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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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, у 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 

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 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 
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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 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 забезпечують 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 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 
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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 в 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 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;  
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– 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 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 № 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, та визначенні критеріїв, показників і рівнів формування; 

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 [1; 2]; уведенні в навчальний план спецкурсу „Основи інклюзії” та 

розробці авторської тренінгової програми „Формування толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі”, що спрямовані на подолання нетерпимості в 
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інклюзивному середовищі та формування толерантного ставлення до осіб з 

інвалідністю. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційної роботи оприлюднені здобувачкою 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 – Харків –Відень, 2018), „Social and Economic Aspects of Education in Modern 

Society” (Варшава, Польща, 2018), „Актуальні проблеми 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).  

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.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, сформульовано 

об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення роботи, наведено відомості про апробацію та впровадження 

одержаних результатів, подано інформацію про структуру й обсяг дисертації.  
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У першому розділі – „Теоретичні засади дослідження підготовки майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища” – розкрито теоретичні засади 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. 

Аналіз наукових досліджень, присвячених проблемам професійної підготовки 

соціальних працівників, які відображені в працях сучасних учених – О. Безпалько, 

О. Василенко, І. Звєрєвої, І. Іванової, А. Капської, О. Караман, О. Карпенко, 

І. Козубовської, С. Коношенка, І. Миговича, Т. Семигіної, Л. Міщик, В. Поліщук, 

В. Полтавця, Г. Попович Т. Спіріної, Л. Тюпті, С. Харченка, Р. Чубук та ін., 

засвідчив, що, по-перше, у теорії та практиці вищої освіти накопичено значний 

досвід, який може стати основою в підготовці 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, 

удосконалювати інклюзивну компетентність. Але виявлено, що в небагатьох працях 

вітчизняних та зарубіжних науковців (М. Бевзюк, І. Демченко, Е. Данілавічютє, 

А. Колупаєва, С. Литовченко, Ю. Найда, І. Малишевська, О. Мартинчук, 

С. Миронова, Г. Першко, Л. Савчук, Н. Софій, О. Таранченко, М. Швед, З. Шевців, 

І. Юхимець, Т. Яра та ін.) висвітлено шляхи професійної підготовки соціальних 

працівників до роботи в умовах інклюзивного середовища. По-третє, результати 

наукових досліджень (В. Деляченко, Л. Гончаренко, В. Кузьменко, Н. Лещенко, 

О. Романовський, С. Сисоєва, А. Скок, І. Соколова, О. Столяренко, Н. Якса, 

Н. Яшин та ін.), присвячених з’ясуванню проблем виховання толерантності та 

підготовки майбутніх фахівців до толерантної взаємодії, дозволили виявити, що на 

рівень толерантного виховання майбутніх фахівців впливає освіта, тому ефективне 

формування толерантної взаємодії можливе за умови планування педагогічної 

системи, комплексного підходу та створення відповідних педагогічних умов. 

Важливу роль у формуванні толерантної взаємодії в майбутніх фахівців відіграє 

навчальне середовище закладу, особливо якщо воно інклюзивне. 

Аналіз наукових джерел, присвячених висвітленню сутності поняття та 

складників феномену толерантної взаємодії, дозволив 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”. Узагальнення результатів проведеного 

аналізу дозволило схарактеризувати „толерантну взаємодію” як „гармонійність у 

відносинах, пошук компромісного діалогу, взаєморозуміння та взаємодопомогу, 

толерантну поведінку, ефективну співпрацю”, де базовими складниками є діалог і 

поведінка. Основними аспектами феномену толерантної взаємодії визначено: 

обов’язкову домовленість двох сторін; досягнення взаєморозуміння та раціональної 
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взаємодії у сфері комунікативної і практичної діяльності; досягнення спільної мети 

через співпрацю та діалог; свободу співрозмовників, їхню взаємовизнану 

рівноправність і глибину особистісного контакту через взаєморозуміння та емпатію. 

За результатами вивчення теоретичних джерел та практичного досвіду, на 

основі врахування специфіки навчання майбутніх фахівців в умовах інклюзивного 

середовища виокремлено критерії та показники сформованості готовності до 

толерантної взаємодії в майбутніх соціальних працівників: толерантна освіченість 

(знання про толерантність, толерантне світосприйняття, усвідомлення толерантної 

культури); 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). Відповідно до критеріїв та показників визначено три рівні сформованості 

готовності до толерантної взаємодії в майбутніх соціальних працівників: високий, 

середній і низький.  

Установлено, що на сформованість готовності студентів до толерантної 

взаємодії впливали 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, 

уміння обґрунтувати оптимальність обраного рішення; аргументовані судження; 

толерантне ставлення до поглядів та дій співрозмовників; уміння легко і швидко 

налагоджувати міжособистісні контакти; адекватна самооцінка результатів своєї 

діяльності. 

Для визначення стану сформованості готовності до толерантної взаємодії в 

майбутніх соціальних працівників використано відповідний діагностичний комплекс 

методик, що включав: педагогічне спостереження; бесіди; анкетування „Джерела, з 

яких студенти дізналися про поняття „толерантність”; написання мінітвору на тему 

„Толерантність у моєму житті”; опитування „Що розуміють студенти під поняттям 

„толерантність?”; питальник ставлення студентів до практики інклюзивного 

навчання у ЗВО; тест комунікативної толерантності (В. Бойка); тест В. Фея „Шкала 

прийняття інших”; тест „Наскільки ви толерантні” (О. Тушканової); тест опису 

конфліктної поведінки (за К. Томасом); методику „Суб’єктивна оцінка 

міжособистісних відносин” (С. Духновського); методику на виявлення схильності до 

емпатії (за А. Мехрабієном та М. Епштейном). 

Експериментальною базою дослідження стали заклади вищої освіти: 

Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ „Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини „Україна” (м. Хмельницький), Карпатський Інститут 

підприємництва ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

„Україна” (м. Хуст) та Інститут соціальних технологій ВНЗ „Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини „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 осіб – експериментальна група (ЕГ) та 110 – контрольна група (КГ)). 

На основі узагальнення результатів діагностики, проведеної на 
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констатувальному етапі експерименту, установлено, що сформованість готовності 

до толерантної взаємодії в майбутніх соціальних працівників перебуває майже на 

однаковому рівні, студенти експериментальної та контрольної груп показали 

загальний низький рівень сформованості відповідної готовності (34,3% – ЕГ та 

36,4% – КГ) практично за всіма показниками. Причинами вважаємо недостатню та 

несистематичну роботу з формування в майбутніх соціальних працівників 

готовності до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі під час фахової 

підготовки, а також відсутність у студентів життєвого досвіду спілкування та 

поводження з людьми з інвалідністю. До того ж на рівень формування толерантної 

взаємодії в майбутніх фахівців та професійної підготовки загалом впливає й 

організація освітнього процесу в інклюзивному середовищі ЗВО.  

Зазначені теоретико-методичні засади проблеми дослідження та результати 

вивчення стану сформованості готовності до толерантної взаємодії в майбутніх 

соціальних працівників стали визначальними орієнтирами в розробці педагогічних 

умов формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі. 

У другому розділі – „Обґрунтування та експериментальна перевірка 

педагогічних умов формування готовності майбутніх соціальних працівників 

до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі” – представлено наукове 

обґрунтування, змістовну розробку та впровадження педагогічних умов формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі. 

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 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. 

Перша педагогічна умова – оптимізація змісту фахової підготовки майбутніх 

соціальних працівників через їхнє навчання в інклюзивному освітньому середовищі 

ЗВО із забезпеченням позитивної взаємодії між усіма учасниками освітнього 

процесу ЗВО та з урахуванням принципів толерантної взаємодії – забезпечувала 

формування в студентів знань, умінь та навичок толерантної взаємодії, 

удосконалення знань та навичок роботи в інклюзивному середовищі, підвищення 

рівня усвідомлення власної толерантності під час взаємодії з іншими, розширення 

уявлення про природу інклюзії та взаємозв’язок толерантності з індивідуальними 

особливостями майбутнього фахівця в процесі роботи в інклюзивному середовищі; 

формування інклюзивної компетентності тощо. 

З метою реалізації першої педагогічної умови вивчено зміст фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників, оптимізовано та доповнено 

теоретичними знаннями і практичними вміннями щодо толерантності та толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі такі навчальні дисципліни: „Вступ до 

спеціальності і основи теорії соціальної роботи”, „Педагогіка”, „Історія соціальної 
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роботи”, „Психологія спілкування”, „Основи догляду за хворими та особами з 

інвалідністю”, „Культура ділового спілкування”, „Соціальна робота з різними 

групами клієнтів”, „Консультування у соціальній роботі”, „Соціальна робота з 

людьми з особливими потребами”. Освітній процес був ефективно спроектований на 

рівні кожної дисципліни та базувався на толерантному підґрунті.  

Розроблений спецкурс „Основи інклюзії” впроваджено з максимально 

наповненим навчальним матеріалом, що цілеспрямовано зорієнтований на розвиток 

у студентів не лише знань, умінь та навичок щодо толерантної взаємодії, але й 

удосконалення професійних компетентностей роботи в інклюзивному середовищі. 

Основними завданнями були: здобуття знань з теоретичних аспектів основ інклюзії; 

уточнення ключових понять інклюзивної освіти – „людина з інвалідністю”, 

„інклюзивне навчання”, „інклюзивне навчальне середовище”; дослідження історії 

становлення й розвитку інклюзії; ознайомлення з нормативно-правовою базою 

забезпечення освіти осіб з інвалідністю, міжнародними та вітчизняними 

законодавчими документами, що захищають права осіб з інвалідністю; практичне 

застосування форм та методів роботи в інклюзивному середовищі, правил 

толерантного спілкування і співпраці з особами з інвалідністю; ознайомлення з 

особливостями роботи в інклюзивному середовищі; вивчення та практичне 

застосування жестової мови; уміння аналізувати переваги та перешкоди 

впровадження інклюзивного навчання. 

Важливу та дієву роль у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних 

працівників відіграє проходження навчальної та виробничої практик з метою 

закріплення теоретичних знань. У контексті реалізації першої педагогічної умови 

були внесені певні зміни в програму практик для студентів – майбутніх соціальних 

працівників: різноманітність творчих завдань та проєктів, підготовка та організація 

акційних заходів, активна волонтерська діяльність та виконання обов’язків 

асистента діючого соціального працівника. 

Позанавчальна діяльність сприяла підвищенню сформованості рівня 

готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі в процесі їхньої науково-дослідної роботи. Науковий 

гурток „Інсайт”, один зі студентських наукових формувань, які діють у ХІСТ, 

спрямовував свої зусилля 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 проєктів різних служб соціального захисту населення. Молоді 

науковці брали участь у кафедральних круглих столах, конкурсах студентських 

наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах за розробленою тематикою науково-

дослідних робіт, що пов’язана із людьми з особливими потребами, інклюзією, 

соціальним супроводом та толерантними взаєминами в інклюзивному середовищі.  

Другою педагогічною умовою визначено використання сучасних педагогічних 

технологій, що забезпечують формування толерантної взаємодії в умовах 

інклюзивного середовища. Її зміст полягає в оптимізації та насиченні освітнього 

процесу сучасними педагогічними технологіями та інтерактивними методами, які 

слугують пробудженню інтересу та мотивації студентів до досліджуваної проблеми; 

ефективному засвоєнню навчального матеріалу; самостійному пошуку шляхів та 

9 



 

варіантів вирішення поставленого завдання; взаємодії між студентами, формуванню 

навичок роботи в команді, виявленню терпимості до іншої думки; формуванню в 

студентів власного погляду, життєвих і професійних навичок; виходу на рівень 

усвідомленої професійної компетентності студента. 

Реалізація другої педагогічної умови відбувалася через застосування таких 

інтерактивних технологій: тренінги, ситуаційні завдання, майстер-класи, круглі 

столи, конференції, кейс-методи, ігрові технології, мультимедійні заняття тощо, які 

системно формували професійний потенціал майбутніх фахівців. Застосування 

сучасних педагогічних технологій стало важливим практичним механізмом у процесі 

роботи з особами з інвалідністю. Упровадження сучасних технологій в освітній 

процес ЗВО дозволило створити комфортні умови навчання та виховання щодо 

підвищення рівня активності студентської молоді, її успішності, інтелектуальної 

довершеності, професійної впевненості. 

У межах дослідно-експериментальної роботи з формування готовності 

майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища розроблено тренінгову програму „Формування толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі”, яка підвищила рівень теоретичних знань студентів, 

їхню обізнаність щодо нормативно-правової бази із захисту прав осіб з інвалідністю; 

формування толерантної свідомості та культури міжособистісних взаємин, 

прийняття себе та інших за наявності відмінностей і особливостей, прагнення 

конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, створення позитивного клімату в 

студентському колективі; підвищення професійної значущості людей з особливими 

потребами в суспільстві тощо. Тренінгова програма включала вісім занять, кожне з 

яких мало визначену мету та певну організаційну форму; на кожному занятті 

пропонувалась інформація, яка допомагала не лише сформувати основні уявлення 

щодо запропонованої проблеми, але й набути навичок використання отриманої 

інформації в практичній діяльності за допомогою застосування активних методів: 

мозкового штурму, дебатів, рольових ігор, відеопрезентацій, виставок 

малюнків/плакатів. 

Третя педагогічна умова – залучення майбутніх соціальних працівників до 

волонтерської діяльності в інклюзивному середовищі – передбачала взаємодію, 

підтримку та допомогу майбутніх соціальних працівників з особами з особливими 

потребами різної вікової категорії на основі толерантності, розуміння та прийняття. 

У межах цієї педагогічної умови визначено напрями діяльності залучення студентів 

до волонтерства на базі ЗВО. Перший напрям передбачав добровільне опікування 

одногрупників з інвалідністю й соціальний супровід протягом усього періоду 

навчання не лише під час аудиторних занять, а й у позааудиторних заходах. Другий 

напрям – створення студентського волонтерського об’єднання при ЗВО, діяльність 

якого спрямована на роботу з людьми з інвалідністю. Третій напрям передбачав 

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.  

Упровадження третьої педагогічної умови відбувалося в процесі 

волонтерської діяльності, яка дала змогу виявити особистісні емпатійні якості в 

розв’язанні соціальних проблем людей з інвалідністю, самореалізуватися через 
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ініціювання проєктів і програм соціально-педагогічної спрямованості, а також 

набути практичного досвіду у формуванні готовності до толерантної взаємодії в 

інклюзивному середовищі. 

Перші кроки діяльності волонтерів розпочиналися з добровільної допомоги 

одногрупникам з особливими освітніми потребами. Для посилення та підвищення 

мотивації щодо взаємодії з такими однолітками проводився курс бесід, спрямований 

на формування таких якостей особистості – толерантність, доброзичливість, 

милосердя, та лекцій за темами: „Людина з інвалідністю – частина суспільства”, 

„Інклюзивне суспільство – наша сучасність”, „Інвалідність – не вирок”, 

„Толерантність як універсальний курс у взаєминах”, „Межі толерантності”, 

„Людське порозуміння – найбільша цінність”.  

Наступним етапом залучення майбутніх соціальних працівників до 

волонтерської діяльності було створення студентського волонтерського об’єднання, 

головними завданнями якого були: розвиток волонтерського руху та соціальних 

ініціатив у студентському колективі; підтримка, опіка та супровід дітей та молоді з 

інвалідністю; розробка та реалізація проєктів волонтерської діяльності в 

інклюзивному середовищі; пошук нових форм і методів роботи волонтерського 

об’єднання; співпраця з громадськими, національними та іноземними організаціями, 

які опікуються людьми з інвалідністю; робота з реабілітаційними центрами, 

інклюзивно-ресурсними центрами, інклюзивними центрами розвитку тощо. 

Значну увагу приділено залученню студентів до організації та участі в масовій 

роботі з дітьми та молоддю з особливими потребами під час флешмобів, акцій, 

фестивалів, культурно-дозвіллєвих заходів тощо. Участь студентів у різноманітних 

заходах сприяла формуванню толерантного ставлення до осіб з інвалідністю, 

дозволила виявити громадську активність, усвідомити власну значущість у соціумі, 

цінність волонтерської роботи, розкрити власні можливості, підвищити мотивацію 

до роботи в інклюзивному середовищі. 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”. Проведення флешмобів 

дозволило в нестандартній формі висвітлювати різноманітні соціальні проблеми, 

особливо проблеми людей з інвалідністю. Тематика флешмобів була розмаїтою й 

мала позитивне толерантне спрямування, зокрема: „Людина в різних шкарпетках” 

(до Дня підтримки людей із синдромом Дауна), „До дня обіймів”, „Ми різні – ми 

рівні”, „Вчимося розуміти один одного” (до Дня толерантності), „Право на життя” 

(до Дня людей з інвалідністю). Участь у таких заходах сприяла формуванню в 

студентів позитивних звичок, навичок взаєморозуміння та спільної діяльності, 

підтримання традицій щорічних заходів для осіб з інвалідністю; відповідальності та 

згуртованості в студентському колективі, позитивному налаштуванню на роботу в 

інклюзивному середовищі. 

Комплексне запровадження педагогічних умов дозволило досягти кращої 

ефективності та результативності в процесі формування готовності майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного 

середовища. 

Проведений контрольний зріз відбувався за програмою, започаткованою на 
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констатувальному етапі дослідження. Порівняльний аналіз результатів 

констатувального і контрольного етапів експерименту засвідчив позитивні зміни 

рівнів сформованості готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в інклюзивному середовищі (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка рівнів готовності майбутніх соціальних працівників  

до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі  

на початку та наприкінці експерименту (%) 

Так, у студентів експериментальної групи суттєва різниця спостерігалася на 

високому та низькому рівнях із позитивними змінами на кінець експериментальної 

роботи. Високий 26,7% – на кінець експерименту, порівняно з 16,4% на початку (з 

різницею у +10,3%). А низький 21,3% – наприкінці експерименту, порівняно із 34,3% 

на початку (з різницею в -13%). У студентів контрольної групи різниця між рівнями 

виявилася не суттєвою, зміни відбулися в середньому з різницею в 4%. 

Аналіз результатів проведеного дослідження продемонстрував високий 

загальний рівень готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної 

взаємодії в умовах інклюзивного середовища та підтвердив ефективність процесу 

впровадження розроблених нами педагогічних умов, що є переконливою підставою 

вважати виконаними завдання дисертації та досягнення її мети. Вірогідність 

результатів експериментальної роботи доведена засобами математичної статистики з 

використанням критерію Пірсона χ2 та електронних таблиць MS Excel. 
 

Проведене нами дослідження дозволило сформулювати основні 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 

 

Рівні 

 

Експериментальна група Контрольна група 

 початок 

експери-

менту 

кінець 

експери-

менту 

різниця між 

показниками 

початок 

експери-

менту 

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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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); 

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 культури міжособистісних взаємин, прийняття себе та інших за 

13 



 

наявності відмінностей і особливостей, прагнення конструктивно вирішувати 

конфліктні ситуації, створення позитивного клімату в студентському колективі. 

Упровадження третьої педагогічної умови реалізовувалося через добровільне 

опікування 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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21. Добровіцька О. О. Стан сформованості толерантності у студентів ВНЗ в 

умовах інтегрованого навчального середовища. Молодь в умовах нової соціальної 
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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 
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23. Добровіцька О. О. Виховання толерантності фахівця соціальної сфери у 
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С. 192–195. 
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студентському колективі як одна з педагогічних умов формування толерантності в 

інтегрованому навчальному середовищі. Актуальні проблеми навчання та виховання 
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АНОТАЦІЇ 

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 за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, Слов’янськ, 

2019. 
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Дисертаційну роботу присвячено проблемі підготовки майбутніх соціальних 

працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. 

У дисертації на підставі аналізу філософської, психологічної, педагогічної 

наукової літератури з досліджуваної проблематики сформульовано теоретичні 

засади підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в 

умовах інклюзивного середовища та визначено вихідні поняття; обґрунтовано 

сутність та особливості професійної підготовки; означено критерії та рівні 

діагностики стану сформованості готовності до толерантної взаємодії в майбутніх 

соціальних працівників. 

Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування готовності майбутніх 

соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища 

та експериментально перевірено їхню ефективність як оптимізацію змісту фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників через їх 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. 

Ключові слова: професійна підготовка, соціальна робота, майбутній 

соціальний працівник, толерантність, готовність до толерантної взаємодії, людина з 

інвалідністю, інклюзивне середовище, інклюзивна компетентність, педагогічні 

умови, волонтерська діяльність. 

 

Добровицкая Е. А. Подготовка будущих социальных работников к 

толерантному взаимодействию в условиях инклюзивной среды. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университет”, Славянск, 2019. 

Диссертационная работа посвящена проблеме подготовки будущих 

социальных работников к толерантному взаимодействию в условиях инклюзивной 

среды.  

В диссертации на основании анализа философской, психологической, 

педагогической научной литературы из исследуемой проблематики 

сформулированы теоретические принципы подготовки будущих социальных 

работников к толерантному взаимодействию в условиях инклюзивной среды и 

определены исходные понятия; обоснована сущность и особенности 

профессиональной подготовки; отмечены критерии и уровни диагностики состояния 

форсированности готовности к толерантному взаимодействию у будущих 

социальных работников. 

Теоретически обоснованы педагогические условия формирования готовности 

будущих социальных работников к толерантному взаимодействию в условиях 

инклюзивной среды и экспериментально проверена их эффективность как 

оптимизация содержания профессиональной подготовки будущих социальных 

работников путем обучения в инклюзивной образовательной среде вуза; 
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использование современных педагогических технологий, которые обеспечивают 

формирование толерантного взаимодействия в условиях инклюзивной среды; 

привлечение будущих социальных работников к волонтерской деятельности в 

инклюзивной среде. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, социальная работа, будущий 

социальный работник, толерантность, готовность к толерантному взаимодействию, 

человек с инвалидностью, инклюзивная среда, инклюзивная компетентность, 

педагогические условия, волонтерская деятельность. 

 

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, 13.00.04 Theory 

and Methods of Vocational Training. – State Higher Educational Establishment „Donbas 

State Pedagogical University”, Sloviansk, 2019.  

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 is presented in dissertation work and it is determined 

in developing, substantiation and practical implementation of pedagogical conditions of 

formation of readiness of future specialists to tolerant interaction in conditions of inclusive 

environment. The analysis of scientific literature connected with the problem of research 

showed its complexity and multidimensionality, as it combines in itself relatively 

independent scientific directions which are connected with the researching of the problems 

of professional training of future social workers including the training in conditions of 

inclusive educational environment; researching problems of upbringing tolerance and 

preparation of future specialists to tolerant interaction during professional activity, and the 

determining of the essence of the notion and the components of the phenomenon of 

tolerant interaction. 

In the way of determining of the essence and the content of tolerant interaction in 

inclusive environment the outgoing notion „tolerant interaction as harmony in 

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

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

inclusive environment was clarified as „the accepting of another in all diversity, refusal 

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

health”. 

The criteria tolerant education, readiness to interaction, tolerant behavior were 

developed for the determining of the state of formation of readiness to tolerant interaction 

of future specialists in conditions of inclusive environment, the indexes and levels of 

formation were determined (high, medium, low); the diagnostic complex of methods was 

formed. The diagnostic complex of methods which allowed to determine the state of 

formation of readiness to tolerant interaction of future social workers was formed by the 

criteria mentioned below. 

Pedagogical conditions of effectiveness 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 were theoretically 
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substantiated and developed. Pedagogical conditions were implemented through the 

optimization of the content of special training of social workers paying attention on the 

formation of inclusive competence, which serves as the basis of tolerant interaction in 

conditions of inclusive environment; through using modern pedagogical technologies, 

which provide the formation of tolerant interaction in conditions of inclusive environment 

and through the involving of future social workers to volunteer activity in inclusive 

environment. 

The analysis of results of ascertaining and forming stages of experiment allowed to 

watch the dynamic of changes of levels of readiness of students of specialty „Social work” 

to tolerant interaction in conditions of inclusive environment and proved the effectiveness 

of the process of implementation of developed pedagogical conditions of formation of 

readiness of future social workers to tolerant interaction in inclusive environment. It is 

proved that the readiness of future social workers to work in inclusive environment on the 

tolerant basis will be effective due to the implementation the pedagogical conditions, 

proposed by us in the educational process of institutions of higher education. 

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

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

competence, pedagogical conditions, volunteers’ activity. 
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