
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПСИХОЛОГІЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ» 

 

Новітні глобалізаційні та інтеграційні процеси сьогодення все більш 

значущим роблять усвідомлення кожною людиною перспектив власного 

розвитку, життєвої самореалізації, професійного самовизначення і побудови у 

зв’язку з цим індивідуальної життєвої стратегії. Розуміння особистістю 

необхідності постійної трансформації у нестабільному світі, орієнтація на 

значущу соціальну роль в життєдіяльності зумовлюють спрямування 

індивідуального буття на вміння адекватно і динамічно контактувати із 

навколишнім світом, з собою та іншими людьми, що, звісно, активізує та 

актуалізує вивчення толерантності, як основоположного принципу 

повсякденної та професійної взаємодії.  

Метою дисципліни «Психологія толерантності» є формування у 

аспірантів стійких знань про толерантність як соціокультурне і психологічне 

явище та динаміку її історичного розвитку в контексті парадигматичних змін в 

підходах до вивчення особистості і розкриття особистісних механізмів 

толерантної поведінки.  

Об’єктом вивчення курсу є теоретико-концептуальне розуміння  

толерантності (інтолерантності) як соціопсихологічного явища і закономірності 

її прояву в основних площинах соціально-психологічної проблематики: 

свідомості, особистості, групи, спілкування і соціальної взаємодії. 

Предметом курсу є соціальна та особистісна толерантність як 

інтегральна риса-якість; соціокультурні практики в сучасному світі. Моделі 

культурної і соціальної взаємодії, засновані на принципах толерантності. 

Завдання лекційних занять полягає у тому, щоб ознайомити студентів 

із основним коло ідей, положень та концепцій у висвітленні проблеми 

толерантності та їхнім значенням для особистісного розвитку людини, способами 

її дослідження і особливостями формування як інтегральної психологічної риси. 

По закінченні курсу слухачі повинні володіти наступними 

компетностями: 



- знання ключових концепції основних теорій особистісної толерантності; 

- методології дослідження різних аспектів толерантності особистості; 

- основних підходів до розуміння соціальних і політичних процесів; 

- основних моделей і прийомів комунікації в мультикультурному соціумі; 

- ключових концепцій в області сучасної комунікації. 

- здібності вибирати підхід, шлях і спосіб управління ситуацією 

комунікації; 

- користуватися прийомами діалогом комунікації; 

- визначати механізми оптимального вибору підходів, способів і стилів 

поведінки в мультикультурному середовищі; 

- моделювати ситуації досягнення консенсусу і узгодженості позицій; 

- виявляти характерні особливості здійснення діалогу в різноманітних 

сферах соціального та політичного життя і полікультурному середовищі. 

- володіння методами та прийомами розвитку толерантності у різних 

психологічних моделях; 

- навичками керування ситуацією спілкування в полікультурному 

середовищі; 

- навичками ведення діалогу та перемовинами; 

- методами і прийомами попередження конфліктів в мультикультурному 

середовищі, в середовищі великих і малих соціальних груп, на рівні 

міжособистісних стосунків окремих людей. 

 


