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social literacy and social competence by person’s subjective participation state 
and the level of his or her socially creative focus: if at social literacy level a 
person adapts to conditions of being and integrates into social space at social 
competence level by accepting the rules of being, at social culture level a 
person is capable to change social environment and self, recognizing the 
possibilities and consequences of changes, accepting the responsibility for 
them and recognizing negative realities if necessary. It is defined that the study of social culture’s structure and contents through animation activity is 
promising, as social subjectivity of the new generation requires activation. 

Key words: youth, information society, sociality, social structure. 
 Стаття надійшла до редакції 23.01.2016 р. Прийнято до друку 29.02.2016 р. Рецензент – д.п.н., проф. Рижанова А. О. 
 
 УДК 37.013.42 
 О. І. Мальцева  
 ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ ЯК ОДНЕ  З ЗАВДАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 Сьогодні проблема толерантності є однією з найбільш актуальних і широко обговорюваних у всьому світі. «Толерантність (від лат. «tolerantia» – терпимість) – якість, що характеризує ставлення до іншої людини як до рівноцінної особистості і виражається у свідомому придушенні почуття неприйняття, викликаного всім тим, що знаменує в іншому інше (зовнішність, манера мови, смаки, спосіб життя, переконання тощо). Толерантність передбачає спрямованість на розуміння й діалог з іншим, визнання і повагу його права на відмінність» [1]. Толерантність, як основа культури спілкування, на сьогоднішній момент є необхідною умовою порозуміння і єднання всередині суспільства з різними культурними традиціями, релігійними та політичними переконаннями. Питання толерантності привертає велику увагу не тільки на міжнародному, а й на державному рівні, оскільки Україна – це багатонаціональна держава з різноманітним етнічним і релігійним складом населення. Сучасний стан суспільства нерідко характеризується як нестабільний: у ряді регіонів країни існує міжетнічна напруженість, що виявляється у підвищенні рівня агресії, етнічної та релігійної нетерпимості. В таких умовах особливу увагу варто приділяти вихованню толерантності у підлітковому віці, оскільки в цей період життя процеси особистісного формування й адаптації в соціумі протікають найбільш активно. «Мислення підлітка ще вбирає в себе все з дитячою безпосередністю, але вже здатне до грамотного аналізу ситуацій 
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і винесення відповідних висновків з неї. Зараз формується світоглядна картина підлітка і все, що він вбере в себе, буде в майбутньому визначати її життєву позицію і способи поведінки в суспільстві» [2]. За словами Г. Солдатової, «...підлітковий вік – найважливіший період у психо-соціальному розвитку людини. Підліток – вже не дитина, але ще не дорослий. Він активно включається у доросле життя, формує свою ідентичність, освоює різні соціальні ролі. Його глобальна життєва орієнтація залежить від того, як він буде ставитися до світу в цілому, до себе та інших в цьому світі. Позиція терпимості і довіри – це основа для здійснення вибору майбутніх поколінь на користь миру, а не війни, мирного співіснування людства, а не конфліктів» [3, с. 8]. Значну роль у вихованні толерантності у підлітків грає соціальний педагог, який повинен володіти культурою міжнаціонального спілкування, дотримуватися гуманістичних норм міжособистісної взаємодії, враховувати особливості та культурні традиції регіону, в якому протікає навчально-виховний процес. До проблем виховання толерантності зверталися багато вітчизняних та зарубіжних педагогів минулого (Ж. Ж. Руссо, Г. Сковорода, М. Монтессорі, К. Ушинський, В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі та ін.). Аналіз сучасної наукової педагогічної літератури свідчить, що дослідники (Л. Байбородова, Б. Гершунський, О. Грива, О. Клєпцова, І. Крутова, М. Ковальчук, М. Магура, А. Погодіна, М. Рожков, П. Степанов, О. Шарова та ін.) здебільшого зосереджуються на загальних теоретичних основах виховання толерантності. При цьому недостатньо уваги приділено формам і методам толерантного виховання в діяльності соціального педагога з підлітками. Мета нашої статті – розглянути зміст, форми та методи виховання толерантності підлітків у виховній діяльності соціального педагога. М. Рожков, Л. Байбородова і М. Ковальчук стверджують, що успішне виховання толерантності залежить від реалізації в педагогічній діяльності ряду принципів, найбільш важливими з яких є наступні. 
«Принцип суб’єктивності вимагає опори на активність самої дитини, стимулювання її самовиховання, свідомої поведінки і самокорекції у відносинах з іншими людьми. Принцип адекватності вимагає відповідності змісту і засобів виховання соціальної ситуації, в якій організовується виховний процес. Завдання виховання зорієнтовані на реальні стосунки, що складаються між різними групами людей в даному соціумі. Принцип індивідуальності передбачає визначення індивідуальної траєкторії виховання толерантної свідомості і поведінки, виділення спеціальних завдань, що відповідають індивідуальним особливостям і рівню сформованості толерантності у дитини; розкриття потенціалів особистості, як в навчальній, так і позакласній роботі, надання можливості кожному учню для самореалізації, саморозкриття. Принцип створення толерантного середовища вимагає формування в навчальному закладі гуманістичних відносин, в основі яких лежить реалізація права кожного на 
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своєрідне ставлення до навколишнього середовища, самореалізація в різних формах. Створення толерантного середовища пропонує взаємну відповідальність учасників педагогічного процесу, співпереживання, взаємодопомогу, здатність спільно долати труднощі. Цей принцип також означає, що в класі і соціальному оточенні домінують творчі начала при організації навчальної та позакласної діяльності» [4, с. 24]. Виховання толерантності – це, з педагогічної точки зору, цілеспрямована організація позитивного досвіду толерантності, тобто цілеспрямоване створення умов, що вимагають взаємодії з іншими, якими б в очах суб’єкта вони не були. Досвід толерантності, позитивний або негативний, є у кожної людини, у тому числі дитини, навіть найменшої, у якого є «улюблені» і «нелюбимі» люди. Тим більше, такий досвід є у підлітків з різними характерами, темпераментами, уявленнями, очікуваннями, манерою поведінки, але змушених приймати (а то й терпіти), скажімо, шкільні порядки, класного керівника, того чи іншого вчителя, когось в класі. Принципово важливо й інше: процес виховання толерантності відбувається ефективніше, коли він обопільний. Звичайно, створити таку ситуацію дуже непросто, але в контактних умовах ймовірно. І при цьому відбувається взаємне збагачення досвіду толерантності, що створює емоційно-інтелектуально-моральне поле, на ґрунті якої виростає позитивний досвід відносин і спілкування. Наявність або створення такого поля – серйозний успіх соціального педагога. Організація життєдіяльності підлітків створює ситуації, які спонукають до толерантності і окрему особистість, і спільноти (групи, колективи), тобто створюється образ життя, що продукує толерантність, викликає її необхідність. Інакше кажучи, відбувається її самопрояв, формується стійкий навик толерантності, що стає рисою особистості, параметром співтовариства. Ще однією особливістю виховання толерантності виступає тісна двоєдність його завдань: розвиток готовності і підготовленості людини до співіснування з іншими людьми, спільнотами, обставинами і прийняття їх такими, якими вони є. Готовність – це внутрішній стан, мотивація, бажання і здатність позитивного ставлення до об'єкта; а підготовленість – практичні вміння комунікації і розуміння, вміння розібратися, постаратися зрозуміти іншого і його обставини. При цьому важливо, що толерантність актуальна і як якість, без якої неможлива повнота існування людини в полісуб’єктному середовищі: терпимість формується передусім подоланням нетерпимості. Саме тому різноманіття простору буття підлітка відкриває єдино реальну можливість успішності процесу виховання толерантності: коли він включений у загальну систему навчально-виховної діяльності освітнього закладу, зазнає її впливу і сам на неї впливає. До зустрічі з негативними об’єктами, що потребують толерантності і яких так багато в суспільстві, що нас оточує, можна і потрібно заздалегідь готувати. Така профілактика передбачає пізнання підлітками того, що вимагає 
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толерантності. Ефективними педагогічними засобами тут можуть виступити інформація про можливе (відомому з досвіду інших людей) і рефлексія того, що раніше відбувалося у власному житті підлітка, групи. Джерела відповідної інформації – фольклорні або літературні персонажі і реальні люди, що складаються відносини часто зовсім різних людей, що йдуть від настороженості, недовіри, і навіть ворожості – до взаємного прийняття. І тут також цінний власний досвід підлітка або спільноти, особливо – відомі, а тому і переконливі приклади позитивного вирішення важких ситуацій. У зв’язку з останнім зазначимо організовану соціальним педагогом рефлексію таких рішень. Вона володіє великими виховними можливостями як спільно пережита оцінка позитивного (хоча і не тільки) досвіду, що становить суттєву основу подальших проявів толерантності в ціннісних і морально значущих кордонах. На думку А. Погодіної, стратегія формування толерантності виглядає наступним чином: 
· створення системи соціальних і педагогічних умов, що сприяють формуванню переконань і поглядів, навичок толерантної поведінки в мікросередовищі – родині, у навчальному закладі, на робочому місці тощо; 
· сприяння реалізації ідей прищеплення дітям і юним громадянам полінаціональної держави, відкритих і доброзичливих відносин до інших людей, розуміння можливості багатоваріантного людського буття в різних сферах; 
· поширення позитивного підходу до етнічних питань запобігання проявам расизму, шовінізму, екстремізму, ксенофобії, дихотомії та ін. через створення доброзичливої атмосфери в дитячих колективах, акцентуючи увагу на тому, що об’єднує дітей, представників різних етносів [5, с. 114]. Процес виховання толерантності повинен бути заснований на системному підході до виховання і синтезі форм, методів і прийомів роботи соціального педагога з підлітками. У зв’язку з цим, соціальний педагог під час проведення заходів різних рівнів, працюючи з групою підлітків чи індивідуально з окремим вихованцем, повинен приділяти увагу патріотичному вихованню, спрямованому на формування шанобливого ставлення до Батьківщини, рідних місць, історичного минулого, рідної культури власного народу і народів України. Одне з пріоритетних завдань виховання на сучасному етапі – це виховання такого громадянина суспільства, який любить Батьківщину, поважає державу і її закони, толерантно ставиться до народів, що населяють Україну, прагне працювати на її благо, для процвітання Вітчизни, пишається досягненнями країни і свого регіону. Позитивна громадянська позиція має стати частиною світогляду підлітка, визначати його дії по відношенню до держави, вселяти віру в її майбутнє. Людина, яка не любить свій край, не відчуває прив'язаності до своєї землі, не знає історію і культуру свого народу, не може бути по-справжньому громадянином і патріотом. Батьківщина може асоціюватися 
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з будинком, селом, краєм, регіоном, всією державою, і краще всього, якщо межі Батьківщини будуть поступово розширюватися і включати в себе всі частини цілого. Необхідно особливу увагу звернути на виховання історичної пам’яті, правдиво розповідати про становлення і розвиток нашої багатонаціональної держави, що набуває особливого значення для встановлення об’єктивної істини, формування особистої позиції. У педагогічному аспекті єдність історичного знання і культури означає непорушність міжкультурних і міжнаціональних зв’язків, сприяє взаєморозумінню між представниками різних етносів. Велику цінність для учнів мають етнографічні знання про походження народів, з представниками яких вони разом вчаться, про своєрідність національного етикету, обрядів, побуту, одягу, мистецтва, художніх промислів, свят. Важливо, щоб соціальний педагог не тільки виявляв компетентність у цих питаннях, але і використовував накопичені знання у виховній роботі, під час бесід, відвідування з учнями краєзнавчих і літературних музеїв, різних національних культурних центрів, театрів, виставок, фольклорних концертів, переглядів фільмів національних студій і т. д.. Спільна діяльність підлітків створює загальне емоційне переживання, вони надають допомогу один одному при виконанні завдання, співчувають, переживають невдачі і радіють успіху. Вони стають терпиміші, добріше, справедливіше в ставленні один до одного. Засоби вирішення цих завдань можуть бути різні. Насамперед, доцільно, повторимо, організувати життєдіяльність підлітків так, щоб одні могли проявити, а інші – побачити хороше в комусь або чомусь. Йти таким шляхом – значить стимулювати, провокувати спільні справи, дозволяють краще пізнати один одного, взаємодіючи, допомагаючи, радіючи успіху, долаючи труднощі. Набагато складніше (з причин, від соціального педагога не залежних) допомогти дітям зрозуміти позашкільне середовище, суперечливість соціального фону їх життя, від безпосереднього оточення (сім’я, дружньої компанії) до явищ суспільного життя (соціальне розшарування, матеріальні труднощі, суспільний настрій). Особливо актуальним стає знання, постійне вивчення сучасних підлітків: їх ідолів, прихильностей, уявлень, і динаміки розвитку кожного школяра. Адже вловлюючи нове, легше побачити причини виникаючих труднощів і конфліктів, а отже, легше шукати способи розвитку толерантності. Все це можливо тільки при довірливості, відкритості взаємин соціального педагога і його вихованців. Тут важлива його здатність «зрівнятися» з підлітками на основі людських емоцій та емпатії, інтересів і захоплень, показуючи приклад, зразок здатності чути слухаючи і бачити дивлячись. Вже саме вияв соціальним педагогом толерантності – істотний фактор, який виховує толерантність підлітків. Для здійснення успішної соціально-педагогічної діяльності в напрямку толерантності, рекомендується активно використовувати ігрові 
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технології. Ігри та тренінгові вправи допоможуть соціальному педагогу провести цікавий колективний захід або індивідуальне заняття з формування толерантності підлітків (наприклад, робота з підлітком, що виявляє нетерпимість до іншого або з підлітком, до якого проявляється нетерпимість). Наприклад, під час такого заняття можна використовувати наступні вправи. «Антиподи». Соціальний педагог просить учнів написати у два стовпчики хороші і погані риси свого характеру. Після чого можна обговорити цей список, попутно виробляючи варіанти заміни негативних якостей на позитивні. «Плюси та мінуси». Використовуючи той же список рис особистості, соціальний педагог пропонує поміркувати підліткові, в яких випадках негативні якості будуть корисні. Приміром, нетерпимість може проявлятися, але тільки до брехні, шкідливих звичок, зрадництва, насильства. 
«Камінчик». Педагог говорить, що в кожній людині є якийсь недолік, як «камінчик, який потрапив у взуття», який заважає йому розвиватися і досягати успіхів. Педагог пропонує підліткові знайти в собі таку якість, яке заважає йому нормально спілкуватися. 
«Родзинка». Соціальний педагог пояснює учневі, що кожен має якусь найкращу якість, що дозволяє впоратися зі складними життєвими ситуаціями. Він пропонує відшукати ту «родзинку», якою підліток може пишатися. 
«Правильна позиція». Соціальний педагог допомагає підліткові виробити правильне ставлення до себе й ситуації. Він повинен навчити учня говорити всередині себе «Я в порядку, оточуючі теж в порядку». Такий позитивний настрій допоможе виробити адекватну позицію в спілкуванні з ким завгодно. 
«Ламаємо стереотипи». Педагог пояснює, що світ не ділиться тільки на чорне і біле, на погане і хороше. Світ – багатогранний, барвистий і дивовижний. І чим різноманітніше внутрішній світ кожної людини, тим цікавіше жити. 
«Мій ідеальний образ». Соціальний педагог пропонує написати підліткові список якостей, які його влаштовують, а також ті, які він бажає розвинути в собі і придбати. Визначення ідеально образу допоможе дитині намітити план з подолання негативних рис характеру [3]. Використовуючи ці чи подібні вправи при колективній або індивідуальній роботі з підлітками соціальному педагогу необхідно уважно їх відбирати у відповідності з метою та завданнями. Педагог і сам повинен бути гуманним і виявляти високий рівень довірливість до дітей, бути здатним прийняти їх і постаратися надати підтримку. Таким чином, толерантність, яка виступає в якості активної моральної позиції, а також психологічна готовність до терпимості і взаєморозуміння між етнічними і соціальними групами, для мирного і конструктивної 
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взаємодії з людьми різної соціальної, культурної, релігійної чи національної приналежності, є основним чинником формування особистості в підлітковому віці. Основне завдання соціального педагога в розвитку толерантних відносин полягає у підвищенні комунікативної компетентності учнів, готовності до відкритого діалогу, а також у формуванні оптимальних умов для самовираження особистості, розвитку культури гідності і терпимості по відношенню до оточуючих. 
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 Мальцева О. І. Виховання толерантності у підлітків як одне з завдань соціального педагога У статті на основі аналізу наукових праць та періодичних видань розкрито сутність поняття «толерантність», аргументовано актуальність здійснення виховання толерантності в учнів підліткового віку. Зроблено висновок, що толерантність, яка виступає в якості активної моральної позиції, а також психологічна готовність до терпимості і взаєморозуміння між етнічними і соціальними групами, для мирного і конструктивної взаємодії з людьми різної соціальної, культурної, релігійної чи національної приналежності, є основним чинником формування особистості в підлітковому віці. Основне завдання соціального педагога в розвитку толерантних відносин полягає у підвищенні комунікативної компетентності учнів, готовності до відкритого діалогу, а також у формуванні оптимальних умов для самовираження особистості, розвитку культури гідності і терпимості по відношенню до оточуючих. Ключові слова: толерантність, виховання толерантності, підлітки, соціальний педагог. 
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Мальцева О. И. Воспитание толерантности у подростков как одна из задач социального педагога В статье на основе анализа научных трудов и периодических изданий раскрыта сущность понятия «толерантность», аргументировано актуальность осуществления воспитания толерантности у учащихся подросткового возраста. Сделан вывод, что толерантность, которая выступает в качестве активной нравственной позиции, а также психологическая готовность к терпимости и взаимопониманию между этническими и социальными группами, для мирного и конструктивного взаимодействия с людьми различной социальной, национальной, религиозной или культурной принадлежности, является основным фактором формирования личности в подростковом возрасте. Основная задача социального педагога в развитии толерантных отношений заключается в повышении коммуникативной компетентности учащихся, готовности к открытому диалогу, а также в формировании оптимальных условий для самовыражения личности, развития культуры достоинства и терпимости по отношению к окружающим. Ключевые слова: толерантность, воспитание толерантности, подростки, социальный педагог. 
 
Mal’tseva O. I. Teaching tolerance in adolescents as one of the tasks 

of a social pedagogue 
In the article on the basis of analysis of scientific works and periodical 

publications the essence of the notion "tolerance", argued the actuality of the 
implementation of the education of tolerance at pupils of adolescent age. 

It is concluded that the tolerance, which acts as an active moral position 
and psychological readiness for tolerance and understanding between ethnic 
and social groups, for peaceful and constructive interaction with people of 
different social, cultural, religious or national affiliation, is the primary factor 
of identity formation in adolescence. 

For successful socio-pedagogical work in the direction of tolerance, it is 
recommended to actively use gaming technology. Games and training 
exercises will help social workers to have an interesting collective West or 
individual lesson on the formation of tolerance in adolescents (for example, 
work with the adolescent, showing the intolerance of the other or with a 
teenager, which manifested intolerance). 

The main task of a social pedagogue in the development of tolerant 
relations is to improve communicative competence of students, willingness to 
open dialogue, as well as in the formation of optimal conditions for self-
expression, development of a culture of dignity and tolerance towards others. 

Key words: tolerance, tolerance education, adolescents, social teacher. 
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