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ЗВ’ЯЗОК МІЖ ТОЛЕРАНТНІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПЕРСОНАЛУ  

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ЧИННИКАМИ 

 

Терещенко К.В. Зв’язок між толерантністю освітнього персоналу та організаційно-

функціональними чинниками. У статті розглянуто зв’язок між основними видами, середнім 

показником толерантності освітнього персоналу й організаційно-функціональними характеристиками. 

Встановлено, що серед загальних організаційно-функціональних характеристик найсильніше пов’язана з 

показниками толерантності освітнього персоналу характеристика «час існування організації». 

Констатовано прямий зв’язок між кількістю осіб, які працюють в організації, та професійною, 

міжкультурною, міжконфесійною, соціально-економічною толерантністю, а також середнім 

показником за видами толерантності. Виявлено, що серед специфічних організаційно-функціональних 

характеристик найсильніше пов’язана з показниками толерантності освітнього персоналу 

характеристика «кількість дітей-вимушених мігрантів, які навчаються у закладі».  

Ключові слова: толерантність, види толерантності, середній показник толерантності, 

загальні організаційно-функціональні характеристики, специфічні організаційно-функціональні 

характеристики, освітній персонал. 

 

Терещенко К.В. Связь между толерантностью образовательного персонала и 

организационно-функциональными факторами. В статье рассмотрена связь между основными 

видами, средним показателем толерантности образовательного персонала и организационно-

функциональными характеристиками. Установлено, что среди общих организационно-функциональных 

характеристик сильнее всего связана с показателями толерантности образовательного персонала 

характеристика «время существования организации». Констатирована прямая связь между 

количеством лиц, работающих в организации, и профессиональной, межкультурной, 

межконфессиональной, социально-экономической толерантностью, а также средним показателем по 

видам толерантности. Выявлено, что среди специфических организационно-функциональных 

характеристик наиболее сильно связана с показателями толерантности образовательного персонала 

характеристика «количество детей-вынужденных мигрантов, обучающихся в учреждении». 

Ключевые слова: толерантность, виды толерантности, средний показатель толерантности, 

общие организационно-функциональные характеристики, специфические организационно-

функциональные характеристики, образовательный персонал. 

 

Постановка проблеми. В умовах суспільних трансформацій та посилення міграційних 

процесів дедалі більш значущою стає тема розвитку толерантності персоналу організацій. 

Особливо актуальною виступає проблема формування толерантності працівників закладів 

освіти та пошуку організаційних та психологічних чинників, що впливають на неї.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «толерантність» у соціально-

психологічному контексті розглядається як терпимість, неупередженість, неагресивність у 

сприйнятті думок та звичаїв інших людей; у психофізіологічному контексті – як стійкість до 

несприятливих умов середовища [8; 14; 16]. Проблему толерантності особистості розглядали у 

своїх працях Г.Л. Бардієр [1], С.Б. Капідінова [3], Г. Олпорт [9], Л.Е. Орбан-Лембрик [10], 

Л.Г. Почебут [13], Г.У. Солдатова [14], Л.А. Шайгерова [14], А.Г. Скок [16] та ін. На важливість 

розвитку толерантності в сучасних умовах інтенсифікації внутрішньої міграції вказували О.Є. 

Блинова [2] та К.В. Педько [11].  

Роль толерантності педагогічних працівників у навчальному та виховному процесі 

висвітлено у працях дослідників Е.І. Койкової [6], М.Г. Константин та ін. [18], С. Литвинової 

[7], В.І. Полякової [12], О.Ю. Рудої [15] та ін. Разом із тим, проблема зв’язку толерантності 
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освітнього персоналу з організаційно-функціональними чинниками не знайшла достатнього 

відображення у науковій літературі.  

Мета дослідження полягає в оцінці зв’язку між основними видами, середнім 

показником толерантності освітнього персоналу й організаційно-функціональними 

характеристиками. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. З метою аналізу зв’язку між 

основними видами, середнім показником толерантності освітнього персоналу й організаційно-

функціональними характеристиками використовувались опитувальник «Види і компоненти 

толерантності-інтолерантності (ВІКТІ)» Г. Бардієр [1] та спеціально розроблена «паспортичка» 

[5]. Згідно з класифікацією Л.М. Карамушки [4], до загальних організаційно-функціональних 

характеристик віднесено «кількість осіб в організації», «час існування організації» та «місце 

розташування організації», до специфічних – «кількість дітей із родин учасників АТО, які 

навчаються у закладі», «кількість дітей-вимушених мігрантів, які навчаються у закладі» та 

«кількість педагогів-вимушених мігрантів, які працюють у закладі». 

Згідно з результатами дослідження, найсильніше пов’язана з показниками толерантності 

освітнього персоналу така організаційно-функціональна характеристика, як «час існування 

організації». 

Дослідження проводилося у 2017 році на базі загальноосвітніх навчальних закладів 

областей центрального регіону України. В опитуванні взяло участь 233 педагогічні працівники 

загальноосвітніх навчальних закладів. Вибірка склала 9,2% чоловіків та 90,8% жінок, що в 

цілому відображає співвідношення працівників різної статі в закладах середньої освіти. 

Математична обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерного пакета 

статистичних програм SPSS (версія 22). Використовувались методи описової статистики та 

кореляційний аналіз. 

Дослідження здійснено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії 

організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

«Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури 

в умовах соціальної напруженості» (2016–2018 рр., № державної реєстрації 0116U004811, 

науковий керівник – член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Л.М. Карамушка). 

На попередніх етапах було встановлено ступінь вираженості основних видів 

толерантності освітнього персоналу, що представлено у нашому більш ранньому дослідженні 

(К.В. Терещенко, 2017 [17]). Найбільш розвиненою виявилася управлінська толерантність 

освітнього персоналу. Меншою мірою виражені такі види толерантності, як міжособистісна, 

професійна, міжпоколінна, міжкультурна, міжконфесійна, міжетнічна та ґендерна толерантність 

респондентів. Найменш вираженими видами толерантності освітнього персоналу виявилися 

соціально-економічна та особливо – політична толерантність, що спричинено, на наш погляд, 

складною соціально-економічною та політичною ситуацією в країні, яка провокує прояви 

інтолерантності передусім у двох вказаних сферах [17].  

На теперішньому етапі дослідження встановлено зв’язок між видами та середнім 

показником толерантності освітнього персоналу, з одного боку, і загальними організаційно-

функціональними характеристиками, з іншого боку.  

Згідно з результатами дослідження, найсильніше пов’язана з показниками толерантності 

освітнього персоналу така організаційно-функціональна характеристика, як «час існування 

організації». Дійсно, як видно з табл. 1, встановлено позитивний кореляційний зв’язок між 

усіма видами толерантності освітнього персоналу, крім політичної, і характеристикою «час 

існування організації» (p0,01; p0,001). Також виявлено зв’язок між середнім показником за 

видами толерантності освітнього персоналу і цією характеристикою (p0,001). Отже, що довше 

існує організація, то вище показники за основними видами толерантності освітнього персоналу. 
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Констатовано прямий зв’язок між кількістю осіб, які працюють в організації, з 

професійною, міжкультурною, міжконфесійною, соціально-економічною толерантністю, а 

також середнім показником за видами толерантності (p0,05; p0,01). Такі результати свідчать 

про те, що велика кількість осіб в освітній організації, що є носіями різних поглядів та норм, 

сприяє посиленню окремих видів толерантності освітнього персоналу, насамперед, 

професійної.  

 

Таблиця 1 

Зв’язок основних видів толерантності освітнього персоналу 

із загальними організаційно-функціональними характеристиками (r) 

 

 

Види толерантності 

Кількість 

осіб в 

організації 

Час 

існування 

організації 

Місце розташу-

вання організації 

міжпоколінна толерантність 0,062 0,490*** 0,123 

ґендерна толерантність 0,042 0,430*** 0,072 

міжособистісна толерантність 0,106 0,456*** 0,043 

міжетнічна толерантність -0,004 0,233*** 0,012 

міжкультурна толерантність 0,153* 0,316*** -0,118 

міжконфесійна толерантність 0,171* 0,324*** -0,061 

професійна толерантність 0,186** 0,314*** -0,141* 

управлінська толерантність 0,067 0,413*** -0,048 

соціально-економічна толерантність 0,147* 0,181** -0,272*** 

політична толерантність 0,026 0,042 -0,308*** 

середній показник за видами 

толерантності 

0,137* 0,446*** -0,070 

* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 

 

Звертає на себе увагу наявність негативного зв’язку між характеристикою «місце 

розташування організації» з політичною, соціально-економічною та професійною 

толерантністю освітнього персоналу. Результати дослідження свідчать про те, що у селах та 

селищах міського типу вищий рівень толерантності за згаданими видами, ніж в обласних 

центрах та у столиці. Ймовірно, таку ситуацію можна поясними тим, що у селах та селищах у 

цілому нижчий рівень політизації та соціального розшарування населення.  

Наступним кроком дослідження був аналіз зв’язку між видами та усередненим 

показником толерантності освітнього персоналу і специфічними організаційно-

функціональними характеристиками.  

Констатовано, що найсильніше пов’язана з показниками толерантності освітнього 

персоналу організаційно-функціональна характеристика «кількість дітей-вимушених мігрантів, 

які навчаються у закладі» (табл. 2). Зокрема, за результатами дослідження виявлено 

позитивний кореляційний зв’язок між усіма видами толерантності освітнього персоналу, крім 

політичної, і характеристикою «кількість дітей-вимушених мігрантів, які навчаються у закладі» 

(p0,05; p0,01; p0,001). Окрім того, встановлено зв’язок між середнім показником за видами 

толерантності освітнього персоналу і цією характеристикою (p0,001). Таким чином, значна 

кількість дітей внутрішньо переміщених осіб сприяє збільшенню показників толерантності 

освітнього персоналу.  

Також сприяє зростанню толерантності за окремими її видами збільшення кількості 

дітей із родин учасників АТО, які навчаються у закладі.  
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Зокрема, виявлено позитивний кореляційний зв’язок між характеристикою «кількість 

дітей із родин учасників АТО, які навчаються у закладі» і показниками міжособистісної та 

міжпоколінної толерантності освітнього персоналу (p0,01). Навпаки, встановлено негативний 

зв’язок між цією характеристикою та рівнем політичної толерантності педагогічних працівників 

(p0,01), отже, вплив цього чинника не є однозначним.  

Слід зазначити, що не виявлено зв’язку між характеристикою «кількість педагогів-

вимушених мігрантів, які працюють у закладі» та показниками толерантності освітнього 

персоналу. 

 

Таблиця 2 

Зв’язок основних видів толерантності освітнього персоналу  

із загальними чинниками мезорівня (r) 

 

 

Види толерантності 

Кількість дітей із 

родин учасників 

АТО, які навча-

ються 

у закладі 

Кількість дітей-

вимушених 

мігрантів, які 

навчаються у 

закладі 

Кількість 

педагогів-

вимушених 

мігрантів, які 

працюють 

у закладі 

міжпоколінна толерантність 0,193** 0,141* -0,061 

ґендерна толерантність 0,070 0,196** 0,033 

міжособистісна толерантність 0,174** 0,288*** 0,017 

міжетнічна толерантність 0,071 0,223*** 0,118 

міжкультурна толерантність 0,068 0,302*** 0,076 

міжконфесійна толерантність 0,113 0,239*** -0,030 

професійна толерантність 0,042 0,267*** 0,057 

управлінська толерантність 0,052 0,196** 0,027 

соціально-економічна толерантність 0,021 0,138* 0,135 

політична толерантність -0,184** 0,015 0,008 

середній показник за видами 

толерантності 

0,102 0,273*** 0,047 

* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 

 

Висновки: 

1. Встановлено, що серед загальних організаційно-функціональних характеристик 

найсильніше пов’язана з показниками толерантності освітнього персоналу характеристика «час 

існування організації». Показано, що чим довше існує організація, тим вище показники за 

основними видами толерантності освітнього персоналу, окрім політичної толерантності, а 

також за середнім показником толерантності. 

2. Констатовано прямий зв’язок між кількістю осіб, які працюють в організації, та 

професійною, міжкультурною, міжконфесійною, соціально-економічною толерантністю, а 

також середнім показником за видами толерантності. 

3. Виявлено, що серед специфічних організаційно-функціональних характеристик 

найсильніше пов’язана з показниками толерантності освітнього персоналу характеристика 

«кількість дітей-вимушених мігрантів, які навчаються у закладі». Тим самим, збільшення 

кількості дітей внутрішньо переміщених осіб у закладі сприяє посиленню толерантності 

освітнього персоналу.  
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Перспективи подальших досліджень. Отримані результати вказують на доцільність 

розробки спеціальної технології розвитку толерантності освітнього персоналу з урахуванням 

організаційно-функціональних чинників. 
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Tereshchenko, K.V. The relationship between the educational staff’s tolerance and organizational 

and functional factors. The article deals with the relationship between the main types, the average indicator of 

tolerance of educational staff and organizational and functional characteristics. It is stated that among common 

organizational-functional characteristics "age of organization" has the strongest relationships with the main 

types and the average indicator of tolerance. It is noted that the longer the organization exists, the higher the 

indicators of educational staff’s tolerance are. 
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There is a direct relationship between the number of persons working in the organization and 

professional, intercultural, interconfessional, and socio-economic tolerance, as well as the average indicator of 

tolerance. 

The negative correlation between the characteristic "location of organization" and the political, socio-

economic and professional tolerance of educational staff has been found. It is noted that the level of the 

mentioned types of educational staff’s tolerance in villages is higher than in regional centers and in capital. 

It has been revealed that among the specific organizational and functional characteristics "the number 

of migrant children in the institution" was most closely related to indicators of educational staff’s tolerance. 

There is a positive correlation between this characteristic and all types of educational staff’s tolerance except 

the political one. It has been concluded that the increased number of internally displaced children in the 

institution contributed to higher tolerance of educational staff. 

Key words: tolerance, types of tolerance, average indicator of tolerance, general organizational and 

functional characteristics, specific organizational and functional characteristics, educational staff. 
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