Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”). 

 1. Медико-соціальна експертиза 

 2. Медико-психологічна експертиза 

 3. Медико-фізична експертиза 

 4. Комплексна експертиза 

9 

… – система заходів, спрямованих на опанування 

особою знань та навичок, необхідних для її незалежного проживання в 

соціальному середовищі: усвідомлення своїх можливостей та обмежень, 

соціальних ролей, розуміння прав та обов’язків, уміння здійснювати 

самообслуговування (закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні”). 

 1. Абілітація 

 2. Адаптація 

 3. Реабілітація 

 4. Соціалізація 

10 

... – система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, 

трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих 

на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або 

втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної та 

матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство, а також 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації і 

виробами медичного призначення (закон України „Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні”). 

 1. Абілітація 

 2. Адаптація 

 3. Реабілітація 

 4. Соціалізація 

11 
Виберіть із запропонованого переліку Міжнародні документи, що відображають 

права людей з інвалідністю: 

 
1. „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам” 

 2. „Про права осіб з інвалідністю” 

 
3. „Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з 

інвалідністю„ 

 4. „Про пенсійне забезпечення” 

 5. „Про геном людини і права людини” 

 6. „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 

12 
Впорядкуйте періоди розвитку практики соціальної допомоги людям з 

особливими потребами в Україні.  

     1. монастирський 



282 

     2. медичний 

     3. лікувально-педагогічний 

     4. інтеграції в суспільство 

13 

В якому з періодів розвитку відношення до осіб з особливими потребами в 

Західному суспільстві йдеться про кардинальні зміни відношення суспільства до 

осіб з особливими потребами? (назва періоду) (з великої літери). 

14 

В якому періоді розвитку відношення до осіб з особливими потребами в 

Західному суспільстві робляться спроби навчати дітей-інвалідів? (з великої 

літери). 

15 

У якому періоді розвитку відношення до людей з особливими потребами в 

Україні апроваджується спеціальна освіта для осіб з інвалідністю? (з великої 

літери). 

16 
В якомуперіодівідбуваєтьсядиференціаціясистемифаховоїосвіти і перехід до 

восьми типівспецшкіл (Україна)? 

 1. медичний 

 2. монастирський 

 3. сучасний 

 4. лікувально-педагогічний 

17 
В якому із періодів (в Західному суспільстві) йдеться про гарантування освіти 

всім дітям відповідно до їх потреб і здібностей? 

 1. Першому 

 2. Другому 

 3. Третьому 

 4. Четвертому 

18 

Який період (у Західному суспільстві) характеризується даними ознаками: під час 

боротьби церкви з єрессю інквізиція оголошує осіб з грубими фізичними і 

психічними недоліками ворогами; сприйняття людей з вадами як „аномальних”; 

перші спроби індивідуального навчання людей з психосоматичними 

захворюваннями; 

 1. Другий 

 2. Перший 

 3. Третій 

 4. Четвертий 

19 

Який дизайн предметів, середовища, програм та послуг, покликаний зробити їх 

максимально можливою мірою придатними для використання для всіх людей без 

необхідності адаптації чи спеціального дизайну? 

 1. Комфортний 

 2. Індивідуальний 

 3. Універсальний 

 4. Зручний 

20 Впорядкуйте терміни з їх графічним представленням 
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 1. ексклюзія 2. інклюзія 3. інтеграція 4. сегрегація 

21 Оберіть елементи, які притаманні універсальному дизайну: 

 2. наявність пандусів 

 3. прозорі двері 

 4. наявність підйомників 

 5. контрасні розмітки 

 6. зрозумілі інформаційні табло 

22 Оберіть слова і поняття, які не створюють стереотипии щодо особи з інвалідністю 

 1. Людина з особливими потребами 

 2. Неповносправна людина 

 3. Людина з інвалідністю 

 4. Глуха людина 

 5. Дцпешна людина 

23 

… – різновид дискримінації, який полягає у фактичному чи юридичному 

відокремленні в межах одного суспільства тих суспільних груп, які вирізняються 

за расовими, гендерними, соціальними, релігійними, мовними чи іншими 

ознаками, та в подальшому законодавчому обмеженні їхніх прав (з великої 

літери). 

 1. Апартеїд 

 2. Інтеграція 

 3. Ексклюзія 

 4. Сегрегація  

24 

Заклад освіти, що реалізує інклюзивні підходи, надаючи можливість усім тим, хто 

навчається, а також досвід, який сприяє подоланню упереджень і дискримінації, 

формуванню позитивного ставлення до тих, хто відрізняється, називається …. 

 1. вищий 

 2. універсальний 

 3. інклюзивний 

 4. загальноосвітній 

 5. професійний 

25 

Згідно з Саламанкською декларацією та Рамкою дій щодо освіти осіб з 

особливими освітніми потребами (1994 р.) „Зарахування дітей у спеціальні школи 

або у спеціальні класи, або секції в рамках будь-якої школи на постійній основі 

має бути …, рекомендованим тільки у тих рідкісних випадках, коли абсолютно 
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очевидним є те, що навчання у звичайних класах не здатне задовольнити освітні 

чи соціальні потреби будь-якої дитини або якщо ценеобхідно для благополуччя 

цієї дитини чи інших дітей”. 

 

26 

Згідно з Саламанкською декларацією та Рамкою щодо освіти осіб з особливими 

освітніми потребами (1994 р.) які заклади з інклюзивною орієнтацією є найбільш 

ефективними засобами боротьби із дискримінаційним ставленням, створення 

привітної атмосфери в громадах, побудови інклюзивного суспільства і 

забезпечення освіти для всіх; крім того, вони забезпечують ефективну освіту для 

більшості дітей та підвищують ефективність, а також ефективність витрат усієї 

системи освіти? 

 1. Звичайні школи 

 2. Дошкільні заклади 

 3. Реабілітаційно-ресурсні заклади 

 4. Заклади розвитку дитини 

27 
Як називається рельєфно-крапковий шрифт для написання і читання людьми з 

вадами зору? 

 1. Шрифт Брайля  

 2. Шрифт Нобеля 

 3. Шрифт Морзе 

 4. Шрифт Брауна 

28 

Що означає жест? 

 

 1. Увага 

 2. Дякую 

 3. Думаю 

 4. Повторення 
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29 

Що означає жест?  

 

 1. Дякую 

 2. Вітаю 

 3. Чекаю 

 4. Підіймаюсь 

30 

Що означає жест?  

 

 1. Повинен 

 2. Будь уважний 

 3. Помилка 

 4. Що? 

 

 

 

7.2. Ключі до тестовихзавдань 

1) Універсальний 2) 1. 3) 3. 

4) Особа з інвалідністю 5) Дитина з інвалідністю 6) 2. 

7) 4. 8) 1. 9) 1. 

10) 3. 11) 2.3.5. 12) 1.2.3.4. 

13) Третьому 14) Другому 15) Третьому 

16) 4. 17) 3. 18) 1. 

19) 3. 20) 1.2.3.4. 21) 2.4.5.6. 

22) 1.3. 23) 4. 24) 3. 

25) винятком 26) 1. 27) 1. 

28) 2. 29) 2. 30) 1. 
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7.3. Питання до заліку з дисципліни 

1. Охарактеризуйте поняття „інклюзія”? 

2. Порівняйте поняття „інтеграція” та „інклюзія”? 

3. У чому переваги інклюзивної освіти? 

4. Назвіть перешкоди впровадження інклюзивної освіти. 

5. Перерахуйте складові ефективності інклюзивної освіти? 

6. Які існують стереотипи інклюзивного навчання у загальноосвітній 

школі/ЗВО? 

7. Розкрийте поняття „інвалідність”, „особа з інвалідністю”, „дитина з 

інвалідністю”. 

8. Назвіть і дайте характеристику моделям інвалідності (медична, 

соціальна). 

9. Назвіть міжнародні документи, що захищають права людей з 

інвалідністю? 

10. У яких вітчизняних документах йдеться про захист прав людей з 

інвалідністю? 

11.  Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні. 

12. Еволюція відношення до людей з інвалідністю у західному 

суспільстві. 

13. Еволюція відношення до людей з інвалідністю в Україні. 

14. Досвід впровадження інклюзивної освіти за кордоном. 

15. Досвід впровадження інклюзивної освіти в Україні. 

16. Охарактеризуйте заклади у яких впроваджується інклюзивна освіта 

(Україна)? 

17. Чи готова, на вашу думку, загальноосвітня школа до впровадження 

інклюзії? 

18.  Види реабілітацій. Дайте характеристику. 

19. Фізична реабілітація. Методи та засоби фізичної реабілітації. 

20. Педагогічна реабілітація. Хто є основним об’єктом педагогічної 

реабілітації? 

21. Психологічна реабілітація. Методи психологічної реабілітації. 

22. Соціальна реабілітація. Методи та засоби. 

23. Що таке універсальний дизайн? 

24. Назвіть ознаки універсального дизайну навчального закладу. 

25. Дайте характеристику доступності середовища? 

26. Назвіть правила спілкування та поводження з людиною (школярем, 

студентом) з вадами слуху. 

27. Яких правил варто дотримуватися при спілкуванні з людиною на 

візку. 

28. Назвіть правила спілкування та поводження з людиною (школярем, 

студентом) з вадами зору. 

29. Інклюзивна компетентність, як складова професійної компетентності 

фахівця.  

30. Опишіть шляхи впровадження інклюзивного навчання у навчальних 

закладах. 
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З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів викладач 

при вивченні дисципліни „Основи інклюзії” використовує різноманітні методи 

навчання, а саме: вербальні (словесні), наочні та практичні методи, які 

включають в себе як подання матеріалу викладачем (лекція, розповідь, 

пояснення, бесіда, ілюстрування, демонстрування), так і роботу студентів з 

книжкою (підручником, довідковою, науково-популярною і навчальною 

літературою), комп’ютерними програмами, глобальною мережею Інтернет, 

розв’язування ситуаційних завдань. 

Метод викладання навчального матеріалу визначається викладачем 

залежно від цілей і завдань, виду занять, змісту теми, можливостей 

(інтелектуальних, психологічних, морально-етичних тощо) студентів, наявних 

умов і часу, відведеного для вивчення теми. 

У ході лекцій використовуються наступні методи: пояснювально-

ілюстративний, або інформаційно-рецептивний метод (розповідь, лекція, їх 

практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом 

відповідно сформульованих завдань). 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з 

їх обговоренням та перевіркою – оцінювання. 

У ході практичних занять застосовуються практичний і наочний 

методи. При такій організації навчання в студентів формуються знання і 

способи діяльності: прийоми аналізу, узагальнення, методи індукції, дедукції й 

аналогії. При вивченні тем використовується робота з мережею Інтернет (з 

допомогою Інтернет студенти здійснюють пошук нормативно-правових 

документів, що стосуються соціального забезпечення людей з особливими 

потребами, проводять пошук реабілітаційних центрів). Також на практичних 

заняттях здійснюється показ короткометражних роликів. Крім того, при 

вивченні теми використовуються стимулюючі методи – пізнавальна гра, 

навчальнадискусія, стимулюючий вплив змісту навчання, роз’яснення 

значущості навчання, заохочення й критичного застереження в навчанні. 

Репродуктивний метод застосовується під час повторення вивченого на 

заняттях, або виконання завдання на самостійну роботу. Діяльність викладача 

при цьому – аналізувати відповідь студента, виправляти його помилки; 

діяльність студентів – відтворювати те, що було зроблено в аудиторії. 

Репродуктивний метод використовується для формування в студентів уміння 

застосовувати знання. Після вивчення модуля студенти проходять підсумковий 

контроль з використанням програмногозабезпечення. 
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9.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль рівня знань студентів після засвоєння навчального матеріалу з 

дисципліни „Основи інклюзії” здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою навчання з використанням наступних методів: усного опитування, 

письмових контрольних робіт та проведення тестування в ІКЦ. 

За формою контроль поділяється на поточний та підсумковий. 

Результативність засвоєння студентами навчального матеріалу з 

дисципліни контролюється на всіх етапах її вивчення. 

З дисципліни студентам необхідно обов’язково отримати оцінки у такій 

кількості: 

• Отримати оцінки за кожне практичнее заняття;  

• здати два модульних контролі (підсумкові тести за модуль); 

• підготувати та захистити індивідуальне завдання (скласти 

індивідуальну програму реабілітації на студента з особливими потребами); 

• здати підсумковий контроль з дисципліни (екзамен). 

У ході поточного контролю за кожен вид навчальної роботи студент на 

початку отримує оцінку за національною чотирьохбальною шкалою (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно), яка потім переводиться у рейтингові бали. 

У цілому результати навчальної діяльності студентів за дисципліну 

оцінюються за 100 бальною шкалою.  

Сума отриманих балів студентом за поточний і підсумковий 

контролі переводяться в оцінку за шкалою ECTS та за національною 

шкалою. 

Загальна сума балів студента (його рейтинг) за вивчення дисципліни 

визначається за формулою  

Рд = М1 + ... + Мi + А1 + + Аm , 

Де Мi – бали за i – ий змістовий модуль, які визначаються наступним 

чином: 

Мi= ∑Q  

 - арифметична оцінка (за національною шкалою) за n-ий окремий 

вид навчальної роботи, яка входить у змістовний модуль (практичні заняття, 

самостійна робота, тестовий модульний контроль та інші види навчальних 

робіт ); 

Кn – вага n-ого виду навчальної роботи в загальній вазі викладання 

дисципліни;  

Аm –бали за m-e індивідуальне завдання або підсумковий контроль тощо. 

 

Am=Qm*Km*20 
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де: Qm – арифметична оцінка (за національною шкалою) за m-е 

індивідуальне завдання або за підсумковий контроль (екзамен), які не входять у 

склад змістового модуля; 

Кm – вага m-ого виду індивідуального завдання або підсумкового 

контролю в загальній вазі викладання дисципліни, при чому 

∑Кn +Km=1 

 

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Розподіл балів щодо оцінки рівня знань та вмінь студента за вивчення 

матеріалу навчальної дисципліни „Основи інклюзії” в цілому за модульно-

рейтинговою системою має такий вигляд 

Вид навчальної роботи 

Вага виду 

роботи 

Вартість виду 

навчальної роботи в 

балах 

Оцінка навчальної роботи студента за змістовий 

модуль (під час семінарських, практичних занять, 

виконання самостійних робіт, модульних контрольних 

робіт) 

 

 

0,3 

 

 

Не більше 25 

Оцінка за виконання індивідуального завдання 0,1 Не більше 10 

Підсумковий тест (залік) 0,3 Не більше 30 

Разом 1,0 Не більше 100 

 

Розподіл балів для оцінювання рівня якості знань та вмінь студента при 

поточному контролі за вивчення матеріалу кожного змістового модуля 

навчальної дисципліни має такий вигляд: 

 

Вид навчальної роботи 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Вага виду 

роботи 

Вартість виду 

навчальної 

роботи в балах 

Оцінювання навчальної роботи під час 

практичних занять 
Не більше 5 0,05 Не більше 5 

Оцінювання у формі перевірки 

виконання самостійних робіт 
Не більше 5 0,05 Не більше 5 

Оцінювання у формі перевірки 

виконання модульних контрольних 

робіт 

Не більше 5 0,1 Не більше 10 

Разом Не більше 5 0,2 Не більше 20 

 

Отримані бали в цілому за вивчення дисципліни переводяться в оцінку за 

шкалою ECTS та національною шкалою. 
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Шкали оцінювання: ECTS та національна 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

– Опорний конспект лекцій. 

– Набір схем за тематикою. 

– Художні та документальні фільми. 

– Комп’ютери. 

– Мультимедійний проектор. 

– Мережа Інтернет. 

– Комплекс відео-презентацій. 

 

 

12. ВІДЕОМАТЕРІАЛИ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ: 

Назва фільму Режисер Тривалість 

д/ф „Дети света (Дети Индиго)” 

(2006 р.) 
Валерій Шатін 01:02 

д/ф „Інші діти” (2012 р.) 
Автори: Леся Іванова, 

Людмила Кушнір 
00:26 

д/ф „Король каліка” (1999 р.) Уілльям А.Уайтфорд 00:39 

д/ф „Клеймо” (2011 р.) Ольга Арлаускас 00:26 

д/ф „Свидетельство Ника” 2000 р.  00:37 

д/ф „Ник Вуйчич. Вся правда про життя 

героя” 2018 р. 
 00:10 

д/ф „Українсько-канадський проект 

„Інклюзивна освіта” (2011 р.) 
 00:25 

д/ф „Как бабочка ” (2011 р.) (Польша) Эва Пиета 00:29 

х/ф „Класс коррекции” (2014 р.) Иван Твердовский 01:28 

х/ф „Темпл Грандин” (2010 р.) Мік Джексон 01:43 

х/ф „Человек дождя” (1988 р.) Баррі Левінсон 02:13 

х/ф „Хокинг” (2004 р.) Филип Мартин 01:30 

х/ф „1+1” (2011 р.) Оливье Накаш 01:52 
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Додаток Д 

АНКЕТА  

Визначення готовності студента до волонтерської діяльності 

 

Просимо дати відповіді на наступні запитання: 

 

1. Чи готові Ви стати волонтером? 

☺ так; 

☺ частково; 

☺ не готовий; 

☺ не визначився. 

 

2. Чи знаєте про проблеми людей з інвалідністю? 

☺ так; 

☺ ні; 

☺ хотів(ла) би знати. 

 

3. Як Ви ставитеся до людей з інвалідністю? 

☺ добре; 

☺ мені їх шкода; 

☺ байдуже; 

☺ не знаю. 

4. Чи хотіли б Ви займатись волонтерською діяльністю? 

☺ маю велике бажання; 

☺ не проти займатись; 

☺ не визначено; 

☺ не маю бажання. 

 

5. Що могло б змусити Вас зайнятися волонтерською діяльністю? 

☺ „власний інтерес та бажання”; 

☺ „упевненість, що це буде мені цікаво”; 

☺ „надбання нових друзів”; 

☺ „отримання нових знань”; 

☺ „задоволеність від роботи, що буде виконуватися”. 

 

6.  Виконуючи свою діяльність, з якими б категоріями людей Вам працювалося 

б найлегше? 

☺ діти; 

☺ молодь;  

☺ дорослі; 

☺ люди похилого віку; 

☺ люди з функціональними обмеженнями; 

☺ інші_________________________________________________ . 

 

7. Які види робіт Вам найбільше подобаються? 
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☺ проведення ігор; 

☺ проведення тренінгів; 

☺ організація та участь у культурно-масових заходах; 

☺ індивідуальні консультації; профілактичні заходи; 

☺ інші __________________________________________________.  

 

8. Виконання якого виду діяльності Вам найближче? 

☺ робота з однією людиною; 

☺ з групою; 

☺ зі спільнотою; 

☺ індивідуальна робота на дому; 

☺ інше_________________________________________________ . 

 

9. Яку б кількість свого вільного часу Ви могли б присвячувати здійсненню 

волонтерської діяльності? 

☺ 1-2 рази на тиждень; 

☺ один вихідний на тиждень; 

☺ три-чотири рази на тиждень; 

☺ кожен день після обіду; 

☺ взагалі не має часу. 

 

10. Що може завадити Вам займатися волонтерською діяльністю? 

☺ власне небажання; 

☺ невміння знаходити спільну мову; 

☺ нерозвиненість комунікативних навичок; 

☺ навчальна навантаженність; 

☺ матеріальні труднощі, що змушують шукати підробіток; 

☺ недостатня кількість необхідних знань, вмінь та навичок; 

☺ дозвіл батьків; 

☺ робота, яка поєднується з постійним навчанням. 
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Додаток Е 

СЛОВНИЧОК 

„Толерантні терміни в інклюзивному середовищі” 

№ 

з/п 
Коректні висловлювання Безтактні 

Загальні терміни: 

1.  Людина (дитина), яка має інвалідність  

Людина з інвалідністю (особа з інвалідністю, 

дитина з інвалідністю, школяр з інвалідністю, 

студент з інвалідністю, мама з інвалідністю, пасажир 

з інвалідністю тощо) 

Людина з фізичними порушеннями 

Людина з вродженою інвалідністю 

Людина з обмеженими можливостями  

Людина з особливими потребами 

Дитина з особливими освітніми потребами 

Інвалід 

Хворий 

Каліка 

Неповноцінний  

Дефективний 

Деформований 

Неповносправний 

Синонімічні терміни: 

2.  Людина (дитина), яка використовує інвалідний візок  

Людина (дитина), яка пересувається на інвалідному 

візку 

Людина (дитина) 

прикута до інвалідного 

візка  

Візочник 

Колясочник 

3.  Людина, яка має ДЦП (дитячий церебральний 

параліч) 

Особа/людина з наслідками дитячого 

церебрального паралічу/ДЦП 

Особа, котра 

страждає на ДЦП 

4.  Людина, яка перенесла поліомієліт  

Має інвалідність внаслідок поліомієліту 

Страждає від 

поліомієліту  

Страждає від наслідків 

поліомієліту  

Жертва поліомієліту 

5.  Дитина із затримкою в розвитку  

Дитина, яка повільно навчається 

„Гальмо” 

 Відсталий 

Розумово неповноцінний 

6.  Людина (дитина) із синдромом Дауна „Даун”, „Даунятко” 

„Монголоїд” 

7.  Людина з епілепсією або підвладна епілептичним 

нападам 

Дитина, яка має епілептичні напади 

Епілептик  

Припадочний 

8.  Душевно хвора людина 

Людина з психіатричними проблемами 

Людина із психічними порушеннями 

Людина з душевним або емоційним розладом 

Божевільний 

Псих 
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9.  Людина, яка має проблеми зору  

Людина, яка не бачить  

Людина, яка погано бачить  

Людина зі зниженим зором 

Незряча людина 

Сліпий, мов кріт 

(ніколи)  

Зовсім сліпий 

10.  Людина з порушенням слуху  

Людина зі зниженим слухом  

Людина, яка не чує, яка погано/слабо чує  

Людина із залишками слуху 

Нечуюча людина 

Глухий, як пень (ніколи)  

Глухонімий 

11.  Перекладач жестової мови Сурдоперекладач 
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Додаток Ж 

АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ 

Перш ніж розпочати дослідження 

Обстеження доступності проводиться не спонтанно, а на чиєсь замовлення. 

Замовник може і повинен конкретизувати мету аудиту, межі об'єкту, ймовірно обсяг 

планованого переобладнання. Може бути, наприклад, замовлення на аудит будинку 

школи, а може лише на кабіну ліфту. Добре також наперед з’ясувати, що це за об'єкт, 

як він використовується зараз і як планується, які працівники і хто є клієнтами 

об'єкту, що обстежується, у чому головні проблеми. Може щось уже зроблено для 

доступності об'єкту, який наступний етап. Наперед треба зібрати максимум потрібної 

інформації, це заощадить час. Варто ще раз переглянути ті розділи будівельних 

стандартів, які можуть знадобитися в ході аудиту. Якщо є план чи карта, треба їх мати 

з собою. Можна заздалегідь намітити приблизний маршрут аудиту. Слід подбати про 

офіційний дозвіл на доступ і про можливість потрапити у всі необхідні місця. 

Представник замовника може бути присутній або ні в групі, що проводить аудит. Сам 

аудитор, як правило, лише консультант, він дає поради, а рішення про те, які і як саме 

зробити переобладнання, прийматиме замовник з допомогою інших спеціалістів. 

Тому треба зберігати коректність, точність думки, реалізм та уникати суб'єктивності. 

Довіряйте стандартам та інструментам. 

Інструменти 

Для проведення аудиту використовують такий інвентар: 

 

Рулетка Для вимірювання ширини, висоти, довжини 

Штангенциркуль Для вимірювання товщини поруччя 

Рівень Для вимірювання нахилів площин 

Динамометр Для вимірювання сили відкриття та закриття дверей 

Секундомір Для вимірювання часу закривання дверей ліфта 

Диктофон Для запису даних аудиту 

Фотоапарат Знімання об'єкта до і після завершення робіт з метою 

фіксації змін 

Зошит та ручка Запис даних на папері 

Одяг Одяг повинен бути яскравим та відбивати світло, тому, що 

деякі виміри доведеться робити на проїжджій частині 

 

Інструменти мають бути справними, деякі з них потребують періодичної 

офіційної перевірки. Часом буває необхідно провести також більш специфічні виміри 

– наприклад рівня шуму, освітлення чи загазованості. 

Техніка і спосіб вимірювання також мають значення. Треба думати реалістично, 

як користувачі. Заміри віддалі, простору потрібно робити в критичних місцях, 

наприклад, у найвужчому місці, там, де прохід перекривають предмети, а ширина 

проходу дверей чи балкону береться „на просвіт", тобто враховуючи виступання 

полотна відчинених дверей, віддаль до парапету, а не до краю плити, з врахуванням 

виступаючих елементів, які можуть заважати в пересуванні. Усі виміри позначаються 

на плані та заносяться в журнал. Якщо вимірювання наговорюються на диктофон, 

опісля їх треба переслухати та внести в журнал і на план. Для користування всіма 
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цими пристроями в складі групи часом необхідно мати з собою асистента, достатньо 

дужого й акуратного. 

 

Вказівки до заповнення Анкети аудиту (визначення) доступності. 

 

Пропонована методика полягає на огляді об’єкта та занесення даних обстеження до 

Анкети, відповідно до її розділів. 

 

А) Спочатку заповнюється титульна сторінка Анкети (стор. 1), котра несе 

інформацію: 

про назву об’єкту,  

дату проведення аудиту, 

місце розташування об’єкта, 

ім’я керівника і інших відповідальних осіб, 

адресу, телефон тощо, 

а також ім’я особи, яка проводила аудит (обстеження). 

 

В)  Після заповнення титульної сторінки (стор. 1), приступаємо до огляду та 

проведення вимірів прилеглої до об’єкта території (Частина I), зокрема: 

1. безбар’єрність на пішохідних шляхах та пішохідних переходах. 

2. наявність місць для паркування автомобілів, зокрема призначених і 

пристосованих для інвалідів; 

 

У приміщенні по черзі відзначаємо, який із перетинів пішохідних шляхів з 

проїздами відповідає нормативам, описаним вище, а який ні. При цьому можемо 

виписувати конкретні назви вулиць чи номери будинку, де знаходиться цей перетин, 

або просто умовно пронумерувати усі перетини пішохідних шляхів з проїздами. 

 

Далі заповнюємо Частину II, яка стосується доступності до будівлі та приміщень 

всередині будівлі, відповідно відзначаючи «так» або «ні». 

Якщо будівля є одноповерховою, беремо до уваги для заповнення розділ 4. 

Якщо будівля багатоповерхова, заповнюємо розділ 4*. 

Заповнивши кожен розділ окремо, відповідно до кількості відмічених «так», 

нараховуємо кількість балів. 

 

С) Заповнивши усі розділи 3-ї, 4-ї сторінок, повертаємося до 2-ї сторінки, де є 

розділ «Висновки». (Фактично ця сторінка є зворотом 1-ї, тобто титульної сторінки). 

Сюди ми вписуємо у кожний розділ висновки. 

 

У кінцевому результаті ми матимемо документ на одному листку про результат 

аудиту, на котрому будуть відзначені дані: 

лицева сторінка (стор. 1) – про об’єкт, на котрому проводився аудит; 

зворотна сторінка (стор. 2) – про стан доступності цього об’єкта та пропозиції 

щодо покращення ситуації. 
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Анкета  

визначення доступності будівлі 

для маломобільних груп населення 

 

 

(назва об’єкту громадського призначення) 

_____________________________________________ 

Дата обстеження: ___________________________________________________ 

 

Назва об’єкту: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Адреса:  _____________________________________________________ 

Телефон: (______)  _________________________________________ 

 

Факс: (______)  _________________________________________ 

 

Електронна адреса:  _________________________________________ 

 

Ім’я і посада керівника установи, де проводився аудит: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ім’я і посада особи, відповідальної від установи за заповнення анкети: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ім’я особи, представника від громадськості, яка заповнювала анкету: 

____________________________________________________________________ 

 

Висновок: 

 

І. Прилегла територія біля об’єкта є (підкреслити): 

  доступною  доступною частково  недоступною 

 

ІІ. Будівля є (підкреслити): 

  доступною  доступною частково  недоступною 

Вимоги / пропозиції: 

 

1. прилегла територія (прилеглий квартал довкола об’єкту): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Зона паркування автомобілів: 

____________________________________________________________________ 
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3. Входи до будівлі/приміщення: 

________________________________________________________ 

4. Доступність до приміщень в будівлі/споруді: 

4.1.  _____________________________________________________________ 

4.2.  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

5. Туалети: 

5.1.  _____________________________________________________________ 

5.2.  _____________________________________________________________ 

 

6. Візуальна інформація: 

6.1.  

6.2.  _____________________________________________________________ 

6.3.  _____________________________________________________________ 

6.4.  _____________________________________________________________ 

 
I. 

Прилегла територія 

1. 
Прилеглий квартал довкола об’єкта: так ні 

1.1. Чи існують похилі (пандуси) з відсутніми або пониженими бордюрами 
до 2-4 см в усіх місцях перетину пішохідних шляхів/тротуарів з 
проїжджою частиною/проїздами, (згідно зі зразком)? 

  

 

 

 

 

 

 

Примітка:  

 

 Загальна кількість балів з розрахунку - 0-1:  
2. Зона паркування автомобілів: 

2.1. наявність місця для паркування а/м, якими користуються люди з 

інвалідністю: 
  

2.2. стоянка для а/м знаходиться на відстані _____ м від головного входу до 

об’єкту; (має бути не далі, як 50 м) 
  

2.3. на стоянці є виділені місця для стоянки а/м інвалідів шириною 3,5 м і 

промарковані дорожньою розміткою із нанесенням символу „інвалід” та 

встановленням знаку: 
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2.4. виїзд зі стоянки на тротуар обладнаний похилою площиною/пандусом 

за зразком: 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 

 

 
 

  

Загальна кількість балів з розрахунку - 4:  

II. Будівля /приміщення 

3. Входи до будівлі/приміщення: так ні 

3.1. При вході в будинок існує _________ сходинок;  
Сходинки облаштовані поручнями: 

  

3.2. Якщо до будівлі є сходи, то також існує пандус згідно до ДБН.  
Пандус виконаний у співвідношенні (підкреслити), 
що відповідає чи не відповідає нормам.  
(за нормативами має бути 1:12): 

1:8        1:10        1:12 

  

3.3 Двері при вході до будівлі/приміщення шириною ____________см.  
Що відповідає (не відповідає) нормам.  
(мають бути min 90см) 

  

3.4 Чи відсутній бар'єр в дверях? 
Якщо в дверях головного входу є поріг, чи відповідає він нормативам 
(за ДБН має бути до 2,5см): 

до 2,5см більше 2,5см  
(підкреслити) 

  

3.5. Відсутність інших перешкод, наприклад, щітка для витирання ніг, тощо   

 Загальна кількість балів з розрахунку- 5:  
4. Доступність до приміщень в будівлі: 

(Варіант, якщо будинок одноповерховий) 

4.1. На сходах від вестибулю головного входу до рівня поверху відсутні 

сходи, або, якщо є сходи, то при сходах є поруччя та пандус відповідно 

до ДБН (1:12)  

примітка: 

  

4.* Загальна кількість балів з розрахунку – 2: 

(якщо будівля багатоповерхова): 

Доступність до приміщень в будівлі: 

Варіант, коли будинок багатоповерховий 

  

4.1 * Якщо є на сходах від вестибулю головного входу до рівня 1-го поверху 

або ліфтового холу існують сходи з поручнями та дублюється 

пандусами. 

  

4.2.* в усіх місцях перепаду рівнів вище 4см всередині будівлі існують 

скоси/пандуси 
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зразок 

 

4.3.* Чи в приміщенні існує ліфт?   

4.4.* Чи можна інвалідним візком під'їхати до ліфта?   

4.5.* Чи ліфт зупиняється на усіх поверхах?   

4.6.* Чи можна викликати ліфт з кожного поверху?   

 Загальна кількість балів з розрахунку – 6: 

(якщо будівля багатоповерхова): 

 

5. Туалети:   

5.1. Чи доступні для відвідувачів туалети всередині будівлі/приміщенні:   

5.2 Чи є кабінка туалету для інвалідів у візках?  

(Ширина дверей min 80см) 

  

5.3. Наявність поруччя у туалеті біля унітазу   

5.4. Наявність умивальника, доступного для людини у візку   

 Загальна кількість балів з розрахунку - 4:   

6. Візуальна інформація. 

(Наявність інформаційних табло/піктограм) 

  

6.1 Про місце розташування пандуса   

6.2 Про місце розташування альтернативного входу   

6.3 Місце розташування доступного для людей у візках туалету   

 Якщо відсутня загальна доступність, чи налагоджено обслуговування 

людей з інвалідністю та МГН (наприклад, кнопка виклику персоналу, 

тощо) 

  

 Інше (яким чином) 

 

 

 

 

 
 
 

 

©Анкету уклав 

Ярослав ГРИБАЛЬСЬКИЙ, 

Регіональний координатор проекту у Львівській області, 

Координатор програми безбар’єрності Національної Асамблеї інвалідів України 
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Додаток З 

ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ ТА СПІВПРАЦІ  

З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Загальні правила спілкування з людьми з особливими, які будуть 

корисними для проведення діалогу: 

− не висловлювати співчуття і жалю при контакті з людиною з особливими 

потребами, думати про особистість, а не про її ваду; 

− особисті запитання щодо чиєїсь вади є нетактовними, доки стосунки не 

стануть більш довірливими; 

− використовувати загальноприйняті знаки ввічливості. Якщо людина не в 

змозі потиснути руку (взяти документи, диск, візитку), вона про це скаже; 

− не боятись робити перший крок в налагодженні контактів; 

− вислухати людину з особливими потребами. Не робити передчасних 

припущень відносно того, що вона може і що не може зробити. 

 Для того, щоб навчитись, як діяти або допомогти комусь, не варто це 

робити без попередньої згоди, і достатньо запитати: „Чи можу я чимось 

допомогти?”. Якщо відповідь позитивна, дізнатись, яким чином можна 

допомогти. Якщо людина відмовилась від допомоги, запитати її про допомогу 

наступного разу. 

Розмовляючи з людиною з інвалідністю, звертайтеся безпосередньо до 

неї, а не до супроводжуючої її особи чи перекладача мови жестів, який 

присутній при розмові. 

Коли ви знайомитеся з людиною з інвалідністю і хочете привітати її 

потиском руки, зробіть це невимушено. Якщо це людина з порушеннями зору, 

слуху, протягніть руку для привітання перші та назвіть своє ім'я. 

Не виявляйте поблажливість до людини (дитини) з інвалідністю на візку, 

не кладіть їй руку на голову, на плече, не звертайтеся зменшуваними іменами. 

Інвалідний візок – це частина недоторканого простору людини. Спиратися на 

інвалідну коляску те саме, що і спиратися на саму людину. Розмовляючи з 

людиною, яка використовує крісло колісне, намагайтеся розташуватися так, 

щоб її та ваші очі були на одному рівні, тоді вам буде простіше вести розмову. 

Розмовляючи з людиною, яка має труднощі у спілкуванні, слухайте її 

уважно. Майте терпіння та чекайте, доки вона закінчить фразу. Не виправляйте 

її та не намагайтеся пояснити щось замість неї. Якщо це потрібно, ставте 

короткі запитання, які потребують коротких відповідей. 

Розмовляючи з людиною з порушеннями зору, обов'язково назвіть себе і 

тих людей, які прийшли з вами. Якщо ваша розмова проходить у групі, не 

забувайте пояснити, до кого ви наразі звертаєтеся. Озвучуйте все, що ви пишете 

на дошці або показуєте на екрані. 

Щоб звернути на себе увагу людини з порушеннями слуху, помахайте 

рукою або доторкніться до неї. Під час розмови дивіться їй прямо у вічі і 

говоріть чітко. 

Деякі люди читають по губах. Намагайтеся стояти так, щоб вас та ваші 

уста було добре видно та щоб вам нічого не заважало (чашка з кавою, їжа, 
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папка тощо). 

Не забороняйте дитині запитувати про людину з інвалідністю. Відкрите 

спілкування допомагає змінити ставлення до людей з інвалідністю та 

ліквідувати непорозуміння. 

Виділимо осіб з проблемами здоров’я за такими категоріями:  

− особи з вадами зору; 

− особи з вадами слуху; 

− особи з вадами опорно-рухового апарату. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ З ОСОБАМИ З ВАДАМИ ЗОРУ 

Втрата зору є однією з найтяжчих форм інвалідності. Оптичне сприймання 

(зір), яке здійснюється завдяки зоровому аналізатору, відіграє важливу роль у 

психічному розвитку людини. Саме через зоровий аналізатор людина одержує 

найбільше вражень від навколишнього світу – близько 80% усієї інформації. 

Уроджені порушення зорової функції можуть бути зумовлені: 

− різноманітними хвороботворними впливами на орган зору, який 

формується в період ембріонального розвитку (найчастіше таким чином 

виникає слабозорість); 

− захворюванням вагітної краснухою, особливо у перші місяці вагітності, 

коли формується орган зору плода; 

− різноманітними пологовими порушеннями, які викликають 

внутрішньочерепні й внутрішньоочні крововиливи, переломи і зміщення кісток 

черепа; 

− генетичними факторами (наприклад, спадковими формами вроджених 

катаракт, помутнінням кришталика ока). 

З урахуванням того, якою мірою порушено функцію зорового аналізатора, 

розрізняють сліпих та слабозорих людей. 

Сліпими є люди, у яких зорові відчуття або зовсім відсутні, через що 

обидва ока втрачають здатність до сприйняття світла і розрізнення кольору 

(абсолютна чи тотальна сліпота), або зберігається відчуття світла чи незначний 

залишковий зір, недостатній для звичайної життєдіяльності (практична 

сліпота). 

До слабозорих належать люди, які мають низьку гостроту зору, що 

піддається корекції за допомогою окулярів та інших засобів оптичної корекції. 

За часом настання зорового дефекту виділяють: 

− сліпонароджених – дітей, які втратили зір до народження та у віці до 

трьох років; 

− осліплих – осіб, які втратили зір у наступні періоди життя та зберегли в 

пам’яті певні зорові образи. 

Порівняно зі сліпими, у слабозорих осіб навіть сильно порушений зір є 

провідним аналізатором, тобто здійснює в основному безпосереднє сприйняття 

предметів і явищ навколишньої дійсності. Слабозорі особи зустрічаються 

частіше, ніж тотально незрячі. 

Основні захворювання очей: катаракта, пігментна дистрофія сітківки, 

астигматизм, мікрофтальм, короткозорість (міопія) високого ступеня, глаукома, 
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атрофія зорового нерва, далекозорість, косоокість (гетеротропія), астенопія, 

афакія.  

 

Під час контакту з особами з вадами зору потрібно: 

− звертатися безпосередньо до людини з вадами зору, навіть якщо вона 

прийшла із супроводжувачем. Для встановлення контакту з нею бажано 

доторкнутись до її руки; 

− слідкувати за своїм тоном, оскільки людина з вадами зору, насамперед, 

сприймає людей за голосом, який є для неї джерелом інформації; 

− брати до уваги не тільки вербальну інформацію, а й почуття, які 

передаються в процесі спілкування; 

− дотримуватись позитивного ставлення до співрозмовника. Що більше 

людина з вадами зору відчуватиме прихильність до себе, тим точніше 

висловить свою думку; 

− не допускати негативної реакції при контакті з людиною з вадами зору, 

оскільки це викликає у неї невпевненість, скутість та настороженість;  

− намагатись уважно вислуховувати людину з вадами зору; 

− відійшовши від людини з вадами зору навіть на хвилинку, необхідно 

попередити її про це, інакше вона може і далі продовжувати розмову;  

− якщо розмова видалася занадто тривалою, не поспішати, а тактовно 

перервати її;  

− при виявленні певної невідповідності в одязі чи взутті людини з вадами 

зору необхідно делікатно вказати їй на це і, наскільки це можливо, допомогти; 

− при спілкуванні з людиною з вадами зору намагатись не змінювати 

місцезнаходження, а при його зміні переконатись, що співрозмовник уявляє 

своє нове місцезнаходження і правильно визначає шлях самостійного 

пересування; 

− при пересуванні у межах навчального закладу запропонувати свою 

допомогу. Якщо студент відмовиться, пам’ятати, що дехто з таких людей надає 

перевагу самостійності; 

− при стверджувальній відповіді взяти людину з вадами зору під руку і під 

час руху заздалегідь попереджувати її про перешкоди на шляху пересування 

(бордюри, сходинки, пороги, інші небезпечні місця); 

− при супроводі людини з вадами зору двері необхідно відчиняти самому і 

проходити в них першому; 

− подаючи предмети людині з вадами зору, потрібно враховувати, що 

багато предметів зручніше подавати не з рук в руки, а поклавши їх на стіл чи 

стілець, щоб вона ознайомилася з ними на дотик і зорієнтувалася, як краще їх 

взяти. Не ставити предмети на край стола, стільця, тумбочки, оскільки вони 

можуть упасти навіть при незначному неточному поруху руки людини з вадами 

зору. 

− якщо предмет знаходиться в сумці чи пакеті, потрібно подати його в 

руку людині з вадами зору; 

− подаючи документи людині з вадами зору, назвати їх і, за її згодою, 
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ознайомити з їх змістом; 

− подаючи гроші, не тільки називати суму, але й, при можливості, вартість 

кожної купюри, які вона зручно розкладе для себе; 

− не забувати вказувати на габарити і форму предмета, який подається, 

звернути увагу на його вагу і матеріал, особливо якщо він може розбитися; 

− якщо необхідно залишити речі біля людини з вадами зору, варто, щоб 

вона їх відчула безпосередньо біля себе; 

− передаючи предмет, свою руку віднімати від людини з вадами зору 

тільки тоді, коли переконаєтеся, що вона уже його взяла. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ З ОСОБАМИ З ВАДАМИ СЛУХУ 

При налагодженні продуктивної співпраці з цими особами враховують, що 

втрата слуху, навіть часткова, створює бар’єр між людиною і суспільством, 

ускладнює оволодіння знаннями і спеціальністю, обмежує трудову і суспільну 

діяльність, затримує розвиток особистості. Людина, позбавлена слуху, не має 

можливості сприймати ті звукові сигнали, які є дуже важливими для 

повноцінного пізнання навколишнього світу, для створення повних і всебічних 

уявлень про предмети і явища дійсності. Крім того, вона не здатна 

контролювати вимову різних звуків. Внаслідок цього обмежуються можливості 

спілкування з людьми, а отже, і пізнання оточуючого світу. Відсутність або 

недорозвинення мовлення, у свою чергу, призводить до порушення розвитку 

інших пізнавальних процесів і, головним чином, словесно-логічного мислення. 

Порушення слуху позначаються термінами „глухота” і „туговухість”. 

Глухота – стійка втрата слуху, за якої неможливе розбірливе сприйняття 

мовлення навіть на найближчій відстані від вуха і самостійне оволодіння 

мовленням. 

Туговухість – стійке зниження слуху, за якого можливе сприйняття 

зверненого мовлення хоча б на найближчій відстані від вушної раковини і 

самостійне накопичення мінімального мовного запасу на основі збережених 

залишків слуху. 

Повна чи тотальна глухота зустрічається рідко. У більшості випадків при 

середній втраті слуху зберігається частковий залишок слуху, завдяки чому такі 

люди мають потенційну можливість сприймати елементи, що складають 

фонетичну структуру мови. Це дозволяє глухим при необхідному посиленні 

звуку розпізнавати добре знайомі слова чи деякі фрази. 

 

Особливості контактів з особами з вадами слуху: 

− врахувати те, що люди з вадами слуху більш чутливі до дотиків і змахів 

рукою, ніж інші, тому, аби привернути увагу такої особи, потрібно 

доторкнутися до неї, махнути рукою або постукати по столу (щоб створити 

вібрацію); 

− перш, ніж розпочати розмову, зачекати, поки людина з вадами слуху 

подивиться на Вас, а потім звернутись до неї, а не до її помічника-перекладача; 

− розмовляючи з людиною, яка має вади слуху, стояти до неї обличчям, 

щоб вона могла бачити артикуляцію та вираз Вашого обличчя, а також 
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слідкувати, щоб за спиною у Вас не було джерела світла, яке призводить до 

появи на обличчі тіні, що заважатиме людині з вадами слуху читати з губ; 

− не прикривати рукою обличчя або рот при розмові; 

− на знак згоди краще кивати головою, ніж щось казати; 

− використовувати жести та мову тіла тільки тоді, коли це доречно; 

− говорити чітко та трішечки повільніше, ніж звичайно; 

− не кричати та не вимовляти слова занадто старанно – це деформує рух 

губ і заважає зчитуванню інформації; 

− якщо людина, яка має вади слуху, не зрозуміла сказаного, не потрібно 

змінювати гучність голосу. Крик іноді ще більше засмучує її і вона не може 

зрозуміти, про що йдеться; 

− не зупиняти за руку людину з вадами слуху, коли вона спілкується 

тактильно-жестовою мовою – це дуже неввічливо і вважається агресивною 

дією; 

− якщо потрібно відволіктися під час спілкування з людиною з вадами 

слуху (телефонний дзвінок чи терміновий виклик), потрібно доторкнутись до її 

руки та знаками попросити зачекати; 

− якщо без пояснень відвертатись від співрозмовника на сторонній голос, 

це може бути сприйнято людиною з вадами слуху як образа; 

− проявляти терпимість, не прискорювати події, дати людині з вадами 

слуху час, щоб обміркувати інформацію. 

− не повторювати одне і те ж декілька разів, змінювати формулювання, 

щоб дати людині з вадами слуху якомога більше можливостей зрозуміти 

почуте; 

− якщо під час спілкування не вдається досягти розуміння, потрібно 

написати те, що хотіли сказати, тримаючи поруч блокнот для нотаток; 

− попросити людину, яка має вади слуху, повторити інформацію, щоб 

упевнитися в тому, що вона все зрозуміла. 

− показувати напрямки руху жестами або провести людину в необхідному 

напрямку; 

− краще показати фотокартки тих людей, з якими потрібно зустрітися, ніж 

описувати їх зовнішність; 

− документи та інші текстові матеріали для людей з вадами слуху мають 

бути написані звичайною (простою) мовою.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ З ОСОБАМИ З ВАДАМИ  

ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА ДЦП 

В осіб з вадами опорно-рухового апарату (візочників, з ампутованими 

нижніми кінцівками та ДЦП) значно менше потреб в допомозі, безпосередньо 

пов’язаній зі сприйняттям, засвоєнням та опрацюванням навчального 

матеріалу. Вони більшою мірою потребують забезпечення архітектурної 

безбар’єрності чи допомоги волонтерів при подоланні існуючих бар’єрів.  
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Додаткові проблеми в осіб з ДЦП пов’язані з їх руховими особливостями: 

некоординованістю рухів, підвищеним тонусом м’язів, нечіткістю вимови та 

специфікою артикуляції. 

 

Особливості контактів з особами з вадами опорно-рухового апарату: 

− не спиратись при розмові на візок – це особистий простір людини у 

візку; 

− не принижувати співрозмовника та не підкреслювати своє зверхнє 

становище; 

− якщо розмова триває більше кількох хвилин, потрібно присісти, щоб 

опинитися обличчям до обличчя зі співрозмовником; 

− знати про реальні можливості людини у візку. Дехто може ходити, але 

використовує візок, щоб зберегти сили та час; 

− чітко пояснити, як дістатися того чи іншого місця, розповісти про будь-

які перешкоди та альтернативні шляхи, якими може скористатися людина у 

візку; 

− допомогти людині у візку при подоланні східців та переміщенні з 

поверху на поверх. 
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Додаток К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА 

„Формування толерантної взаємодії у 

інклюзивному середовищі” 
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Мета тренінгової програми: ознайомлення із поняттям „толерантність”, 

законодавчою базою з питань толерантності, формування толерантної 

свідомості у студентів та культури міжособистісних відносин, прийняття себе 

та інших за наявності відмінностей і особливостей, прагнення конструктивно 

вирішувати конфліктні ситуації, вміння сприймати, вислуховувати і 

погоджуватися із думкою та поглядами інших, створення позитивного клімату 

у студентському колективі. 

 

 

Очікувані результати: вихована, соціально активна, толерантна особистість, 

толерантне ставлення, взаємозв’язки, толерантний студентський колектив зі 

сформованими поняттями толерантної культури у суспільстві. 

Заняття 1 

Ознайомлення із поняттям „толерантність” 

Заняття 2 

Усвідомлення себе 

Заняття 3 

Всі різні 

Заняття 4 

Ставлення до людей з інвалідністю 

Заняття 5 

Толерантне спілкування 

Заняття 6 

Поведінка у конфліктній ситуації 

Заняття 7 

Соціальна активність 

Заняття 8 

Професійне становлення людей з інвалідністю 
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Заняття 1 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ПОНЯТТЯМ „ТОЛЕРАНТНІСТЬ” 

 

„Я не погоджуюсь із тим що ви 

говорите, але пожертвую власним 

життям, захищаючи ваше право 

висловити свою думку” 

Вольтер 

 

Мета: ознайомлення із поняттям „толерантність”, демонстрація 

багатоаспектності даного поняття, усвідомлення проблеми толерантності у 

соціумі 

Тривалість: 1,5-2 год. 

Методи проведення заняття: міні-лекція, вправи 

Засоби: короткий конспект лекцій, плакат із словом „ТОЛЕРАНТНІСТЬ” 

(слово у вертикальному вигляді), картки із кросвордом, папір, олівці, 

фломастери, маркери. 

  

Вправа„Знайомство” 

Мета: познайомитися із усіма членами колективу. 

Пропонована вправа спрямована на запам’ятовування імен. Вправа 

виконується в колі. Усі учасники по черзі називають свої імена. Після 

завершення першого кола кожна людина називає спочатку ім’я учасника, що 

сидить ліворуч, потім ім’я того, хто сидить праворуч. Якщо він помилився, інші 

члени групи йому допомагають. 

 

У багатьох мовах поняття „толерантність” є своєрідним синонімом до 

слова „терпимість”. У процесі історико-культурного розвитку і становлення 

філософської думки категорія терпимості (толерантності) зазнала змін. Це є 

природним явищем, оскільки змінювалося і саме суспільство, головними в 

людських взаємовідносинах ставали різні ідеї. Незважаючи на багатозначність, 

категорія терпимості має споглядальний відтінок, пасивну спрямованість. 

Подібна характеристика поняття збереглася і в сучасних словниках. Так, 

у Великому тлумачному словнику сучасної української мови за редакцією 

В.Т. Бусела написано: „Толерантність – здатність індивіда сприймати без 

агресії думки, які відрізняються від власних, а також особливості поведінки та 

способу життя інших”. 

У „Толковом словаре руського языка” за редакцією Д.Н. Ушакова 

категорія „толерантність” повністю отожнюється з категорією „терпимість”. 

У „Словаре иностранных слов и выражений” це поняття також 

визначається як „терпимость к чужому мнению, верованиям, поведению”. 

Характеристика визначення толерантності в Преамбулі Статуту ООН 

звучить так: „Виявляти терпимість і жити разом, у мирі один з одним, як добрі 

сусіди”. 

Наведемо деякі висловлювання та думки щодо цього. 
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Толерантність – здатність людини, співтовариств, держави чути і 

поважані думку інших, невороже зустрічати відмінне від своєї думки. 

„Толерантність – це те, що робить можливим досягнення миру і веде від 

культури війни до культури миру”, – йдеться в Декларації принципів 

толерантності, прийнятою Генеральною Конференцією ІОНЕСКО в 1995 році. 

Толерантність – не поступливість, поблажливість або потурання, а перш 

за все активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних 

прав і основних свобод людини.  

Толерантність – привілей сильних і розумних, уміння просуватися на 

шляху до істини через діалог і різноманітність думок і позицій. 

Толерантність – це визнання права інших людей жити і бути. Толерантна 

людина – це людина, яка з повагою ставиться до інтересів, звичок, вірувань 

інших людей, прагне зрозуміти їх і досягти взаємної згоди без застосування 

насильства, тиску. 

Толерантність розглядають і як характеристику будь-яких соціальних 

структур окремої людини, соціальної групи або суспільства в цілому, 

орієнтовану на дозвіл конфліктних ситуацій. Специфічність цієї орієнтації 

полягає в прагненні зрозуміти позицію іншої сторони, пояснити їй свою 

позицію і в процесі діалогу знайти взаємоприйнятне компромісне рішення. 

Толерантність як основа визнання єдності і різноманіття людства і 

готовність поважати історичне право на несхожість як людини, так і цілого 

народу. 

Толерантність – здатність зрозуміти внутрішню логіку іншої людини як 

рівноможливу і, разом з тим, прийняти принципову неможливість 

синхронізувати ритми і темпи розвитку всіх і усіляких людей на планеті. 

Толерантність – сприйнятливість усього різноманіття відмінностей між 

людьми, що не прагне викоренити ці відмінності, а навпаки, розглядає їх як 

джерело розвитку, енергії творчості. 

Поняття толерантності вперше використовується у XVIII столітті. У 

своєму „Трактаті про віротерпимість” відомий французький філософ Вольтер 

писав, що „безумством є переконання, що всі люди повинні однаково думати 

про певні предмети”. 

Розуміння толерантності не однакове в різних культурах, тому що 

залежить від історичного досвіду народів. Англійці розуміють толерантність як 

готовність і здатність без протесту сприймати особистість, французи – як певну 

свободу іншого, його думок, поведінки, політичних та релігійних поглядів. 

Китайською мовою бути толерантним означає проявляти великодушність 

стосовно інших. В арабському світі толерантність – прощення, терпимість, 

співчуття до іншого, а в персидському – ще й готовність до примирення. 

Останнім часом поняття „толерантність” стало міжнародним терміном. 

Воно має зміст, в основі якого – загальне значення цього слова в будь-якій мові 

світу. 

Отже, толерантність (від лат. tolerantia – стійкий, терпимий, що допускає 

відхилення) – особистісна риса людини, терпиме ставлення до чужої думки, 

релігії, поведінки, повага до гідності й прав інших людей; здатність поставити 
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себе на місце іншої людини. Це повага, прийняття й правильне розуміння 

багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження й способів 

прояву людської індивідуальності. 

Генеральна Конференція ЮНЕСКО оголосила  1995  рік роком 

толерантності й прийняла Декларацію принципів толерантності.  

16 листопада названо Міжнародним днем толерантності. 

Толерантність вважається показником високого духовного й 

інтелектуального розвитку особистості. 

 

Вправа „Підбери слово” 

Мета:зрозуміти сутність поняття „толерантність”. 

Розділити учасників на 2 групи. 

Представити перед групою плакат із словом ТОЛЕРАНТНІСТЬ. 

Учасники груп повинні підібрати до кожної літери слова притаманні 

толерантній людині (наприклад, до літери Т – терпимість, товариськість). 

Кожна група по черзі називає підібрані слова до літер і отримує бали за 

найбільшу кількість дібраних слів. 

 

Орієнтовані відповіді: 

Т - терплячий, товариський, тактовний 

О - обережний, об’єктивний, оригінальний, особливий 

Л - лояльний, лагідний, легкий у спілкуванні 

Е - енергійний, елегантний, ефективний 

Р - рівний, розсудливий, рівнозначний, рівноправний 

А - активний, акуратний, авторитетний 

Н - надійний, найдорожчий, ненавязливий 

Т - терплячий, толерантний 

Н - необхідний людям, ніжний, незалежний 

І - інтелігентний, ідеальний, ідейний 

С - співпереживаючий, співчуваючий, сприймаючий свободу думок і дій 

іншого, страждаючий  

Т - тактовний, товариський 

Ь 

 

Кросворд 

Мета:ознайомити із поняттями протилежними „толерантності”. 

Поділити учасників на 2 групи. 

Роздати групам картки із шаблоном кросворду. 

Визначити час для його виконання. 

Обговорення результатів вирішення кросворду. 

 

1. Ствердження переваги людей своєї національності над іншою. 

2. Нетерпимість до представників іншої національності. 

3. Груба, зверхня поведінка у суспільстві. 

4. Презирство та надмірність по відношенню до інших. 
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5. Зіткнення або боротьба, ворожі стосунки. 

6.Негативне уявлення про євреїв, неприязнь і упередження до них, засновані на 

релігійних або етнічних забобонах. 

7. Приниження людської гідності словом чи дією. 

8. Поведінка з метою збезчестити та зганьбити іншого. 

9. Страх перед чужоземцями та ненависть до них. 

10. Расова сегрегація, обмеження для „чорних” – „чорні” не мають права 

змішуватися з білими. 

11. Залишення без уваги, зневажання ким-небудь або чим-небудь. 

12. Виключення людини з кола спілкування, з загальних справ та спільних дій. 

13. Фізичне та моральне пригнічення в різних формах з загрозою життя, 

здоров’я, статусу та благополуччю людини. 

14. Тотожне слово інтолерантності. 

 

Відповіді: 

 

 

Побудова емблеми толерантності 

Учасники поділяються на чотири групи і розробляють емблему 

толерантності. 

Демонструючи свою емблему, розповідають, що на ній зображено і 

чому? 

Обговорення робіт. 

 

 

 

 

 

    1Ш О В І Н І З М      

  2Н А Ц І О Н А Л І З М     

   3Х А М С Т В О        

  4В И С О К О М І Р Н І С Т Ь  

   5К О Н Ф Л І К Т       

  6А Н Т И С Е М І З М      

     7О Б Р А З А       
8Ш Е Л Ь М У В А Н Н Я       

    9К С Е Н О Ф О Б І Я    

   10А П А Р Т Е Ї Д       

     11І Г Н О Р У В А Н Н Я  

 12О С Т Р А К І З М        

     13Н А С И Л Л Я      

     14Н Е Т Е Р П И М І С Т Ь 

       Ь          
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Заняття 2 

УСВІДОМЛЕННЯ СЕБЕ 

 

„Хто не може зосередитися в собі 

або захоплюється чимось, той 

побачивши не побачить, почувши 

не почує, смакуючи не розрізнить 

смаку” 

Конфуцій 

 

Мета: надати можливість учасникам виявити яких рис їм не вистачає, щоб 

бути толерантною людиною, саморозкритися, пізнати себе та самовиразитися. 

Тривалість: 1,5-2 год. 

Методи проведення заняття: вправа. 

Засоби: плакат або слайд із назвою „Дієта” для тих, хто хоче стати 

толерантним”, ватман, фліпчарт (дошка), проектор, маркери. 

 

Плакат „Дієта” для тих, хто хоче стати толерантним: 

ПОНЕДІЛОК: розмовляючи з людьми, дивитись їм в очі, привітатися з усіма; 

ВІВТОРОК: намагатися не нав’язувати нікому свою волю; 

СЕРЕДА: зробити для когось добру справу так, щоб він не здогадувався, що 

добро йде від вас; 

ЧЕТВЕР: не виявляти до іншого такого відношення, яке ви не хочете відчути 

до себе; 

П'ЯТНИЦЯ: намагатися добре виглядати, говорити з усіма тихим голосом; 

СУБОТА: записати 5 позитивних якостей, що характеризують вас і вашого 

друга; 

НЕДІЛЯ: знайдіть 3 привода, щоб сказати „спасибі” вашим близьким. 

 

Вправа „Предмет власника” 

Мета: саморозкриття від другого імені. 

Кожен із учасників бере будь-який предмет, який йому належить і 

розповідає про себе від імені цього предмету. Наприклад: „Я ручка (ім’я 

власника). Бувають дні що вона записує мною цікаві вислови, а інколи просто 

малюнки, які відображають її стан…”. 

Інші учасники можуть задавати питання про хазяїна через предмет. 

 

Вправа „Чарівний магазин” 

Мета: дати учасникам можливість виявити яких якостей їм не вистачає для 

того, що вважатися істинно толерантною людиною. 

Попросити учасників групи уявити, що існує магазин, в якому є доволі 

незвичайні речі: терпіння, поблажливість, відчуття гумору, чуйність, довіра, 

альтруїзм, терпимість до відмінностей, уміння володіти собою, 

доброзичливість, схильність не засуджувати інших, гуманізм, уміння слухати, 
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допитливість, здібність до співпереживання (перелік якостей можна 

представити на плакаті). 

Ведучий виступає в ролі продавця, який обмінює одні якості на інші.  

Учасник може придбати одну або декілька „речей”, яких у нього немає 

(це ті якості, які, на думку групи, важливі для толерантної особи, але слабо 

виражені у покупця). Наприклад, покупець просить у продавця „терпіння”.  

Продавець з’ясовує, скільки йому потрібно „терпіння”, навіщо воно 

йому, в яких випадках він хоче бути „терплячим”. Як плату продавець просить 

у покупця щось на обмін, наприклад, той може розплатитися „відчуттям 

гумору”, якого у нього з лишком. 

 

Вправа „Маятник” 

Мета: демонстрація порозуміння та довіри. 

Два учасника стають обличчям один до одного, між ними стоїть третій, 

закривши обличчя руками у розслабленому стані.  

Перші два кладуть йому руки на плечі і починають розгойдувати в різні 

сторони, поступово збільшуючи амплітуду коливань. Завдання – не пручатися 

під впливом і відтворити амплітуду коливань.  

Іноді виникає страх, що тебе сильно розгойдають і не спіймають. Однак 

у тих, хто довіряє своїм товаришам, виникає сильне емоційне переживання. 

Обговорення дій та вражень учасників. 

 

 

 

Заняття 3 

ВСІ РІЗНІ 

 

„Загальне у людей тільки одне: всі вони 

різні” 

Роберт Зенд 

 

Мета: усвідомлення того, що всі люди, незалежно від соціального статусу, 

майнового стану та стану здоров’я мають право на захист, піклування та увагу, 

визнання рівності інших, ознайомлення з основними рисами толерантної 

особистості. 

Тривалість:1,5-2 год. 

Методи проведення заняття: вправа.  

 

Вправа „В мене це є” 

Мета: навчитися знаходити спільні риси у інших. 

Всі учасники стають в коло.  

Ведучий пропонує вийти в центр кола тим, хто за певними ознаками має 

спільність. Наприклад: 

- хто одягнутий у червоне; 

- хто любить танцювати; 
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- в кого довге волосся і т.д. 

Ведучий запитує: 

- Що ви відчували будучи в центрі кола? 

- Як ви сприймали тих, які не потрапили в центр? 

- Що вам сподобалося? 

Обговорення подій.  

 

Вправа „Залиш коло” 

Мета: усвідомлення того, що всі люди різні. 

Всі учасники стають в коло.  

Перший з учасників звертається до будь якого іншого учасника 

знайшовши в ньому несхожість із собою. Наприклад: „Оля, залиш коло, бо в 

тебе інший колір волосся, чи більший зріст і т.д. ”.  

Наступне слово передається сусіду зліва.  

Всі учасники мають залишити коло.  

 

Вправа „Біла ворона” 

Мета: розвиток здатності знаходити (помічати) і цінувати індивідуальність 

інших людей. 

Ведучий пропонує одному з учасників на деякий час стати не таким, як 

всі. Для цього йому треба робити усе протилежно тому, що робить група. Група 

повторює всі рухи ведучого. Наприклад, група підіймає руки, а „біла ворона” – 

ні, всі посміхаються, а „біла ворона” – насуплюється тощо. 

Через деякий час ведучий каже: “Це важко – бути не таким, як всі. Хто 

буде йому допомагати?”. Так з’являються дві білі ворони. Потім їх стає більше. 

Коли до „білої ворони” приєднується половина учасників, вправа закінчується. 

Відчувати свою належність до групи, бажати бути на когось схожим, бути 

прийнятим своїми однолітками, наслідувати того, хто більш успішний, – це 

зрозуміло. 

Але при цьому важливо залишатися самим собою. Кожний з нас 

унікальний. Саме унікальністю та неповторністю людина приваблює. 

Спілкуватися зі своєю копією не цікаво. 

 

Після того як учасники згрупуються за кольорами, ведучий задає 

запитання „білому” учаснику: 

Що ти відчував, коли зрозумів, що ти такий один?  

Чи потрапляв ти в подібну ситуацію в житті?  

Чи схожі почуття ти переживав в тій ситуації?  

Запитання до учасників в групі: 

Що ви відчували стосовно самотнього учасника?  

Чому ви хотіли потрапити до нього у команду?  

Якими були ваші відчуття, коли ви перебували у команді „не таких як 

усі”? 

Чи хотіли б ви опинитися на його місці? 
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Ведучий говорить з учасниками про те, що в житті часто доводиться 

стикатися з такими ситуаціями, і не завжди ми ставимо себе на місце того, ким 

знехтували, хто залишився наодинці. 

 

Вправа „Рольова маска” 

Мета: навчитися входити у стан іншої людини та пережити його. 

Ведучий оголошує проблемну ситуацію. 

З групи обирається бажаючий учасник, який може її програти. 

Учаснику пропонується ввійти в образ іншого учасника який 

знаходиться в даній групі, і виступити не від свого імені, а від імені цього 

учасника. 

Обговорення наскільки складно відчути себе на місці іншого? 

 

 

 

Заняття 4 

СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

„Ніхто не вільний від вад” 

Сенека 

 

Мета: ознайомлення із поняттями „інвалід” та „інвалідність”, формування 

позитивного відношення до відмінностей та особливостей інших, почуття 

поваги та доброзичливості  

Тривалість: 1,5-2 год. 

Методи проведення: розповідь, вправа, притча, створення малюнка. 

Засоби: проектор, фліпчарт (дошка), слайд з висловом, ватман, маркери, 

фломастери, олівці. 

 

Перегляд відеоролику „Інвалідність не обмежує. Обмежує дискримінація!” 

Фільм демонструє ставлення до людей з інвалідністю у сучасному соціумі. 

Обговорення фільму. 

 

Розповідь „Про День Білої тростини” 

Мета: ознайомлення з історичною подією запровадження Дня Білої тростини. 

15 жовтня –Міжнародний день Білої тростини. Історія Білої тростини бере 

свій початок з 1921 року, коли осліплий через нещасний випадок британський 

фотограф Джеймс Біте за порадою осліплого солдата вийшов на вулицю міста з 

білою тростиною у руках. Він її пофарбував у білий колір, щоб привертати 

увагу оточуючих. Його приклад наслідували інші незрячі. Біла тростина –це 

символ сліпих та сліпоти. В Україні День Білої тростини маловідомий. Цю дату 

пов’язали з днем народження французького педагога Валентина Гаюї, (1745-

1822), якій відкрив у Парижі першій в світі інтернат для сліпих, з якого 

почалося масове навчання сліпих людей. 
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Перші спроби навчати сліпих сягають XVIII ст., коли у Франції Валентин 

Гаюї визнав сліпих здібними до навчання і довів це на практиці. У 1771 р. у 

Парижі було організовано великий осінній ярмарок. У багатьох балаганах грали 

оркестри сліпих музикантів. До одного із таких балаганів зайшов 26-річний 

Гаюї. Він був також мовознавцем і перекладачем, займався модною на той час 

доброчинністю, відвідував заклади для глухонімих і навіть пробував навчати їх 

письма. Тут він побачив картину, яка вразила його на все життя і радикально 

вплинула на долю мільйонів сліпих усього світу. На естраді сиділи кілька 

незрячих, одягнених блазнями; на головах вони мали ковпаки з ослячими 

вухами, на очах –картонні окуляри без стекол; перед кожним стояв пюпітр зі 

звичайними нотами, але перевернутими „догори ногами”. Оркестром керував 

зрячий диригент, який, повернувшись до музикантів спиною, розмахував перед 

їхніми обличчями павиним хвостом, пришитим нижче пояса. Глядачі 

напідпитку аж падали від сміху. Все це так розлютило Гаюї, що він закричав у 

гніві: „Ні! Ви не маєте права так знущатися над людьми! Я змушу вас поважати 

людину в кожному сліпому”. 

 

Вправа „Відповідає сусід” 

Мета: відчути дискомфортне ставлення при відсутності візуального 

спілкування. 

Учасники гри сидять в колі, ведучий – в центрі. 

Ведучий звертаючись до одного із учасників, пильно дивиться йому в 

очі, і ставить різні запитання. Наприклад: „Який сьогодні день?”, „Твоя 

улюблена пора року?” і т.ін. 

На запитання відповідає той учасник, який сидить по сусідству ліворуч. 

Обговорення гри: Чи комфортно відповідати, якщо відсутній візуальний 

контакт? Що відчував учасник, який відповідав, але на якого ніхто не звертав 

увагу? Це ж саме у спілкуванні досить часто відчувають люди на візку, які 

мають супроводжуючого. 

 

Притча „10 корів” 

Мета: формування позитивного ставлення до людей з вадами, підвищення 

самооцінки. 

 Одного разу два моряки відправилися мандрувати по світу, щоб знайти 

свою долю. Приплили вони на острів, де у вождя одного із племен було дві 

доньки. Старша – красуня, а молодша… Ну, як би сказати, щоб нікого не 

образити…Не дуже. Один із моряків сказав своєму товаришу:  

− Все, я знайшов своє щастя, залишаюсь тут і одружуюсь на дочці вождя. 

− Так, ти правий, старша донька вождя – красуня та розумна. Ти зробив 

правильний вибір – одружуйся. 

− Ти мене не зрозумів, друг! Я одружуюсь на меншій доньці вождя. 

− Ти що з глузду з’їхав? Вона ж така… не дуже. 

− Це мій вибір. Я прийняв рішення. 

Товариш помандрував далі у пошуках свого щастя, а жених пішов 

свататися. Слід сказати, що в племені було прийнято давати за наречену 
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викуп… коровами. Хороша наречена вартувала десять корів. Пригнав він 

десять корів і пішов до вождя:  

− Вождь, я хочу взяти у дружини твою доньку і я даю за неї десять корів! 

− Це хороший вибір. Моя старша донька красуня та розумна, і вона 

вартує десять корів. Я даю згоду. 

− Ні, вождь, ти не зрозумів. Я хочу одружитися на твоїй меншій доньці. 

− Що ти, шуткувати прийшов? Хіба ти не бачиш, вона ж така…не дуже. 

− Я хочу одружиться саме на ній. 

− Добре. Але як чесна людина, я не можу взяти за неї десять корів. Я 

візьму лише три корови і не більше. 

− Ні, я хочу заплатити за неї саме десять корів. 

Вони одружилися. Пройшло декілька років, і товариш, який помандрував 

далі, вже на своєму кораблі ви рішив відвідати свого товариша, якого залишив 

у племені, і довідатись як він поживає. Приплив, йде по березі, а назустріч йому 

жінка неземної краси. Він її запитав, як знайти його товариша. Вона показала. 

Приходить, бачить - сидить його товариша, а навколо дітки бігають… 

- Як поживаєш? 

- Я щасливий. 

І тут входить та сама гарна жінка. 

- Ось, познайомся. Це моя дружина. 

- Як? Невже ти одружився вдруге? 

- Ні, це все ще та жінка. 

- Але як сталося, що вона так змінилася? 

- А ти запитай в неї сам. 

Підійшов товариш до вродливої жінки і запитує. 

- Вибачте, але пам’ятаю якою ви були… не дуже. Що ж сталося, що ви 

так змінилися, і стали такою вродливою? 

- Просто одного разу я зрозуміла, що вартую десяти корів… 

 

Вправа „Толерантний комплімент” 

Мета: сформувати вміння висловлювати компліменти. 

Учасники діляться на групи по 5 чоловік. 

В кожній групі учасники стають по колу обличчям до спини 

попереднього. Кожному учаснику кріпиться на спину аркуш паперу. Учасники 

беруть ручку чи фломастер і пишуть щось позитивне для кожного на спині.  

Наприклад:  

− Ти дуже чуйна людина. 

− Тобі личить, коли ти посміхаєшся. 

− Ти справжній друг і т.п. 

По закінченні всі учасники знімають листи і читають їх. 

Після цього всі листи розміщують на ватмані для створення плакату 

„Толерантні компліменти”. 
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Вправа „Скульптура” 

Мета: навчитися переживати почуття іншого. 

Учасники об’єднуються в пари. Один – скульптор, інший – глина.  

Необхідно зліпити з глини скульптуру за завданням:  

− людина, яка поважає співбесідника;  

− людина, яка надає допомогу слабкозорому; 

− людина, яка вітається із нечуючим. 

Учасники обмінюються ролями і продовжують завдання: 

− щаслива людина; 

− людина, яка супроводжує людину на візку; 

− людина із скринькою милосердя. 

Обговорення продемонстрованих скульптур. 

 

Створення асоціативної картини „Милосердя” 

Кожен із учасників виконує малюнок на задану тему. 

Роботи учасників збираються у єдине полотно. 

 

 

 

Заняття 5 

ТОЛЕРАНТНЕ СПІЛКУВАННЯ 

 

„Єдина справжня розкіш – це розкіш 

людського спілкування” 

Антуан де Сент-Екзюпері  

 

Мета: формування культури міжособистісних відношень, розвиток уявлень 

про можливі способи толерантної взаємодії, розвиток навичок побудови 

позитивного діалогу, вдосконалення вміння толерантного спілкування 

Тривалість: 1,5-2 год. 

Методи проведення заняття:конспект лекцій, вправа  

Засоби: папір, фломастери, маркери, кольорові папірці, плакати з написами. 

 

Міні-лекція „Спілкування,як успіх спільної діяльності” 

Мета: ознайомлення із необхідністю правильного та конструктивного 

спілкування. 

Мова – безцінний дарунок, яким наділена людина. „Якщо мовою не 

розповіси, на пальцях – не поясниш” кажуть у народі. За допомогою слів можна 

розповісти про все. „Характер нашої мови полягає в надзвичайній легкості, з 

якою все виражається в ній: відверті думки, внутрішні ліричні відчування, 

елемент обурення, витівка, що іскриться і потрясає пристрасть”, писав 

А.П.Герцене. 

Мова – знаряддя людини. Вона необхідна, щоб люди могли повноцінно 

спілкуватись. В повсякденному спілкуванні нам найчастіше не вистачає саме 
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cлова, і ми „корчимося у безслів’ї”, намагаючись знайти його, це єдино 

потрібне, правильне, точне.  

Спілкування за допомогою мови забезпечує успіх спільної діяльності. 

Чи вміємо ми спілкуватись? Упевнена, що всі скажуть: „Так, звичайно. 

„Але в якій формі проходить це спілкування? Найчастіше це просто розмова, 

обмін інформацією. У той же час, усім відомо, що поняття СПІЛКУВАННЯ 

набагато ширше, ніж наше звичайне: „Привіт!” – „Бувай”. 

Якщо заглянути в минуле, то нам, що вважа хто вважає себе сучасними 

людьми, стане просто соромно. Адже люди вже починаючи з XVI-XVII століть 

спілкувалися на такому високому рівні, що нам і не снилося. Зараз ми 

виправдуємося перед самими собою, мовляв „скажене століття, нам і присісти 

ніколи не те що поговорити”. І, утішаючи себе цією думкою, продовжуємо 

спілкуватися на тому ж низькому рівні.  

Припускаючи, що „умію спілкуватися” означає „умію правильно 

спілкуватися”, а тільки так і треба розуміти поставлене питання, то відповідь на 

нього можна вважати, як недостатньо скромну. Хоча мова і відіграє величезну 

роль у спілкуванні людей, але всі прекрасно знають, що людям, наприклад, які 

люблять, не потрібні слова, щоб виражати свої почуття, думки. Їм цілком 

достатньо бачити один одного.  

Також, величезне значення в спілкуванні між людьми має міміка 

співрозмовників. Чи не доводилося Вам самим спілкуватися з ким-небудь за 

допомогою поглядів, жестів? Звичайно, доводилося! Але якщо Ви розуміли 

один одного, виходить, це розуміння було результатом дуже складної роботи.  

Крім того, потрібно не тільки говорити зі співрозмовником 

(жестикулювати, вимовляти слова, писати початкові букви слів), але і розуміти 

його жести, погляди. Якщо у Вас і це вийшло, то Вам залишилася зовсім мало: 

щоб співрозмовник розумів Вас. 

 

Вправа „Скринька успіху” 

Мета: виявити в собі якості для успішного діалогу. 

Ведучий роздає кожному папірець, в якому учасники зазначають дві 

особисті якості: перша – допомагає добитися успіху у спілкуванні, а друга – 

заважає. 

Кожен папірець підписується і поміщується у скриньку. 

Ведучий по черзі дістає папірці, зачитує і учасники намагаються 

виявити хазяїна якостей. 

Обговорення якостей, що допомагають спілкуватися з іншими. 

 

Вправа „Почуй-Побач-Скажи” 

Мета: ознайомлення із проблемами, що можуть виникнути при спілкуванні. 

Обирається три учасники, один із яких не чує, другий – не бачить, 

третій не говорить. 

Використовуючи свої можливості учасники повинні виконати наступні 

завдання: 

− познайомитися (ім’я, вік, захоплення і т.д.); 
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− поділитися враженнями про погоду; 

− домовитися про похід у бібліотеку. 

Обговорення відображених подій. Виявлення труднощів у спілкуванні. 

 

Вправа „Займи позицію” 

Мета: сформувати навички висловлювання власної думки, вміння переконувати 

та коректно обговорювати гострі проблеми. 
На дошці, чи біля окремих столів прикріпляються плакати із написами 

„ТАК”, „НІ”, „НЕ ЗНАЮ”. 
Ведучий називає тему і пропонує кожному учаснику висловити свою 

думку і зайняти місце біля одного із написів, що відповідає його позиції. 
Наприклад, назви тем: 
„Щоб бути толерантною, людині в першу чергу, потрібно прийняти 

себе”. 
„Толерантність – це відмова від власних інтересів заради інтересів 

інших”. 
 „Люди з особливими потребами повинні мати такі ж права як і інші”. 
„Архітектурна безбарєрність та доступність для людей з особливими 

потребами – це не в нашій країні”. 
Потім самостійно, або в групі сформулювати вагомі аргументи для 

захисту свого вибору, і переконати інших у власній правоті. 
Якщо після прослуховування виступів учасники змінюють свою точку 

зору – вони переходять до іншого напису і пояснюють причину. Підбиття 
підсумків та обговорення дій. 

 

 

 

Заняття 6 

ПОВЕДІНКА У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ 

 

„Поведінка – це дзеркало, у якому 

кожен показує свій лик” 

Й.-В. Ґете 

Мета: виявлення причин агресивної поведінки, ознайомлення із конфліктами та 

толерантними підходами до їх вирішення, формування установки на 

толерантну поведінку та побудову позитивних відношень. 

Тривалість: 1,5-2 год. 

Методи проведення заняття: вправа, читання притчі. 

Засоби: проектор, фліпчарт (дошка), слайд, папір, ручки, фломастери. 

 

Слайд: Конфлікт – ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію 

несумісну з інтересами іншої сторони. 

Обговорення напису на слайді. 

 

 

 



327 

Вправа „Комплімент” 

Мета: навчитися володіти собою у соціальних ситуаціях. 

Ведучий оголошує ситуацію, яку створює проблемний студент. 

Кожен із учасників озвучує свій комплімент реагування на ситуацію. 

Ситуації: 

Студент запізнився на заняття. 

Студент заважає іншим студентам. 

Неготовність студента до заняття. 

Студент, який проігнорував прохання студента з особливими 

потребами. 

Студент зверхньо поставився до одногрупника. 

Обговорення компліментів. 

 

Вправа „Товариський суд” 

Мета: формування навиків вирішувати конфліктні ситуації за принципом 

толерантності. 

Учасники діляться на 3 групи. 

Учасникам пропонуються проблемні ситуації для обговорення в групах. 

Група відіграє роль товариського суду, який повинен винести „вирок” ситуації.  

Ситуації: 

І. Хлопець із захворюванням ДЦП у 1991 році пішов до школи. Формально йому 

оформили навчання на дому, але батьки попросили в адміністрації школи 

дозволити відвідувати дитині школу, повчитися з нормальними дітьми. 

Спробували – вийшло. Так і проходив з 1-го по 11-й клас. Після школи поїхав 

вступати в технікум. Там в прймальній комісії заявили – „нам таких як ти не 

треба, або ти вступаєш заочно, або не вступаєш до нашого закладу”.  

 Яке рішення прийняв товариський суд? 

 

І. У дитячому оздоровчому таборі проходила зміна для дітей-інвалідів „Повір у 

себе!”. Поруч, у цьому ж таборі, відбувалися заняття школи для обдарованих 

дітей. Одну з „обдарованих”дівчаток батьки забрали з табору, висуваючи 

претензії керівництву табору за те, що дівчинка одержала психологічну 

травму, оскільки щодня бачила хворих дітей. Вони вимагали покарати винних, 

які не вжили заходів для того, щоб захистити групи дітей одну від іншої, і 

навіть не повідомили батьків про таке „небезпечне” сусідство.  

Яке рішення прийняв би товариський суд? 

 

Потім усі учасники обговорюють, чи був цей „суд” толерантним, і чи 

можна бути толерантним у даних ситуаціях. 
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Притча про цвяхи 

Мета: навчитися володіти собою. 

Жив собі хлопчик із жахливим характером. Якось батько дав йому мішок із 

цвяхами й велів по одному забивати їх у паркан щоразу, коли хлопчик втратить 

терпець і з кимось посвариться. У перший день хлопчик забив 32 цвяхи. Згодом 

він навчився володіти собою, і кількість цвяхів щодня зменшувалася. Хлопчик 

зрозумів, що легше навчитися опановувати себе, ніж забивати цвяхи. 

Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до 

батька й сказав йому про це. Тоді батько велів синові витягати із паркана по 

одному цвяху тими днями, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не 

посвариться. 

Минали дні, і згодом син зміг сказати батькові, що у паркані не залишилося 

жодного цвяха. Батько підвів сина до паркана і сказав: „Ти добре поводишся, 

але подивися, скільки дірок залишилося... Паркан ніколи не буде таким, як 

колись”. 

Коли ви з кимсь сваритесь і говорите щось неприємне, ви залишаєте по собі 

такі ж рани, як ці дірки від цвяхів. І рани зостаються, попри те, скільки разів 

потім ви попросите пробачення. Словесні рани завдають такого ж болю, як і 

фізичні. 

Не залишайте на своєму шляху цих дірок. Не забивайте цвяхи ворожнечі, 

нерозуміння і жорстокості в душі людей. Будьте толерантними! 

 

 

 

Заняття 7 

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ 

 

„Жодна людина не вправі вести 

настільки спостережливе життя, 

щоб забути про свій борг служіння 

ближньому” 

Августін Блаженний 

 

Мета: усвідомлення необхідності застосування толерантності у суспільстві, 

прагнення до поваги та допомоги.  

Тривалість: 1,5-2 год. 

Методи проведення заняття: вправа, демонстрація фільму. 

Засоби: проектор, фільм „Історія таблички”, кошик, предмети для кошика 

(папір, окуляри, квітка, олівець, книга і т.п.), паперові обручі з написами. 
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Перегляд фільму „Історія таблички” 

Фільм демонструє небайдужість до людей з особливими потребами. Кожен 

може допомогти, звернувши на них увагу оточуючих. 

Обговорення фільму. 

 

Вправа „Кошик” 

Мета: застосування толерантності у суспільстві за допомогою асоціативного 

ряду, розвиток фантазії та творчого мислення.  

Ведучий проходить по колу з кошиком в якому знаходяться різні 

предмети. 

Учасники, не заглядаючи в кошик, навмання беруть по одному 

предмету.  

Ведучий пропонує кожному учаснику знайти зв’язок між предметом і 

„толерантністю”.  

Розповідь починають учасники за бажанням. Наприклад: „Я отримав 

квітку. Дуже хотілося, щоб з кожним добрим вчинком людства, у світі 

зацвітали квіти” або „Мені дістався чистий папірець. Пропоную написати на 

всіх мовах заклик до людей „Бути толерантними!” і надіслати у різні куточки 

світу”. 

Обговорення необхідності застосування толерантності серед усіх людей, 

незалежно від їхнього статусу. 

 

Вправа „Допомогти найменшому” 

Мета: підвищення рівня згуртованості, взаєморозуміння узгодженості дій в 

групі.  

Обирається 7 чоловік. 

Учасникам пропонується закрити очі і вишикуватися у шеренгу, яку 

очолить найменший за зростом учасник. Учасники можуть зробити декілька 

спроб. Наступна група учасників виконує теж саме. 

Обговорення дій та проблем виконання завдання. 

 

Вправа „Примірка соціальних ролей” 

Мета: формування милосердя і емпатії до різних соціальних груп, усвідомлення 

міри толерантності по відношенню до думки іншої людини.  

Учасникам групи анонімно одягаються на голови паперові обручі з 

написами соціальних ролей (президент, банкір, бомж, директор, алкоголік, ВІЛ 

інфікований, пенсіонер, олігарх і ін.).  

Учасники повинні звертатися один до одного з проханнями, питаннями, 

але при цьому не називати соціальну роль, яку грає людина.  

Потім йде обговорення: чи комфортно відчували себе? Чи здогадувалися про 

соціальний статус свого героя, якщо так, то за якими ознаками? Наскільки ми 

терпеливі до інших людей, і вміємо будувати стосунки незалежно від 

соціального статусу? 
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Заняття 8 

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

„Кожна людина народжується для 

якогось діла” 

Е. Гемінґвей 

 

Мета: показати професійну значимість людей з особливими потребами у 

суспільстві. 

Тривалість: 1,5-2 год. 

Методи проведення заняття: вправа, читання притчі. 

Засоби: проектор, роботи виконані людьми з інвалідністю, фотовиставка 

успішних людей з інвалідністю, презентація, папір, фломастери, ручки. 

 

Презентація/Виставка „Вироби” 

Мета: продемонструвати роботи професійного рівня виконані людьми з 

інвалідністю. 

 

Фотовиставка про успішних людей з інвалідністю. 

 

Презентація „Історії успіху студентів з інвалідністю”. 

Мета: продемонструвати успішних людей з інвалідністю (відомих, 

маловідомих, вітчизняних, з-за кордону, успішних студентів). 

 

Притча „Небездоганний горщик” 

Мета: формування впевненості у своїх можливостях. 

В однієї людини, що носила воду, було два великих горщика, що висіли 

на кінці жердини, яку вона носила на плечах. В одному з горщиків була 

тріщина, в той час, як інший горщик був бездоганний і завжди доставляв повну 

порцію води в кінці довгої прогулянки від джерела до будинку вчителя. 

Тріснутий же горщик доносив тільки половину.  

Протягом двох років це тривало щодня: чоловік, що носив воду, 

доставляв тільки півтора горщика води в будинок свого вчителя. Звичайно, 

бездоганний горщик пишався своїми досягненнями. А бідний тріснутий горщик 

страшенно соромився своєї недосконалості і був дуже нещасний, оскільки він 

був здатний зробити тільки половину того, для чого він був призначений.  

Після того, як два роки він відчував прикрість від своєї неспроможності, в 

один день він заговорив з чоловіком біля джерела:  

- Я соромлюся себе і хочу вибачитися перед тобою.  

- Чому? Чого ти соромишся?  

- Протягом цих двох років я був здатний донести тільки половину моєї 

ноші, тому що ця тріщина в моєму боці призводить до того, що вода 

просочується протягом всього шляху назад до дому твого вчителя. Ти робив цю 

роботу і через мої недоліки ти не отримував повний результат своїх зусиль, – 

сказав горщик.  
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Чоловік відчув жаль до старого тріснутого горщика і, будучи жалісливим, 

він сказав:  

- Оскільки ми повертаємося до будинку вчителя, я хочу, щоб ти помітив 

красиві квіти на шляху до нього.  

Дійсно, коли вони піднялися на пагорб, тріснутий горщик звернув увагу 

на чудові квіти на одній стороні шляху, і це ненадовго заспокоїло його. Але в 

кінці шляху він знову відчув себе погано, тому що через нього просочилася 

половина води, і тому він знову приніс вибачення водоносу через свою 

неспроможність.  

Тут чоловік сказав горщику:  

- Ти помітив, що квіти росли тільки на твоєму боці шляху, але не на боці 

іншого горщика? Справа в тому, що я завжди знав про твій недолік, і я 

скористався ним. Я посадив насіння квітів на твоїй стороні і кожен день, коли 

ми йшли назад від джерела, ти поливав їх. Протягом двох років я міг брати ці 

красиві квіти, щоб прикрасити стіл мого вчителя. Без тебе, просто такого, як ти 

є, не було б цієї краси в його будинку!  

 

Обговорення притчі. 

 

Перегляд фільмів „Слепая вера” та „Подолання” 

Мета: демонстрація можливостей у професійній діяльності людей з 

особливими потребами. 

 

Обговорення фільму. 
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Додаток Л 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Монографії 

1. Добровіцька О. О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до 

толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. Теоретико-

методологічні засади впровадження інклюзії в закладах освіти : монографія / за 

наук. ред. М. Є. Чайковського. Київ : Університет „Україна”, 2019. С. 364–464. 

 

Посібники 

2. Добровіцька О. О. Формування толерантного середовища як основа 

інклюзивного освітнього простору.Соціально-педагогічна робота з молоддю з 

інвалідністю в умовах вищого навчального закладу / Чайковський М. Є., 

Добровіцька О. О. : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : 

ТАЛКОМ, 2018. С. 129–135. 

 

Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема, 

які включені до міжнародних наукометричних баз: 

3. Добровіцька О. О. Роль толерантності в закладі інтегрованого 

навчання. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської 

молоді : збірник наукових праць. Вип. 13. Книга 2. Кам’янець-Подільський : 

Видавець Зволейко Д. Г., 2009. С. 462–470. 

4. Добровіцька О. О.Толерантне середовище як перший крок до 

інтеграції студентів з особливими потребами у вищий навчальний заклад. 

Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету „Україна”. 2010. №2. С. 23–26. 

5. Добровіцька О. О.Стан сформованості толерантності у студентів ВНЗ 

в умовах інтегрованого навчального середовища. Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”. 

2011. №3. С. 19–24. 

6. Добровіцька О. О.Педагогічні умови формування толерантності в 

студентів у закладі інтегрованого типу. Теоретико-методологічні проблеми 

виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. Вип. 15. книга 2. 

Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. С. 451–459. 

7. Добровіцька О. О. Виховний вплив інклюзивного середовища на 

майбутнього фахівця соціальної сфери. Збірник наукових праць Хмельницького 

інституту соціальних технологій Університету „Україна”. 2016. №12. С. 54–

57. 

8. Добровіцька О. О. Деякі аспекти вивчення сутності дефініції 

„толерантна взаємодія”. Збірник наукових праць Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету „Україна”. 2017. №14. С. 207–212. 

9. Добровіцька О. О. Особливості підготовки майбутніх соціальних 

працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. 

Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету „Україна”. 2018. №15. С. 73–77. 
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10. Добровіцька О. О. Визначення толерантної освіченості у майбутніх 

соціальних працівників. Вісник Луганського національного університету Імені 

Тараса Шевченка. Педагогічні науки. №8 (322). Частина ІІ. Старобільськ, 2018. 

С. 12–21. 

11. Добровіцька О. О. Волонтерство у інклюзивному середовищі як 

педагогічна умова підготовки до професійної діяльності соціальних 

працівників. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: 

„Педагогіка. Соціальна робота”: зб.наук.пр. / ред. кол.: Козубовська І.В. (гол. 

ред.) та ін. Ужгород : Вид-во УжНУ „Говерла”, 2019. Випуск 1 (44). С. 59–62. 

(GoogleScholar (США), INDEX Copernicus – ICV 2017: 65.57 (Польща). 

12. Добровіцька О. О. Теоретичні основи професійної підготовки 

соціальних працівників до роботи в інклюзивному середовищі. Збірник 

наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 

„Україна”. 2019. №17. С. 45–48. 

 

Статті в зарубіжних науково-методичних виданнях: 

13. Добровицкая Е. А. Анализ состояния готовности социальных 

работников к толерантному взаимодействию в процессе профессиональной 

подготовки. Virtus: Scientific Journal / Editor-in сhief M.A. Zhurba – #35, 2019. – 

p. 91-95.  

14. Добровицкая Е. А. Педагогические условия формирования 

готовности будущих социальных работников к толерантному взаимодействию в 

условиях инклюзивной среды. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East 

European Scientific Journal) #7(47), 2019 part 6. р. 30-34. 

 

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 

15. Добровіцька О. О. Формування толерантних взаємовідносин в 

студентському середовищі інтегрованого навчального закладу. Соціально-

педагогічна реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи : тези 

доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 травня 2009 р. 

Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету 

„Україна”, 2009. С. 40–41. 

16. Добровіцька О. О. Інтегроване навчання як один із чинників 

формування толерантності у молоді. Актуальні проблеми навчання та 

виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей Х 

Міжнародної науково-практичної конференції : в 2-х ч., Ч. І. Київ : Університет 

„Україна”, 2010. С. 346–347. 

17. Добровіцька О. О. Соціальна інтеграція студентів з особливими 

потребами в умовах толерантного середовища. Молодь в умовах нової 

соціальної перспективи : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, 24-25 березня 2010 р.Ч. 1.Житомир : Житомирський економіко-

гуманітарний інститут університету „Україна”, 2010. С. 279–282. 

18. Добровіцька О. О. Визначення толерантності у студентів в 

інтегрованому навчальному середовищі. Соціально-педагогічна робота в 

закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доповідей V Всеукраїнської 
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науково-практичної конференції. 22 квітня 2010 р. Хмельницький : 

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна”, 2010. 

С. 96–99. 

19. Добровіцька О. О. Актуальність формування толерантної особистості 

майбутнього фахівця соціальної сфери в інтегрованому навчальному 

середовищі. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези 

доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 грудня 2010 р. 

Хмельницький : ХІСТ Університету „Україна”, 2010. С. 71–73. 

20. Добровіцька О. О. Застосування технології „рівний-рівному” при 

формуванні толерантності студентів в інтегрованому навчальному середовищі. 

Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доповідей 

Міжнародної науково-практичної конференції. 17 листопада 2011 р. 

Хмельницький: ХІСТ Університету „Україна”, 2011. С. 94–95. 

21. Добровіцька О. О. Стан сформованості толерантності у студентів 

ВНЗ в умовах інтегрованого навчального середовища. Молодь в умовах нової 

соціальної перспективи : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. 24-25 березня 2011 р. Житомир, 2011. С. 185–188. 

22. Добровіцька О. О. Педагогічна модель формування толерантності у 

студентів в умовах інтегрованого навчального середовища. Фінанси, право та 

соціальні комунікації в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи 

розвитку : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 

травня 2011 р. Біла Церква, 2011. С. 77–78. 

23. Добровіцька О. О. Виховання толерантності фахівця соціальної 

сфери у ВНЗ інтегрованого типу. Соціально-педагогічна робота в закладах 

освіти інклюзивної орієнтації : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції. 14 квітня 2011 р. Хмельницький : ХІСТ Університету 

„Україна”, 2011. С. 192–195. 

24. Добровіцька О. О. Побудова толерантних взаємовідносин у 

студентському колективі як одна з педагогічних умов формування 

толерантності в інтегрованому навчальному середовищі. Актуальні проблеми 

навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези 

доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : Університет 

„Україна”, 2011. С. 55–57. 

25. Добровіцька О. О. Реалізація програми формування толерантності 

для студентів в умовах інтегрованого навчального середовища. Соціально-

педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доповідей 

ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 27-28 квітня 2016 р. 

Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету 

„Україна”, 2016. С. 28–30. 

26. Добровіцька О. О. Вплив інклюзивного середовища на професійну 

підготовку майбутнього фахівця соціальної сфери. Навчання і виховання в 

інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика : тези доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 квітня 2018 р. – 

Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету 

„Україна”, 2018. С. 119-123. 
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27. Добровіцька О. О. Формування толерантності як профілактика 

негативних явищ в інклюзивному середовищі ВНЗ. Modem educational space: 

the transformation of national models in terms of integration: Conference 

Proceedings, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing. Р. 132–135 

28. Добровіцька О. О. Толерантна взаємодія в інклюзивному середовищі 

ВНЗ як педагогічна проблема. Актуальные проблемы современной науки : 

сборник тезисов научных трудов XХXV Международной научно-практической 

конференции, 30 октября 2018 г. Москва–Астана–Харьков–Вена, 2018. С. 24–

27. 

29. Добровіцька О. О. Діагностика стану готовності у майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі. 

VII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects 

of Education in Modern Society, November 20, 2018, Warsaw, Poland. Р. 34–42. 

30. Добровіцька О. О. Створення толерантного освітнього простору в 

інклюзивному середовищі як ефективний вплив на формування майбутнього 

фахівця. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому 

освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з 

інвалідністю: тези доповідей ХVIII Міжнародної науково-практичної 

конференції, 21 листопада 2018 р. Частина 2. Київ : Університет „Україна”, 

2018. С. 7–10. 

31. Добровіцька О. О. Використання сучасних тренінгових технологій 

для формування толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. 

Навчання в виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та 

практика : тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

19 квітня 2019 р. – Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних 

технологій Університету „Україна”, 2019. С. 83–88. 

 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційної роботи оприлюднені автором у доповідях 

на науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних – Актуальні 

проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому 

середовищі (Київ, 2010, 2011), Молодь в умовах нової соціальної перспективи 

(Житомир, 2010, 2011), Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної 

сфери (Хмельницький, 2011), Фінанси, право та соціальні комунікації в умовах 

глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку (Біла Церква, 2011), 

Modem educational space: the transformation of national models in terms of 

integration (Leipzig, Germany, 2018), Актуальные проблемы современной науки 

(Москва–Астана–Харьков–Вена, 2018), Social and Economic Aspects of 

Education in Modern Society (Warsaw, Poland, 2018), Актуальні проблеми 
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навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі 

реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю (Київ, 2018); Всеукраїнських: 

Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи 

(Хмельницький, 2009), Соціально-педагогічна робота в закладах освіти 

інклюзивної орієнтації (Хмельницький, 2010, 2011, 2016); Актуальні проблеми 

підготовки фахівців соціальної сфери (Хмельницький 2010, 2011), Навчання і 

виховання в інклюзивному освітньому просторі (Хмельницький, 2018, 2019). 
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