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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
Анотація. Мета статті полягає у визначенні теоретичних основ формування толерантності у майбутніх офіцерів. Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні
— аналіз, синтез, систематизація, порівняння, моделювання та узагальнення — для опрацювання наукових
джерел, з теоретичних основ формування толерантності у майбутніх офіцерів. У статті розглянуто проблему
формування толерантності майбутніх офіцерів. Під толерантністю майбутніх офіцерів розуміють професійну
якість, яка передбачає сформованість умінь виконувати обов’язки в умовах сучасного військово-поліетнічного середовища, що передбачає повагу й розуміння своїх колег і підлеглих,уміння спілкуватись з ним, знаходити спільну мову. Розглянуто види толерантності: медична, фізіологічна, комунікативна, вікова, освітня,
міжкласова, міжкультурна, професійна, управлінська, соціально-економічна, географічна, расова, релігійна,
гендерна, політична, сексуальна, маргінальна, міжнаціональна, міжетнічна). Ці види доповнено військовопрофесійною толерантністю.
Ключові слова: майбутні офіцери; вищий військовий навчальний заклад; освітній процес; толерантність; гуманітарні дисципліни.
Вступ. Підготовка майбутніх офіцерів до професійної діяльності є важливим етапом у захисті
України. Від рівня готовності майбутніх офіцерів залежить безпека держави, непорушність їх кордонів.
Відомо, що освітній процес є складною, але цілісною
системою підготовки майбутніх фахівців у закладах
вищої освіти різного професійного спрямування. Не є
винятком і військові вищі навчальні заклади (ВВНЗ).
Результати засідання колегій Міністерства оборони
України (2016-2019 рр. показали, що стан готовності
офіцерів до роботи з військовослужбовцями потребує її підвищення на основі впровадження в підготовку майбутніх офіцерів інноваційних технологій.
Це набуває особливого значення в умовах операції
об’єднаних сил (ООС) в окремих районах Донецької
і Луганської областей. В цих умовах військовослужбовці потребують особливої уваги з боку офіцерів.
І одним із факторів, що забезпечує кращі взаємини
між військовими є сформована толерантність у офіцерського складу.
Нині проблема толерантності займає суттєве
місце у педагогічних дослідженнях. Це обумовлено
низкою причин. У першу чергу це пояснюється появою освітньої парадигми з гуманістичним напрямом. Гуманізація освіти є вимогою часу і стосується
підготовки фахівців усіх спеціальностей. Не є винятком і підготовка майбутніх офіцерів, яка передбачає
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зібраність, дисциплінованість, уміння підпорядкованість наказам. Перехід випускників загальноосвітньої школи до навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) вимагає від викладачів і офіцерів приділяти особливу увагу адаптації курсантів і
військовослужбовців до військової служби. Тому на
даному етапі суттєву роль відіграє рівень сформованості толерантності майбутніх офіцерів і процес починається ще під час навчання у ВВНЗ.
Аналіз актуальних досліджень і публікацій.
Проблема підготовки майбутніх офіцерів до військової служби завжди була в центрі уваги науковців.
У наукових пошуках вітчизняні вчені звертались
до проблематики професійної підготовки майбутніх
фахівців: сутність та зміст професійної підготовки
майбутніх фахівців розглядали В.Биков,С.Гончаренко, Р.Горбатюк, Н.Ничкало, О.Пєхота, В.Поліщук,
Л. Романишина, Н. Самсонова, Л. Спірін, Н.Теличко
та ін.; обґрунтуванню сутності професіоналізму присвятили свої дослідження А.Алексюк, Б. Ананьєв,
Ю.Бабанський, Н. Кузьміна, А. Маркова, С.Сисоєва
та ін.).Значну увагу сучасній військовій, психологопедагогічній підготовці приділили О. Бикова, Д. Блохін, О.Діденко, М. Варій, Я.Зорій,О. Майстренко,
О.Маслій, В. Маслов, М. Нещадим, О. Торічний,
В. Ягупов та ін.
Розвиток духовних цінностей, моральної куль© Козяр М. М., Дзюба П. М., Романишина Л. М.
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тури перебував у центрі уваги науковців Г. Балла,
В. Бутенка, В. Гринькової, В.Томашевськогота ін.
Проблему формування толерантності майбутніх фахівців досліджували О. Біда, О. Матієнко,
О. Орловська, Ю. Тодорцева, М. Шерман та ін. Однак, проблема толерантності не набула достатнього
розвитку в психолого-педагогічній літературі. Це
стосується як закладів вищої освіти так і ВВНЗ.
Мета статті полягає у визначенні теоретичних
основ формування толерантності у майбутніх офіцерів.
Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні —
аналіз, синтез, систематизація, порівняння, моделювання та узагальнення — для опрацювання наукових
джерел, з теоретичних основ формування толерантності у майбутніх офіцерів.
Виклад основного матеріалу. Професійна підготовка майбутніх офіцерів – це сучасний процес,
який характеризується своєю цілісністю і послідовністю. Однією з відмінностей сучасного освітнього процесу є його гуманізація. Тому значне місце в
підготовці майбутніх офіцерів відводиться удосконаленню змісту гуманітарних дисциплін. У нашому
випадку ми пропонуємо звертати увагу на проблему
толерантності. Ми виходили з того, що гуманітарна
підготовка у ВВНЗ є однією з складових професійної
підготовки майбутніх офіцерів.
У працях багатьох дослідників висловлюється
думка,що нині «однією з найбільш значущих у форматі міжнародного, міжконфесійного та окультуреного спілкування є проблема толерантності» [1, с. 31].
Як наукова категорія «толерантніость» розглядається в загальному контексті. Так, в Декларації
принципів толерантності [2] подано, що толерантність «означає поважання, сприйняття та розуміння

багатого різноманіття культур нашого світу, форм
самовираження та самовиявлення людської особистості». А на індивідуальному рівні толерантність
розглядається як «особливий умонастрій, життєвопсихологічна установка, яка дозволяє бачити в іншому (політичному, конфесійному, індивідуальному)
«Я» цінність, рівнозначну власному «Я» [3, с. 24]. У
працях Т.Атрощенко проведено узагальнення проблеми толерантності, як особливої аксіологічної компоненти освітнього процесу, що сприяє вияву самообмеження конкретної особи і полягає в суб’єктноособистісному добровільному обмеженні, а не є результатом примусу. [4].
На поняття «толерантність» існує декілька точок зору. Зокрема: «толерантність» виділяють як:
– одну з універсальних цінностей сучасного суспільства;
– прояв безпосередньо пов’язаний із ліберальною
традицією;
– альтернативу неможливості взаєморозуміння
(люди й різні культури);
– допомога визнати легітимність законних інтересів іншої людини, сформувати готовність до діалогу, декларує відкритість[5].
На основі вище поданого визначень і особливостей толерантності подаємо власне визначення цього
терміну: толерантність майбутнього офіцера – це
професійна якість, яка передбачає сформованість
умінь виконувати обов’язки в умовах сучасного військово- поліетнічного середовища, що передбачає
повагу й розуміння своїх колег і підлеглих,уміння спілкуватись з ним, знаходити спільну мову.
Визначено багато видів толерантності, які детально описані в літературі. Це відображено на
рис. 1.

Рис. 1 Основні види толерантності за Т.Атрощенко[2 ]
На нашу думку, цей перелік потрібно доповнити
толерантністю, яка повинна характеризувати офіцерів військово-професійна.
Професійна підготовка майбутніх офіцерів має
бути спрямована не лише на військову підготовку, але
й на розвиток практичних умінь і навичок виховання
особистісних якостей, адже офіцери виступають у
ролі командирів і вихователів. Уміння виховувати є
однією з вимог професійної діяльності офіцера. На
нашу думку, розвиток особистісних якостей майбутнього офіцера відбувається на ідеях толерантності.
У працях науковців відзначається, що вихователям

«має бути притаманна духовність, самовідданість,
відповідальність, толерантність, любов до пацієнтів.
Адже толерантність є основною умовою злагоди в
громаді, це надання права людині терпимо ставитись
до іншої думки, вірування, поведінки» [6, с. 75].
Вивчення проблеми толерантності обумовлено
тим, що українське суспільство вимагає сформованості у фахівців загальнолюдських цінностей, а це
вимагає наявності зв’язків між культурою та освітою.
Такі акцент розставлені у Національній стратегії розвитку освіти на 2012–2020 рр. [7], де наголошено
на необхідності посилення гуманітарного розвитку
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Суттєвим внеском у вивчення проблеми толеУкраїни та переосмислення професійної підготовки
майбутніх професійних кадрів, що стосується і май- рантності є праці Л. Хоружої [11]. За баченням учебутніх офіцерів. А це викликає «підвищений інтерес ної розвиток толерантності у процесі вивчення гуманітарних дисциплін забезпечує терпимість та відкридо загальнолюдських цінностей» [8, с. 49].
Саме гуманітарна освіта «сприяє духовній кон- тість у відношеннях між людьми, визнання їх різносолідації суспільства, професійно-культурному рос- маніття, вміння розвивати здібності до спілкування,
ту індивіда, формуванню творчої особистості, ске- вміння протистояти несправедливості, підлості, неровує свої сили на формування світогляду молодого нависті. А також уміння вирішувати суперечності та
покоління. Допомагає пізнати та усвідомити своє долати труднощі [11, с. 170].
З метою формування толерантності академік
генеалогічне коріння, культурно-історичні традиції,
звичаї, історію розвитку та формування свого на- І.Зязюн пропонує під час професійної підготовки
роду, бере участь у формуванні освіченої молоді» майбутніх фахівців провести ґрунтовне структурування гуманітарних і спеціальних знань на основі
[6, с. 70–71].
За баченням Є. Дворнікової [9, с.13] саме гума- міждисциплінарних зв’язків. За баченням науковця
нітарну підготовку майбутніх фахівців потрібно роз- різниця між традиційною та гуманістичною освіглядати як поліфункціональний засіб формування тою полягає в тому, що «перша оцінює внутрішній
світ студента як невідповідний вимогам освіти, друнових відносин і норм поведінки.
У працях В. Гриньової [10] показано, що май- га розглядає його як контекст учіння, при цьому забутній фахівець має бути духовно багатою особис- охочуються інтуїтивність фантазії, виявлення почуттістю, володіти творчими здібностями, розуміти по- тів» [12, с. 19].
Таким чином, формування толерантності є важтребу у саморозвитку та самопізнанні власних духоливим завданям у професійній підготовці майбутніх
вних потреб.
Теоретичний аналіз психолого-пеагогічної літе- фахівців, особливо якщо вони виконують окрім фаратури дозволив визначити можливості гуманітар- хової функції і виховну.
Викладений матеріал дозволяє зробити наступних дисциплін у формуванні толерантності: у процесі вивчення гуманітарних дисциплін курсанти навча- ні висновки, що визначені теоретичні основи форються творчо і критично мислити, ставити запитання мування толерантності майбутніх офіцерів тісно
і на них відповідати. У підготовці майбутніх офіцерів пов’язані з процесами, які відбуваються у закладах
питання толерантності потрібно ввоити і в плани з вищої освіти. Формування толерантності майбутніх
фахових дисциплін з використанням принципу інте- офіцерів характеризується низкою особливостей:
– офіцери приймають участь у бойових діях на
грації. З цією метою необхідно: сформувати в курсантів наукові знання, поняття і вміння; забезпечити сході України, е обстановка особливо напружена,
тому взаєморозуміння між командирами і військопрофесійну спрямованість змісту освіти [6, с. 73].
Гуманітарні дисципліни виступають одним із вослужбовцями мають суттєве значення оскільки
факторів формування професіоналізму майбутнього підтримують атмосферу взаємної довіри;
– є потреба у підтримці військовослужбовців,
офіцера, в якому закладені й основи толерантності.
Особливостями формування толерантності майбут- які вперше стикаються з бойовою обстановкою;
– майбутні офіцери повинні вміти проявляти
ніх офіцерів є те, що необхідно знайти точки стику
між військовими і гуманітарними дисциплінами, що толерантність в умовах виконання наказів командизробити не так просто, але потрібно (обов’язковість рів, дотримання військової дисципліни, прийнятті
виконання наказів командира, дисциплінованість і рішень, які впливають на хід бойових дій.
Проблема формування толерантності майбутніх
толерантністю відношень).
Значна роль у формуванні толерантності май- офіцерів ще недостатньо досліджена науковцями,
бутніх офіцерів належить гуманітарним дисциплі- тому потребує більшої уваги.
До перспектив подальших досліджень віднонам: «Філософія», «Історія України «, «Кіберкультура», «Педагогіка», «Психологія», «Етика і естетика».. симо: визначення зовнішніх і внутрішніх факторів,
Для цих дисциплін характерним є взаємозв’язок між які позитивно і негативно впливають на формування
змістом цих дисциплін, який спрямований на форму- толерантності (педагогічних і психологічних); удовання моральних якостей людини, серед яких і толе- сконалення змісту фахових дисциплін з метою формування толерантності майбутніх офіцерів.
рантність.
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF TOLERANCE FORMATION IN FUTURE OFFICERS
Abstract. The purpose of the article is to determine the theoretical basis for the formation of tolerance in future
ofﬁcers. A set of research methods was used to solve the set tasks: theoretical − analysis, synthesis, systematization,
comparison, modeling and generalization − to study scientiﬁc sources, on the theoretical foundations of tolerance
formation in future ofﬁcers. The article considers the issue of formation of tolerance of future ofﬁcers. The problem
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is related to the formation of tolerance in higher education institutions. Tolerance of future ofﬁcers is understood as
a professional quality, which presupposes the formation of skills to perform duties in the modern military-polyethnic
environment, which presupposes respect and understanding of colleagues and subordinates, the ability to communicate
with them, to ﬁnd common ground. Types of tolerance are considered: medical, physiological, communicative, age,
educational, interclass, intercultural, professional, managerial, socio-economic, geographical, racial, religious, gender,
political, sexual, marginal, interethnic, interethnic). These types are complemented by military-professional tolerance,
which requires further research. The process is considered on the basis of interdisciplinary connections of humanities
and professional disciplines. The peculiarities of the formation of tolerance of future ofﬁcers are determined: ofﬁcers
take part in hostilities in the east of Ukraine, the situation is especially tense, so mutual understanding between
commanders and servicemen is essential because they maintain an atmosphere of mutual trust; there is a need to
support servicemen who are facing a combat situation for the ﬁrst time; future ofﬁcers must be able to show tolerance
in the conditions of carrying out the orders of commanders, observance of military discipline, making decisions that
affect the course of hostilities. Prospects for further research are identiﬁed: identiﬁcation of external and internal
factors that positively and negatively affect the formation of tolerance (pedagogical and psychological); improving
the content of professional disciplines in order to form the tolerance of future ofﬁcers.
Key words: future ofﬁcers; higher military educational institution; educational process; tolerance; humanitarian
courses.
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