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АНОТАЦІЯ

Особливу  увагу  потрібно  приділити  розвитку  та  формуванню
комунікативної толерантності у підростаючого покоління, а саме підлітків.

Підлітки,  відповідно  до  психосоціальної  ситуації  розвитку  є  найбільш
сенситивним  віковим  періодом  для  формування  та  розвитку  комунікативної
толерантності.

Підлітковий  вік  характеризується  найбільшими  різноманітними
особистісними  зрушеннями,  а  також  змінами  сталих  соціальних  норма  та
правил поведінки, відповідно до того, що він входить у період дорослого життя.

Саме  в  цей  період  перед  підростаючим  поколінням  стоїть  завдання
освоїти нові соціальні ролі та інтенсивно формувати свою ідентичність до задач
толерантного суспільства. Відтак майбутнє життя та позиції підлітка напряму
залежать від його прагнення  сприймати переконання та погляди інших людей, а
також  формувати  морально  схвалені  реакції  своєї  поведінки  відповідно  до
потреб соціуму.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: комунікативна толерантність, толерантність підлітків,
сенситивний період, міжособистісна взаємодія, психокорекційні заходи.
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