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КОГНІТИВНІ ВИМІРИ 
КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ У НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Доцільно організована навчально-професійна взаємодія, яка б сприя-

ла формуванню комунікативно толерантних взаємин її учасників, є одним 
із найважливіших завдань освітньої діяльності ВНЗ. Його розв’язання по-
требує теоретичного обґрунтування структурних компонентів комунікати-
вної толерантності, як професійно важливої якості майбутніх педагогів. 
Серед них когнітивний складник посідає особливе місце, бо перцептивні 
процеси й комунікативна компетенція майбутнього вчителя зумовлюють 
толерантну поведінку в навчально-професійній взаємодії. На підставі пра-
вильно визначених критеріїв і показників цього компонента можна розро-
бити відповідну методику для діагностики рівнів комунікативної толеран-
тності студентів. 

Проблемі формування комунікативної толерантності особистості в 
освітньому процесі присвячені дослідження Т. Білоус, В. Гришук, 
С. Данілової, Я. Довгополової, О. Зарвіної, Л. Ніколаєвої, А. Скок, 
Ю. Тодорцевої та інших учених. Більшість із них, у структурі цього фено-
мена виокремлюють когнітивний компонент, у якому зазвичай визначають 
інтелектуальний та знаннєвий критерії з відповідними показниками. Од-
нак, когнітивний аспект комунікативної толерантності значно ширший, зо-
крема, характиризується складними перцептивними й пізнавальними про-
цесами, що складають основу комунікативної компетенції особистості 
майбутнього вчителя. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати необхідність виокремлення пе-
рцептивного та компетентнісного критеріїв когнітивного складника комуні-
кативної толерантності майбутнього вчителя й визначити їхні показники. 

Згідно з Хабермасом, комунікативна дія завжди спрямована на взає-
морозуміння діючих індивідів, на досягнення консенсусу [14, с. 43]. Вона 
супроводжується сенсорними процесами – отримання інформації з навко-
лишнього середовища, які залежать від стану організму й сенсорної систе-
ми. У контексті комунікативної толерантності ці процеси мають важливе 
значення, бо вони залежать від стану комунікатів, які сприймають повід-
омлення. Якщо ж їхній стан пригнічений, роздратований, то виникає низка 
відчуттів, які призводять до інтолерантної комунікативної взаємодії. І, на-
впаки, якщо партенери підтримують піднесений і взаємозадоволений тон 
спілкування, то виникають умови для толерантної комунікації. 

Самосприйняття людини відбувається завдяки порівнянню себе з 
іншими людьми, спостереженню власних внутрішніх станів та безпосеред-
ньому сприйняттю свого зовнішнього вигляду. Аналогічно відбувається 
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сприйняття людиною іншої людини шляхом порівняння із собою, сприй-
няття людини іншими, сприйняття результатів її діяльності, експлікації 
нею своїх внутрішніх станів, безпосереднього сприйняття зовнішнього ви-
гляду іншої людини [13, с. 20–23]. 

У дослідженні Т. Білоус, однією із провідних характеристик толера-
нтності особистості визначено здатність до цілісного сприйняття «Іншого» 
[2, с. 6], що полягає в складанні цілісного образу іншої людини за парамет-
рами її зовнішнього вигляду й комунікативної поведінки. 

Залежно від індивідуальної сенсорної організації конкретної людини 
(який саме із каналів сприйняття є для неї провідним у комунікативній вза-
ємодії) розрізняють аудіальний (любить слухати й говорити), візуальний 
(оперує наочними образами), кінетичний (перевага дотичного сприйняття) 
типи комунікатів. 

У навчально-професійній взаємодії, під час спілкування студентів 
трапляються різні комбінації − відповідності або невідповідності їхніх сен-
сорних підструктур. На нашу думку, для вияву комунікативної толерант-
ності буде більше шансів, якщо має місце відповідність: візуал взаємодіє з 
візуалом, аудіал − з аудіалом, а кінетик − з кінетиком. Комунікативна то-
лерантність знижуватиметься, якщо ж взаємодіють різнорідні типи кому-
нікатів, наприклад, любитель послухати і поговорити взаємодіє з тим, хто 
схильний споглядати й мислити образами. Але, якщо їхні вольові зусилля в 
комунікативній взаємодії спрямовуються на терпіння й щиру підтримку, то 
їхній рівень толерантності зростатиме. 

Спілкування передбачає взаєморозуміння між його учасниками, яке 
базується на взаємосприйманні, зіставленні, інтерпретації особистісних 
характеристик поведінки. Все це становить зміст перцептивної сторони 
спілкування. Тому, для толерантної комунікативної взаємодії студентів і 
викладачів у спільній діяльності важливе взаєморозуміння, тобто сприй-
няття людини людиною й вивчення особливостей міжособистісної перцеп-
ції, адже враження, що справляє інша людина, відіграє виключну роль у 
спілкуванні. На основі цього формується уява про наміри, думки, емоції та 
настанови партнера зі спілкування. Цей процес у міжособистісній перцеп-
ції відбувається двобічно – кожен із партнерів комунікативної взаємодії 
уподібнює себе іншому. 

Процес міжособистісного пізнання охоплює: сприймання та оціню-
вання зовнішніх ознак, поведінки індивіда; генерування уявлень про його 
психологічні особливості, стани; оцінювання отриманих уявлень та зістав-
лення зовнішніх ознак індивіда з особистісними характеристиками; розу-
міння й інтерпретацію отриманої інформації; оцінювання партнера зага-
лом; загальні розумові висновки; прогнозування дій і вчинків партнера; 
створення стратегії власної поведінки. Цей перелік доповнюють такі хара-
ктеристики, як ухвалення рішення, прийняття партнера по спілкуванню, 
його цілей, мотивів, установок. 
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Аналіз себе через іншу людину відбувається завдяки механізмам іде-
нтифікації та емпатії. 

Ідентифікація − це один із способів пізнання й розуміння іншої лю-
дини, що найчастіше полягає в неусвідомленому уподібненні себе значу-
щому іншому − людині, яка є авторитетом для конкретного суб’єкта спіл-
кування і діяльності. Зазвичай це відбувається тоді, коли в реальних ситуа-
ціях комунікативної взаємодії індивід робить спробу поставити себе на мі-
сце партнера по спілкуванню. При цьому, налагоджується певний емоцій-
ний зв’язок з об’єктом, опосередкований переживанням власної тотожнос-
ті з ним [1, с. 41]. 

Наслідком ідентифікації є інтроекція (лат. intro − всередину) − виок-
ремлення й ототожнення себе з особистістю чи групою, перенесення, запо-
зичення, «вбирання» в себе певних рис об’єкта й проекція (лат. projectio − 
викидання) − приписування іншому своїх думок і почуттів. 

Окрім ідентифікації, в пізнавальному контексті комунікативної толе-
рантності важливе значення має емпатія − осягнення емоційних станів ін-
шої людини у формі співпереживання. Завдяки цьому суб’єкт бере до ува-
ги лінію комунікативної поведінки партнера, ставиться до нього зі співчут-
тям, але міжособистісні стосунки будуються з ним, виходячи зі стратегії 
власної поведінки. 

Основними формами емпатії є співпереживання та співчуття. Спів-
переживання передбачає переживання суб’єктом тих самих почуттів, які 
відчуває інший шляхом ототожнення з ним. Співчуття – це формальне пе-
реживання почуттів іншого безвідносно до власного стану. 

Справжня культура спілкування – це й знання про наявні стереотипи 
взаємодії [12, c. 243]. 

Стереотипізація − одна з найважливіших характеристик міжгрупово-
го й міжособистісного сприйняття й супроводжується проявом соціальних 
установок, ефектів (ореолу, первинності, новизни, пріоритету, поблажли-
вості). У міжособистісній перцепції вона виконує функцію підтримки іден-
тифікації та виправдання можливих негативних настанов стосовно інших 
груп [1, с. 44]. Як слушно зазначає О. Бодальов, від того, як люди відобра-
жають та інтерпретують зовнішність і поведінку, оцінюють можливості 
один одного, багато в чому залежить характер і результати їхньої взаємодії 
[3, с. 86]. 

Отже, перцептивна основа комунікативної толерантності майбутньо-
го вчителя полягає в побудові такої стратегії спілкування, у ході якої сту-
дент повинен розуміти мотиви, цілі, установки іншого, і не тільки розумі-
ти, але й приймати їх. 

«Комунікативна стратегія, стверджує І. Борисова, є способом органі-
зації мовленнєвої поведінки відповідно до задуму, інтенцій комунікатів» 
[4, с. 85−86]. Л. Клінберг [7] її визначає за такими напрямами: 
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1) характеристики спілкування, що визначають зміст «підходу» до 
партнера; 

2) когнітивний план спілкування, який контролює оптимальне 
розв’язання завдання гнучким керованим способом; 

3) план оптимальної реалізації комунікативного наміру, який визна-
чає структуру спілкування. 

Виходячи з цього, у навчально-професійній взаємодії можна виокре-
мити кілька комунікативних стратегій, що зумовлюють вияв комунікатив-
ної толерантності чи інтолерантності майбутнього вчителя: 

– відкрита (бажання й уміння виразити повно свою точку зору й го-
товність зрозуміти й урахувати позиції інших) – закрита (неба-
жання або невміння виразити зрозуміло свою точку зору, своє 
ставлення, наявну інформацію); 

– монологічна (вплив на партнера зі взаємодії з метою досягнення 
своїх прихованих намірів і цілей) – діалогічна (двосторонній обмін 
інформацією, зверненість до іншого, урахування його позиції); 

– рольова (сприймання партнера й оцінювання його та своєї поведі-
нки в процесі виконання комунікативної ролі); 

– особистісна (забезпечення існування внутрішнього світу особис-
тості, сприймання себе й іншого як особистостей). 

У структурі толерантної особистості особливе місце посідають знан-
ня про толерантну комунікацію − відображення у свідомості норм, зразків 
та еталонів терпимого, довірливого й доброзичливого спілкування. Вони 
стають професійними тоді, коли перетворюються й вибудовуються в інди-
відуальну модель практичного розв’язання комунікативного завдання, ко-
ли їх набуття вмотивоване індивідуально-особистісними потребами. 

Отже, когнітивний аспект комунікативної толерантності полягає в 
знаннях теорії та ситуативних особливостей толерантного спілкування. 

Формування комунікативної толерантності майбутніх педагогів в 
умовах університетської підготовки супроводжується інформаційним за-
безпеченням, спрямованим на оволодіння студентами мовного етикету й 
моральної свідомості, що сприяє набуттю знань про зразки толерантної 
комунікативної поведінки, співвідношення належного й дійсного і про 
призначення бажаної поведінки – зробити спілкування передбаченим для 
забезпечення загального комфорту навчально-професійної взаємодії. Однак, 
суто інформативних знань про толерантну поведінку недостатньо. Їх потрі-
бно привести в дію. На цьому наголошував А. Макаренко, критикуючи 
«широко прийняте у нас словесне виховання, тобто нескінченне говоріння 
про різні хороші речі без супроводу їх гімнастикою поведінки» [8, с. 181]. 

Особливістю комунікативних знань є комплексність, що потребує від 
майбутнього вчителя вміння синтезувати матеріал для успішного 
розв’язання завдань спілкування, аналізу комунікативних ситуацій, вибору 
ефективних засобів комунікації. При цьому, їм притаманна індивідуальна 
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забарвленість, бо комунікатор не лише озвучує здобуту інформацію, а й 
передає власний комунікативний досвід, залучає до власного комунікатив-
ного простору. 

Із позицій толерантності Н. Муравйова, під комунікативним просто-
ром людини розуміє рівень комунікативної компетенції: знання й уявлення 
про те, як прийнято спілкуватися в тій чи тій ситуації [10, с. 39]. Форму-
вання такого простору, на думку Л. Орбан-Лембрик, «можливо завдяки 
врахуванню в загальній психологічній парадигмі відповідних парадигм ін-
формування (впливу), взаємоінформування (налагодження механізму зво-
ротного зв’язку, створення загального інформаційного поля), діалогу (вза-
єморозуміння)» [11, с. 447]. Учена правомірно вважає, що на суб’єктів спі-
лкування комунікативний простір впливає не лише безпосередньо, загаль-
ною інформацією, яка утворилася в процесі її обміну, але й через засоби 
комунікації (вербальні чи невербальні), установлені в конкретному соціа-
льно-психологічному середовищі правила спілкування, моральні норми 
взаємодії, звичаї, мовленнєві ритуали тощо [11, с. 448]. Тому є підстави 
стверджувати, що в структурі комунікативної толерантності особистості 
особливе значення мають знання вербальних і невербальних засобів толе-
рантного спілкування, правил і норм толерантної взаємодії, національно-
етнічних стереотипів у комунікації. 

Для того, щоб спілкування було успішним, майбутній педагог пови-
нен володіти необхідними комунікативними вміннями. За визначенням 
А. Москаленко, «комунікативні вміння − це вид професійних умінь педаго-
га, які забезпечують реалізацію компонентів педагогічного спілкування, 
роблять можливим здійснення суб’єктної взаємодії, відносяться до продук-
тивної діяльності, формуються і розвиваються в ній» [9, с. 7]. 

До переліку комунікативних умінь педагога В. Кан-Калик зараховує 
вміння встановлювати психологічний контакт, завойовувати ініціативу в 
спілкуванні, організовувати пристосування в спілкуванні [6, с. 46]. До най-
важливіших комунікативних умінь, на думку вченого, належать уміння че-
рез правильно створену систему спілкування організувати сумісну з учня-
ми творчу діяльність, уміння цілеспрямовано організувати спілкування й 
керувати ним. 

І. Зязюн і Г. Сагач, до найнеобхідніших комунікативних умінь учи-
теля, зараховують уміння слухати й чути співрозмовника, керувати собою і 
власною поведінкою в аудиторії [5, с. 177]. 

Отже, майбутній учитель повинен уміти користуватися вербальними 
невербальними засобами для здійснення комунікативних функцій, 
варіювати ними в процесі комунікації у зв’язку із зміною ситуації і умов 
спілкування, будувати дискурс відповідно до норм і правил етикету. 

У когнітивному компоненті комунікативної толерантності майбут-
нього вчителя визначено: 

1) критерій перцептивності за показниками: 
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− здатність до адекватного сприйняття «Іншого»; 
− емпатійність спілкування в міжособистісному пізнанні; 
− прийняття інших в особистісній стратегії спілкування; 
2) компетентнісний критерій за показниками: 
− знання основ та ситуативних особливостей толерантного педаго-
гічного спілкування; 

− володіння мовно-педагогічним етикетом; 
− сформованість особистісного комунікативного простору (знання 
вербальних і невербальних засобів, норм і національних стерео-
типів толерантного спілкування та розвинута здатність приводити 
їх в дію). 

Подальшого аналізу та визначення критеріїв і показників потребує 
поведінковий компонент комунікативної толерантності майбутнього вчи-
теля у навчально-професійній взаємодії. 
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