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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Феномен толерантності на 

сучасному етапі розвитку суспільства став предметом наукових досліджень 

міждисциплінарного і міжкультурного характеру. Особистий інтерес 

толерантності викликає як регуляторний механізм взаємовідносин у 

соціальному, навчальному та дошкільному віці, що оголошує перетворення в 

політичну, економічну та культурну життя особистості. 

Реформування всієї системи освіти, проголошення принципів 

гуманізму, індивідуалізація навчання та виховання, особистісний розвиток 

утилізації уваги дослідників з вивчення феномена толерантності у 

дошкільному віці. 

На думку Г. Солдатової, М. Мириманова, особистісна толерантність 

набуває виняткову значимість першопочерговість саме в дошкільному віці як 

характеристика інтегральної та багатомірної, як здатність особистості 

протистояти фрустрації, агресії, стресу, риску, невизначеності, збереженню 

стійкості. 

Сучасний дошкільник входить у надмірно складний за своїм змістом 

світ, що відрізняється від приватного матеріального суспільства.  

Із-за невміння регулювати і контролювати свої бажання та емоції, 

взаємодіяти з іншими, між дітьми нерідко виникають конфлікти, з’являється 

інтеролерантне (прояви через часову емоційність, агресії, обмеження) 

проведення. 

У силу цього пошуку підходів, засобів, методів для створення умовної 

та ефективної психологічної роботи при розвитку толерантності у дітей 

дошкільного віку, є важливі завдання практичної психології та підтверджує 

актуальність обраної нами теми. 

Одним із найефективніших засобів розвитку толерантності 

дошкільників є творчість, яке в психології визначається терміном арт-

терапією.  



Ефективність застосування мистецтва заснована на тому, що цей метод 

дозволяє експериментувати з почуттями, досліджувати та виражати їх на 

символічному рівні, а також позитивно впливати на покращення психічного 

стану дитини, в загальному. Обʼєктивність цих даних підтверджується 

дослідженнями Л. Лебедева та М. Киселева. 

Мета дослідження розробка ефективної програми, направленої на 

розвиток толерантності у дітей дошкільного віку. 

Відповідно до цього формулювалися наступні завдання: 

1) Підбір і аналіз наукової літератури; 

2) Систематизація досліджень феноменів толерантності зарубіжними та 

сучасними психологами, на основі цього визначення компонентного складу 

толерантності; 

3) Підбір психологічних методик, діагностика толерантності у дітей 

дошкільного віку; 

4) Розробка компонентів толерантності у дітей дошкільного віку за 

допомогою використання графічних технік; 

Обʼєкт дослідження є феномен толерантності у дітей дошкільного 

віку. 

Предметом дослідження є способи розвитку толерантності як 

комплексного психологічного феномена у дітей дошкільного віку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

На основі систематизації досвіду досліджень феномена 

толерантності в еволюційно-історичному і психологічному аспектах було 

встановлено, що толерантність ‒ складний комплексний феномен, який 

розглядається як прийняття індивідуальності іншої людини і власної  

особистості, вміння розуміти емоційні стани людей, прагнення до діалогу 

і співпраці у взаємодії, відмова від домінування і насильства.  

1. Структура цього психологічного конструкту складається з 

психофізіологічних передумов і особистісного, когнітивного, емоційного, 

поведінкового компонентів, які при створенні певних умов розвиваються 

і формуються. 

2. Завдяки використанню проектних психодіагностичних методик, 

нами було встановлено своєрідність взаємозв’язків показників в 

експериментальній і контрольній групах до, і після проведення програми 

розвитку толерантності. 

3. Використання методів малювання в роботі з дошкільниками 

сприяє створенню специфічних умов, в яких можливе формування 

навичок і умінь толерантної поведінки особистості.  

4. За допомогою програми розвитку толерантності доведена 

можливість впливу на показники особистісного, поведінкового, 

емоційного компонентів толерантності з метою формування навичок і 

умінь толерантної поведінки дітей у дошкільного віку.  

5. На підставі отриманих результатів діагностики була розроблена 

програма розвитку толерантності і активних методів навчання. 

Програма розвитку толерантності у дітей дошкільного віку, 

представлена в даній роботі, розроблена для вирішення вище означених 

питань (формування системи відносин, розвиток навичок терпимості, 

розвиток рефлексії, прийняття різноманіття навколишнього світу, 



цінностей і установок інших людей і т.д.) і, згідно отриманим 

діагностичним результатами, має високий відсоток ефективності.  

Тому ми вважаємо, наша програма може бути використана 

батьками, педагогами, психологами, соціальними працівниками в роботі з 

розвитку різних сторін толерантності дітей на різних вікових етапах.  

Таким чином, ми перевірили і експериментально підтвердили 

гіпотезу, поставлену на початку роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 


