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У статті актуалізовано проблему формування менталітету толерантності студентів, як одного із 
найважливіших стратегічних завдань вищої школи; наголошено, що толерантність є однією з європейських 
цінностей і однією з найважливіших педагогічних компетенцій, на формування яких має спрямовуватися 
підготовка педагогів; проаналізовано походження та змістовий аспект концепту «серендипіті»; розкрито 
суть інтерактивної методики серендипіті та теоретично обґрунтовано доцільність її застосування для 
виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання англійської мови; роз-
глянуто деякі підходи та методи, що є невід’ємними компонентами означеної методики, які можуть якісно 
поліпшити процес формування менталітету толерантності майбутніх учителів початкової школи.
Ключові слова: серендипіті, інтерактивна методика, навчання англійської мови, позааудиторна діяльність, 
відеоклуб, автентичний художній фільм, підходи та методи, виховання, толерантність, європейська 
цінність, майбутні вчителі початкової школи.

Постановка проблеми. На етапі інтеграції 
України у світові політичні, культурні й 

освітні структури перед вищою освітою, зокрема 
вишами, що плекають педагогічні кадри, постає 
досить складне соціальне замовлення – підготовка 
спеціалістів нової формації, фахівців гуманістич-
ного типу, здатних до успішного здійснення ними 
подальшої педагогічної діяльності та ефективної 
міжкультурної взаємодії на засадах гуманізму. Та-
ким чином, сьогодення вимагає від майбутніх педа-
гогів, а саме вчителів початкової школи, не тільки 
належної мовної підготовки, а й сформованого у 
них менталітету толерантності, усвідомлення себе 
одночасно патріотами України та громадянами сві-
ту, зорієнтованості у професійній сфері та повсяк-
денній життєдіяльності на європейські цінності, се-
ред яких чільне місце займає толерантність.

Згідно з рекомендаціями Європейської комісії 
щодо універсальних компетенцій, найважливіши-
ми педагогічними компетенціями, на формування 
яких має спрямовуватися підготовка педагогів, зо-
крема вчителів початкової школи, визначено такі: 
розуміння та сприйняття етичних норм поведінки 
стосовно інших людей; сформована система цін-
ностей та мотивації до педагогічної діяльності; 
адаптивність і комунікабельність; толерантність, 
полікультурна грамотність [5, c. 248-249]. Отже, 
можна стверджувати, що виховання студентства 
на основі засвоєння європейських цінностей, а 
серед них і толерантності, є життєво необхідним 
фактором інтеграції українського суспільства в 
європейське співтовариство та одним із найваж-
ливіших стратегічних завдань вищої освіти на по-
чатку третього тисячоліття.

Варто зазначити, що потреба суспільства в 
спеціалістах нового типу передбачає пошук і 
впровадження в освітню практику вищої школи 
інноваційних форм, методів і методик, які б забез-
печували формування менталітету толерантності 
майбутніх учителів початкової школи, що є за-
порукою успішного здійснення ними педагогічної 
діяльності та продуктивної міжкультурної вза-
ємодії. Ефективному розв’язанню означеної про-
блеми сприятиме, на нашу думку, застосування 
інтерактивної методики серендипіті у процесі ін-
шомовної підготовки суб’єктів освітнього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз філософських, психолого-педагогічних, 
соціологічних праць з окресленої проблеми до-
зволяє констатувати, що окремі аспекти вихован-
ня молоді на засадах толерантності розглядались 
такими відомими вітчизняними та зарубіжними 
науковцями, педагогами та громадськими ді-
ячами як І.Д. Бех, О.В. Сухомлинська, О.Я. Сав-
ченко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, Я.А. Береговий, 
Ш.О. Амонашвілі, В.О. Лекторський, В.М. Золо-
тухін, О.Г. Асмолов, М.Р. Баяновська, О.О. Без-
носюк, P.P. Валітова, А.П. Садохін, Є.Ю. Клепцо-
ва, A.M. Байбаков, Б.З. Вульфов, В.П. Комаров, 
С.К. Бондирєва, Д.В. Колєсов, С.Г. Тер-Мінасова, 
Г.М. Шеламова, Г.В. Безюлева, О.М. Мороз, 
М. Уолцер, К. Цюрхер, О. Хеффе, Дж. Салліван, 
Т. Адорно, Р. Портер, Р. Пратт, К. Уейн та інші.

Проблема застосування відеофонограм, 
з-поміж них і автентичних художніх фільмів, у 
процесі іншомовної підготовки молоді стала пред-
метом наукових праць Н.І. Бичкової, О.І. Гузь, 
Т.П. Леонтьєвої, І.М. Кузьміна, Є.Б. Фрайфельд, 
М.В. Ляховицького, Н.В. Мосьпан, Л.І. Івано-
вої, М.Г. Шабарової, В.С. Пащук, Т.О. Яхнюк, 
С.Е. Кіржнер, Р. Келлі, М. Аллан, Дж. Морлі, 
С. Каннінгхем, Л. Еванс, Ф. Стіллер, Д. Стюарт, 
Дж. Лонерган, М. Геддес, Б. Беддок, Л. Бренді, 
Дж. Шерман, Б. Томалін, T. Гібсон та інших. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проведений аналіз джерель-
ної бази засвідчує, що, попри досить вагомі 
результати дослідження проблеми виховання то-
лерантності молодого покоління, такий її аспект 
як формування менталітету толерантності че-
рез зміст і засоби іноземної мови, зокрема через 
впровадження у процес іншомовної підготовки 
вчителів початкової школи методики серендипі-
ті, що передбачає перегляд автентичних худож-
ніх фільмів, залишається поза увагою науковців.

Мета статті. Метою нашої статті є актуалі-
зація проблеми формування менталітету толе-
рантності студентів, як одного із найважливі-
ших стратегічних завдань сучасної вищої школи, 
здійснення аналізу походження та змістового 
аспекту концепту «серендипіті», розкриття суті 
методики серендипіті, огляд деяких підходів та 
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інноваційних методів роботи, що є невід’ємними 
компонентами означеної методики.

Виклад основного матеріалу. Безперечним є 
той факт, що ефективне здійснення міжкультур-
ної взаємодії неможливе без сформованості у лю-
дини такої якості особистості, як толерантність, 
що передбачає прийняття та правильне розуміння 
багатого різноманіття культур нашого світу, форм 
самовираження та способів проявів людської ін-
дивідуальності. Толерантність – це частина куль-
тури людини третього тисячоліття, цінність соціо-
культурної системи, внутрішній стрижень всього 
буття людини, заснованого на злагоді, співробіт-
ництві, взаєморозумінні та взаємоповазі.

Відтак, перед вищою освітою, як сферою со-
ціокультурної практики, гостро стоїть проблема 
виховання молодих людей, що виступають будів-
ничими суспільства нового типу, на засадах тер-
пимості до політичної, соціальної, етнічної, релі-
гійної, вікової «іншості», проблема формування 
емоційно-ціннісного компоненту громадянської 
культури молодих людей, що включає, насампе-
ред усвідомлення абсолютної цінності прав лю-
дини, свободи особистості, почуття власної гід-
ності, гуманізм, полікультурність, толерантність, 
плюралізм, здатність до компромісу, усвідомлен-
ня взаємозалежності інтересів окремих людей, 
соціальних груп у суспільстві [2, c. 61-76]. 

Однак, аналіз різноманітних джерел та влас-
ний досвід педагогічної діяльності допомогли нам 
виявити протиріччя між потребою суспільства в 
толерантній особистості та недостатньою спрямо-
ваністю системи освіти на її виховання, наявніс-
тю унікального виховного потенціалу англійської 
мови та його недостатньою реалізацією в освіт-
ньому процесі вишу. Подолання цих протиріч ми 
вбачаємо у впровадженні в практику національ-
ної вищої школи передового зарубіжного досвіду, 
зокрема інтерактивної методики серендипіті.

Насамперед, спробуємо з’ясувати походжен-
ня та змістовий аспект концепту «серендипіті». 
Аналіз різноманітних лексикографічних джерел 
та електронних ресурсів дозволяє стверджувати, 
що історія виникнення концепту «серендипіті» 
датується 361 роком нашої ери, коли острів, що у 
колоніальну епоху називався Цейлон (нині Шрі-
Ланка), отримав від арабів нову назву – Серен-
дип (англ. Serendib або Serendip; араб. Sarandīb), 
яку вони запозичили в індіанців, з якими на той 
час вели торгівлю. Отже, лексема «Серендип» 
походить від санскритської лексеми «Сімхалад-
віпа» (Simhaladvipa), що дослівно перекладаєть-
ся як «Острів – Помешкання Левів» [4; 9; 10]. 

В англійській мові з назвою «Серендип» 
пов’язана поява лексеми «серендипіті», що пере-
кладають як «щасливий збіг обставин», «щасли-
вий випадок», «несподіване знаходження чогось 
приємного», «випадкове відкриття чогось ба-
жаного» [11, c. 624], «вроджена здібність робити 
цікаві та цінні відкриття випадково» [7, c. 1154; 
8, c. 1227]. Цікавим фактом є те, що вперше термін 
«серендипіті» вжив англійський політичний діяч, 
письменник, засновник жанру готичного рома-
ну, 4-й граф Орфордський Хорос Уолпол в листі 
від 28 січня 1754 року до британського диплома-
та Хороса Манна. В ньому Хорос Уолпол згадує 
перський епос «Три принца з Серендипу», з яким 
англійські читачі того часу могли ознайомитись 

завдяки французьким перекладам. Герої казки 
робили несподівані вдалі відкриття в процесі пе-
реслідування зовсім інших цілей завдяки своїй ін-
стинктивній проникливості та вмінню розгледіти 
в навколишньому світі елементи, досить очевидні, 
але такі, що вислизають від звичайного погляду. 
Хорос Уолпол позначив здатність, притаманну 
принцам, словом «серендипіті», зазначивши, що 
це «дуже виразне слово, що характеризує від-
криття, зроблене без навмисних дій» [4; 9; 10].

Варто відзначити, що вищезазначене поняття 
в англомовному світі користується популярністю 
з першої половини XX століття, коли бурхливого 
розвитку набули винахідницька активність і мето-
дологія винахідницької діяльності. Воно включено 
до найбільш відомих англомовних лексикографіч-
них джерел та активно вживається в розмовній 
мові. В українській же мові аналогічний за зміс-
том термін поки що не прижився і не ввійшов до 
складу жодного україномовного лексикографічно-
го джерела. Однак, деінде трапляється його вжи-
вання у вигляді безпосередньої транслітерації 
«серендипіті» або напівкальки «серендипність».

Серендипіті як методика навчання за до-
помогою фільмів виникла в 1996 році. Нею ак-
тивно послуговуються в процесі навчання топ-
менеджерів, людей з особливими потребами в 
навчанні. У топів майже немає вільного часу, 
у них все зустрічі, перельоти, наради і т.д. Це 
люди, які не можуть навчатися за допомогою 
традиційних методів, але від яких залежить май-
бутнє корпорацій. Так, Phillips, а за нею й інші 
компанії почали застосовувати серендипіті для 
навчання молодих фахівців. В чому ж полягає 
суть цієї методики? Серендипіті – це навчання 
по ходу. По ходу приготування сніданку, подо-
рожі потягом чи літаком, перегляду фільму і т.д. 
Таким чином, навчання за допомогою фільмів – 
це надзвичайно потужний засіб, адже за допомо-
гою перегляду півторагодинного фільму можна 
витягнути інформації та навичок як з шестимі-
сячного курсу лекцій у виші [3]. 

Серендипіті як інтерактивна методика, що пе-
редбачає перегляд автентичних художніх філь-
мів, може бути впроваджена у практику вищої 
школи з метою виховання толерантності студен-
тів, оскільки цінності неможливо передати тим 
же способом, що і знання. Спосіб їх засвоєння ле-
жить, перш за все, через емоційний досвід, адже, 
цінностям не можна просто навчити, їх необхідно 
переживати особисто. Яким же чином це може 
бути зреалізовано? 

Щоб максимально використати потужний ви-
ховний потенціал автентичних художніх фільмів 
у процесі навчання англійської мови, доцільною 
буде організація постійно діючого у позааудитор-
ний час відеоклубу. Метою такого клубу є попу-
ляризація загальнолюдських цінностей. Членство 
у відеоклубі впорядковує стихійний глядацький 
досвід його учасників, які вчаться аналізува-
ти фільми й героїв, їхню поведінку, конфлікти 
тощо, надає можливість навчитися висловлювати 
свої думки з приводу побаченого та почути дум-
ки інших членів відеоклубу. Це, у свою чергу, 
сприяє формуванню власних поглядів і ціннос-
тей, а також умінню їх відстоювати. 

Власний досвід застосування методу серенди-
піті засвідчує, що серед продукції кіноіндустрії 



«Young Scientist» • № 5 (32) • may, 2016 373
неважко знайти фільми, що відповідають тема-
тиці засідань відеоклубу, а саме ті, що порушу-
ють такі проблеми сучасного світу як соціальна 
нерівність, права людини, злочинність неповно-
літніх, домашнє насилля, релігійні конфлікти, 
рабство, наркоманія, упередження, дискриміна-
ція, расизм, тероризм, імміграція та безліч ін-
ших тем, пов’язаних з толерантністю та різно-
маніттям. Зазначимо деякі фільми, що можуть 
бути використані в роботі відеоклубу: «Намис-
то» (англ. «The Necklace»), США, 2014; «Пере-
втілення» (англ. «Metamorphosis»), Великобрита-
нія, 2012; «Час» (англ. «In Time»), США, 2011; 
«Лак для волосся» (англ. «Hаirspray»«), США, 
Великобританія, 2007; «Вавілон» (англ. «Babel»), 
Франція, США, Мексика, 2007; «Століття дур-
нів» (англ. «The Age of Stupid»), Великобрита-
нія, 2006; «Зіткнення» (англ. «Crash»), Німеччи-
на, США, 2005; «Горбата гора» (англ. «Brokeback 
Mountain»), США, Канада, 2005; «Післязавтра» 
(англ. «The Day after Tomorrow»), США, 2004; 
«Малюк» (англ. «The Kid»), США, 2000; «Джіа» 
(англ. «Gia»), США, 1998; «Велетень» (англ. «The 
Mighty»), США, 1998; «Ненависть» (франц. «La 
Haine»), Франція, 1995; «Форрест Гамп» (англ. 
«Forrest Gump»), США, 1994; «Гарний син» (англ. 
«The Good Son»), США, 1993; «Все літо в один 
день» (англ. «All Summer in a Day»), США, 1982.

Варто додати, що для аналізу фільмів викла-
дач може використовувати такі підходи: аналіз 
літературної історії фільму та характерів героїв; 
аналіз фільму як відображення суб’єктивності 
режисера (фокус – на впливі реальних подій з 
особистого життя й соціального оточення режи-
сера на його фільми та героїв); аналіз глядаць-
кого ставлення (як кожен окремий глядач сприй-
має переживання й пригоди кіногероїв).

При обговоренні фільмів доречно застосовува-
ти різноманітні інтерактивні методи роботи, 
котрі мають діалогічну основу та є рефлексив-
ними, що може якісно поліпшити процес форму-
вання толерантного світогляду та міжкультур-
них комунікативних умінь майбутніх учителів 
початкової школи. Розглянемо деякі з них.

Мозковий штурм. Під час обговорення філь-
му методом «мозкового штурму» учасники мають 
право висловити власні ідеї щодо тематики філь-
му, які одразу ж можуть розвиватися чи допо-
внюватись іншими.

Здебільшого учасники сідають за загаль-
ний стіл обличчям один до одного або кружко-
ма. Важливо, щоб всі добре бачили одне одного. 
Потім, впродовж 10-15 хвилин триває індивіду-
альне обмірковування ідей та їхнє вільне перелі-
чування з боку кожного учасника. При цьому, го-
ловний принцип мозкового штурму – чим більше 
ідей, тим краще. Тому, завдання викладача – за-
охочувати максимальну кількість висловлювань. 
Виступати можна багато разів, але не поспіль, і 
водночас заборонено радитися, сперечатися, кри-
тикувати, оцінювати, звертатися за підтримкою 
до викладача. Висловлювання учасників потрібно 
дослівно записувати на дошці або аркуші паперу 
без коментарів викладача чи інших учасників.

Після проведення мозкового штурму необхід-
но підвести підсумки – оцінити й проранжувати 
ідеї на основі різних критеріїв (обрати найціка-
віші та ті, від яких можна відмовитися, або ж 

визначити ті, що набрали при голосуванні най-
більшу чи найменшу кількість балів тощо). «Моз-
ковий штурм» допомагає досить швидко зібрати 
максимальну кількість ідей чи поглядів на ту чи 
іншу проблему.

Групова дискусія – спільне спеціально орга-
нізоване обговорення проблеми, що піднімається 
у переглянутому фільмі і яке передбачає вислу-
ховування та аналіз різних точок зору. Дискусія 
дозволяє прояснити, а іноді і змінити думки, по-
зиції та установки учасників відеоклубу під час 
безпосереднього спілкування. Цей метод можна 
застосовувати як для того, щоб учасники могли 
роглянути проблему з різних сторін, уточнюючи 
взаємні позиції, так і у вигляді групової рефлек-
сії через аналіз індивідуальних переживань. Це 
посилює згуртованість учасників і водночас по-
легшує їх саморозкриття. Різновидами дискусії 
можуть бути театралізована дискусія, диспут, 
бесіда, «круглий стіл», «засідання експертної гру-
пи», форум, дебати, громадські слухання тощо.

Зазначимо основні правила проведення дис-
кусії: доброзичливе ставлення та увага до кож-
ного учасника; утримання від схвальних або не-
схвальних висловлювань; зосередження всієї 
дискусії на темі, фіксація уваги учасників на об-
говорюваних питаннях; стислість, змістовність, 
аргументованість як у процесі дискусії, так і під 
час підведення підсумків; загальний висновок 
повинен не підсумовувати роздуми над пробле-
мою, а виступати подальшим кроком для про-
довження обговорення цієї теми у майбутньому. 

Побувай у чужій шкірі. Цей метод чудово 
розвиває вміння аргументувати. Спочатку про-
симо учасників висловити свою думку з певного 
питання і поділитися на тих, хто за, і тих, хто 
проти. Потім повідомляємо, що група «за» буде 
працювати над аргументами «проти», а ті, хто 
«проти» будуть змушені ввійти в роль прихиль-
ників і виробити аргументи «за». 

Метод емпатії – перевтілення відеоклубівців 
у головних героїв фільму за допомогою чуттє-
во-образних та розумових уявлень для того, щоб 
краще осягнути їх стан і почуття. Умовою успіш-
ного застосування методу емпатії є певний стан 
учасників, створений фільмом.

Метод образного бачення – це емоційно-об-
разне дослідження об’єкта або героя фільму. 
Пропонується, наприклад, дивлячись на героя 
фільму, намалювати побачені у ньому образи, 
описати, на що вони схожі. Результати своїх спо-
стережень глядачі виражають у словесній або 
графічній образній формі, тобто, вони прогово-
рюють, записують або малюють їх.

Метод гіпотез. Учасникам пропонується за-
вдання – сконструювати версії відповідей на по-
ставлене в фільмі запитання або проблему. Цей 
метод передбачає вирішення прогностичних за-
вдань типу «What will happen if…» («Що буде, 
якщо…») [1, с. 17-20; 6, с. 62-65]. 

Принагідним буде додати, що ефективність 
застосування методики серендипіті великою мі-
рою залежить від дотримання певних принципів, 
а саме: наявність певного рівня попередньої обі-
знаності учасників відеоклубу щодо проблем, що 
порушуються; забезпечення активності кожного 
учасника обговорення; зворотного зв’язку, що 
має бути аргументованим, інформативним, пер-
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соніфікованим та образним; довірливого й від-
критого спілкування, заснованого на гуманізмі, 
повазі, доброзичливості, готовності до взаємодії.

Висновки і пропозиції. Отже, результати про-
веденого дослідження та власний досвід застосу-
вання методики серендипіті у процесі іншомов-
ної освіти майбутніх учителів початкової школи 
дають нам всі підстави стверджувати, що озна-
чена методика є ефективним засобом виховання, 
який сприяє формуванню системи загальнолюд-
ських цінностей, активної громадянської позиції 
у пропагуванні цих цінностей. Окрім того, засто-
сування інтерактивних методів у межах озна-
ченої методики допомагає учасникам навчитися 
формулювати, стисло висловлювати та відстою-

вати власні думки; набути навичок критичного 
й образного мислення; дає імпульс проблемному 
навчанню, оскільки учасники не просто пасив-
но отримують інформацію щодо обговорюваних 
проблем, а й здобувають її в процесі особистої 
активності; надає досвід, що у подальшому спри-
ятиме успішному здійсненню ними педагогічної 
діяльності, ефективній міжкультурній взаємодії 
та організації спільної діяльності.

Проведене нами дослідження не вичерпує 
всіх аспектів означеної проблеми й потребує по-
дальших розвідок, зокрема вивчення потенційних 
можливостей такої інтерактивної техніки групо-
вої роботи як форум-театр у вихованні толерант-
ності студентів вишу у позааудиторній діяльності.
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СЕРЕНДИПИТИ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ  
ТОЛЕРАНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация
В статье актуализирована проблема формирования менталитета толерантности студентов, как одна из 
важнейших стратегических задач высшей школы; отмечено, что толерантность является одной из ев-
ропейских ценностей и одной из важнейших педагогических компетенций, на формирование которых 
должна быть направлена подготовка педагогов; проанализированы происхождение и содержательный 
аспект концепта «серендипити»; раскрыта суть интерактивной методики серендипити и теоретически 
обоснована целесообразность ее применения для воспитания толерантности будущих учителей на-
чальной школы в процессе обучения английскому языку; рассмотрены некоторые подходы и методы, 
являющиеся неотъемлемыми компонентами указанной методики, которые могут качественно улуч-
шить процесс формирования менталитета толерантности будущих учителей начальной школы.
Ключевые слова: серендипити, интерактивная методика, обучение английскому языку, внеаудиторная 
деятельность, видеоклуб, аутентичный художественный фильм, подходы и методы, воспитание, толе-
рантность, европейская ценность, будущие учителя начальной школы.
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SERENDIPITI AS AN INTERACTIVE METHOD 
OF PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ EDUCATION FOR TOLERANCE

Summary
The article actualizes the problem of students’ tolerant mentality formation as one of the most important 
strategic objectives of higher education; tolerance is emphasized as one of the European values and one 
of the most important pedagogical competences, on the formation of which teachers’ training must be 
oriented; the origin and the contents aspect of the concept «serendipity» are analyzed; the essence of the 
serendipiti interactive method is disclosed and the expediency of its application into prospective primary 
school teachers’ education for tolerance in the process of teaching them English is theoretically justified; 
some approaches and methods, which are the integral components of the abovementioned method that can 
efficiently improve primary school teachers’ tolerant mentality formation, are discussed. 
Keywords: serendipiti, interactive method, teaching English, extracurricular activities, videoclub, 
authentic feature film, approaches and methods, education, tolerance, European value, prospective 
primary school teachers.


