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retraining using psychological methods of support, the functional possibilities of mental adaptation 

have significantly improved in more than half of the examinees, which led to a decrease in the number 

of people with a high and very high mechanism of mental adaptation and in general, promotes 

adequate secondary adaptation of the unemployed in the process of mastering a new profession. 

It has been determined that the most frustrating for the unemployed are negative social factors 

(financial situation, situation in society, housing and living conditions, medical care, etc.), and the 

least frustrating - subjective factors (sphere of relations with others). 

Key words: emotional-volitional sphere, unemployed, adaptation, retraining. 
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Терещенко К.В. 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ТОЛЕРАНТНІСТЮ І РІВНЕМ СУБ’ЄКТИВНОГО 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСВІТНЬОГО ПЕРСОНАЛУ  

 
Терещенко К.В. Взаємозв’язок між толерантністю і рівнем суб’єктивного благополуччя 

освітнього персоналу. Проведено емпіричне дослідження рівнів розвитку основних видів 

толерантності персоналу закладів освіти. Проаналізовано зв’язок основних видів толерантності із 

загальним показником суб’єктивного благополуччя освітнього персоналу. Встановлено зв’язок 

показників суб’єктивного благополуччя «Напруженість і чутливість», «Ознаки, що супроводжують 

основну психоемоційну симптоматику», «Значущість соціального оточення», «Ступінь задоволеності 

повсякденною діяльністю» з окремими видами толерантності освітнього персоналу. 

Ключові слова: толерантність, види толерантності, суб’єктивне благополуччя, задоволеність 

повсякденною діяльністю, освітній персонал, заклади освіти. 

 

Терещенко К.В. Взаимосвязь между толерантностью и уровнем субъективного 

благополучия образовательного персонала. Проведено эмпирическое исследование уровней развития 

основных видов толерантности персонала учебных заведений. Проанализирована взаимосвязь основных 

видов толерантности с общим показателем субъективного благополучия образовательного персонала. 

Установлена связь показателей субъективного благополучия «Напряженность и чувствительность», 

«Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику», «Значимость 

социального окружения», «Степень удовлетворенности повседневной деятельностью» с отдельными 

видами толерантности образовательного персонала. 

Ключевые слова: толерантность, виды толерантности, субъективное благополучие, 

удовлетворенность повседневной деятельностью, образовательный персонал, учебные заведения. 

 
Постановка проблеми. В умовах соціальної напруженості, яка певною мірою пов’язана 

з посиленням внутрішньої та зовнішньої міграції населення, особливо гостро постає проблема 
сприяння розвитку толерантності персоналу організацій, насамперед працівників закладів 

http://mbox2.i.ua/compose/1876431357/?cto=qbSwgqOz0qyZlZuvYXTTkta4tZe7tZ6CwKujqIu9yMBsja3BnQ%3D%3D
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освіти. Отже, актуальним стає пошук соціально-психологічних чинників, які сприяють розвитку 
толерантності педагогів. Одним із таких чинників, що на сьогодні є недостатньо вивченим, 
виступає рівень суб’єктивного благополуччя освітнього персоналу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Толерантність як соціально-психологічна 
характеристика особистості передбачає терпимість, неупередженість, неагресивність у 
сприйнятті думок та звичаїв інших людей [9; 17]. Проблему толерантності особистості у 
соціально-психологічному вимірі розглядали у своїх працях Г. Бардієр [2], Г. Олпорт [10], 
Л. Орбан-Лембрик [11], Л. Почебут [13], Г. Солдатова [14], Л. Шайгерова [14], А. Скок [17] та 
ін.  

Роль толерантності в навчальному та виховному процесі  висвітлено у працях 
вітчизняних дослідників Л. Вишневської [3], Е. Койкової [6], Л. Король [7], С. Литвинової [8], 
В. Полякової [12], О. Рудої [16] та ін. На значенні толерантності в розвитку організаційної 
культури закладів освіти наголошували Л. Даниленко [4], Л. Карамушка [5; 15] та ін.  

Згідно з нашими попередніми дослідженнями [18], на основі аналізу наукової літератури 
до соціально-психологічних детермінант толерантності особистості віднесено адекватну 
самооцінку, прийняття себе та інших, внутрішню незалежність, емпатію, стійкість до 
невизначеності, відчуття безпеки, відкритість, міжособистісну та соціальну довіру, 
інтернальний локус контролю, рівень самореалізації.  

Водночас проблема пошуку соціально-психологічних чинників розвитку толерантності 
освітнього персоналу залишається недостатньо розробленою. Одним із таких чинників може 
виступати рівень суб’єктивного благополуччя особистості. Дослідники І.Ф. Аршава та Д.В. 
Носенко зазначають, що суб’єктивне благополуччя має два виміри, – когнітивно-рефлексивний 
та емоційний, – і характеризується в аспекті першого виміру почуттям задоволення життям, а в 
аспекті другого – переважанням у досвіді життєдіяльності людини позитивних емоцій над 
негативними [1]. Отже, суб’єктивне благополуччя пов’язане із загальним світосприйняттям 
особистості і може впливати на рівень її толерантності.    

Мета дослідження полягає в оцінці взаємозв’язку між основними видами толерантності 
й рівнем суб’єктивного благополуччя освітнього персоналу. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Дослідження взаємозв’язку 

основних видів толерантності із показниками суб’єктивного благополуччя освітнього 
персоналу поводилося за допомогою таких опитувальників: а) для дослідження показників 
суб’єктивного благополуччя – опитувальника «Шкала суб’єктивного благополуччя» [20]; б) для 
дослідження основних видів та компонентів толерантності – опитувальника «Види і 
компоненти толерантності-інтолерантності (ВІКТІ)» Г. Бардієр [2].  

Дослідження проводилося у 2017 році на базі загальноосвітніх навчальних закладів 
Київської області. В опитуванні взяло участь 233 педагогічних працівники загальноосвітніх 
навчальних закладів. Вибірка склала 15,2% респондентів віком до 30 років, 32,8% респондентів 
віком від 31 до 40 років, 37,2% респондентів віком від 41 до 50 років, 14,8% респондентів віком 
понад 50 років. За статтю респонденти розподілилися наступним чином: чоловіків – 9,2%, 
жінок – 90,8%. 

Математична обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерного пакета 
статистичних програм SPSS (версія 22). Використовувались методи описової статистики та 
кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції Спірмана). 

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. Карамушка). 

На першому етапі дослідження встановлено рівні розвитку основних видів 

толерантності освітнього персоналу. Як видно з табл. 1, найбільш вираженими є 
управлінська, міжособистісна та професійна толерантність педагогічних працівників. Зазначені 
види толерантності представлені на високому рівні у понад половини респондентів. Інші види 
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толерантності, такі як міжпоколінна, міжкультурна, міжконфесійна, ґендерна та міжетнічна 
толерантність, представлені на високому рівні в 28,3–48,0% респондентів. Найменш 
вираженими видами толерантності освітнього персоналу виявилися соціально-економічна та, 
особливо, політична толерантність. Дійсно, менш ніж одна десята респондентів 
характеризуються високим рівнем розвитку вищезгаданих видів толерантності. 

Отримані дані характеризуються нижчими показниками толерантності порівняно з 
даними нашого дослідження толерантності педагогічних працівників 2014 року [19]. Дійсно, як 
показало дослідження 2014 року, високий рівень за всіма видами толерантності, окрім 
соціально-економічної та політичної, був присутній у двох третин і більше респондентів (від 
60,1% до 87,4%) [19]. Низька вираженість соціально-економічної та політичної толерантності 
освітнього персоналу, за даними поточного дослідження та дослідженням 2014 року, пов’язана, 
на нашу думку, з тривалою напруженою соціально-економічною та політичною ситуацією у 
державі.       

 

Таблиця 1 

Основні види толерантності освітнього персоналу закладів освіти  

Види толерантності Рівні толерантності  

низький середній  високий 

міжпоколінна толерантність 3.1 48,9 48,0 

ґендерна толерантність 3,5 68,2 28,3 

міжособистісна толерантність 2,8 39,5 57,7 

міжетнічна толерантність 5,1 51,9 43,0 

міжкультурна толерантність 3,7 57,6 38,7 

міжконфесійна толерантність 2,7 66,5 30,8 

професійна толерантність 3,4 39,9 56,7 

управлінська толерантність 1,3 38,8 59,9 

соціально-економічна толерантність 0,9 89,2 9,9 

політична толерантність 2,7 94,6 2,7 

 

На наступному етапі було досліджено зв’язок між основними видами толерантності 

та показниками суб’єктивного благополуччя освітнього персоналу.  
Як видно з табл. 2, такий показник суб’єктивного благополуччя, як «Напруженість і 

чутливість» (який з урахуванням прямих і зворотних відповідей включає твердження «Моя 

робота не тисне на мене», «Я охоче не менше просив би інших про що-небудь», «Я не відчуваю 

зростаючу потребу в усамітненні») позитивно корелює з міжпоколінною, міжособистісною, 

ґендерною, управлінською, міжетнічною, міжконфесійною, міжкультурною, професійною 

толерантністю освітнього персоналу (р<0,001; р<0,01; p<0,05). Отже, відсутність надмірної 

напруженості позитивно впливає на рівень толерантності педагогів.  

Наступний показник суб’єктивного благополуччя «Ознаки, що супроводжують основну 

психоемоційну симптоматику» (який з урахуванням прямих і зворотних відповідей включає 

твердження «Я не стаю іноді неспокійним з невідомої причини», «Останнім часом я не реагую 

надмірно на незначні перешкоди і невдачі» «Останнім часом я не був дуже неуважний») прямо 

пов’язаний з міжпоколінною, міжособистісною, ґендерною, управлінською, міжетнічною, 

міжконфесійною, професійною толерантністю освітнього персоналу (р<0,001; p<0,05). Таким 

чином, значний рівень психофізіологічної стійкості передбачає тим самим високу соціальну 

толерантність педагогів. 

Слід зазначити, що такі показники суб’єктивного благополуччя, як «Зміни настрою» 

(відповідає твердженням «Останнім часом я був у хорошому настрої» та «Я дивлюся в 

майбутнє з оптимізмом») та «Самооцінка здоров’я»  (відповідає твердженням «Я відчуваю себе 

здоровим і бадьорим» та «Останнім часом я відчуваю себе в прекрасній формі»), не пов’язані з 

рівнем толерантності освітнього персоналу. 
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Таблиця 2 

Зв’язок між основними видами толерантності освітнього персоналу та показниками 

суб’єктивного благополуччя (rs) 
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міжпоколінна 

толерантність 

0,525*** 0,443*** 0,068 0,362*** 0,126 0,258*** 0,512*** 

ґендерна 

толерантність 

0,345*** 0,267*** 0,111 0,229** 0,057 0,288*** 0,340*** 

міжособис-

тісна 

толерантність 

0,409*** 0,346*** -0,040 0,332*** -0,060 0,274*** 0,355*** 

міжетнічна 

толерантність 

0,205** 0,167* 0,101 0,319*** -0,066 0,121 0,159* 

міжкультур-

на 

толерантність 

0,142* 0,061 -0,049 0,163* -0,129 0,168* 0,010 

міжконфесій-

на 

толерантність 

0,262*** 0,139* -0,045 0,225** -0,013 0,198** 0,217** 

професійна 

толерантність 

0,189** 0,161* 0,035 0,217** -0,052 0,190** 0,121 

управлінська 

толерантність 

0,263*** 0,167* 0,016 0,339*** -0,130 0,127 0,140* 

соціально-

економічна 

толерантність 

0,075 0,090 -0,028 0,039 -0,026 0,097 0,033 

політична 

толерантність 

0,113 0,037 -0,070 0,013 -0,086 0,040 -0,027 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 

 

Разом із тим, показник суб’єктивного благополуччя «Значущість соціального оточення» 

(який з урахуванням прямих і зворотних відповідей включає твердження «Якщо у мене є 

проблеми, я можу звернутися до кого-небудь», «Я не відчуваю часто себе самотнім», «Я 

відчуваю велике задоволення, перебуваючи разом з сім’єю або друзями») позитивно корелює з 

міжпоколінною, міжособистісною, ґендерною, управлінською, міжетнічною, міжконфесійною, 

міжкультурною, професійною толерантністю освітнього персоналу (р<0,001; р<0,01; p<0,05). 

Таким чином, сприятливе соціальне оточення відіграє значну роль у розвитку толерантності 

педагогічних працівників. 

У свою чергу, показник суб’єктивного благополуччя «Ступінь задоволеності 

повсякденною діяльністю» (який з урахуванням прямих і зворотних відповідей включає 

твердження «Я рідко сумую в процесі своєї повсякденної діяльності», «Вранці мені не важко 

вставати і працювати», «Мені подобається моя повсякденна діяльність») прямо пов’язаний з 

міжпоколінною, міжособистісною, ґендерною, міжконфесійною, міжкультурною, професійною 

толерантністю освітнього персоналу (р<0,001; р<0,01; p<0,05). Отже, високий рівень 

задоволеності повсякденною діяльністю сприяє формуванню толерантного ставлення педагогів 

до різних соціальних груп.  
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На відміну від інших видів толерантності, констатовано відсутність зв’язку соціально-

економічної та політичної толерантності з показниками суб’єктивного благополуччя освітнього 

персоналу (див. табл. 2).  

Згідно з результатами дослідження, представленими у табл. 2, загальний показник 

суб’єктивного благополуччя позитивно корелює з міжпоколінною, міжособистісною, 

ґендерною, управлінською, міжетнічною та міжконфесійною толерантністю освітнього 

персоналу (р<0,001; р<0,01; p<0,05).   

Таким чином, що вищий рівень суб’єктивного благополуччя освітнього персоналу в 

цілому, тим більш сприятливі умови створюються для формування толерантності освітян до 

представників інших вікових, ґендерних, управлінських, етнічних та релігійних груп. Отже, 

суб’єктивне благополуччя в цілому може розглядатися як один із соціально-психологічних 

чинників розвитку толерантності освітнього персоналу. 

Висновки. Спираючись на результати дослідження, зроблено наступні висновки: 

1. Найбільш вираженими видами толерантності освітнього персоналу виявилися 

управлінська, міжособистісна та професійна толерантність, які представлені на високому рівні у 

понад половини опитаних. У цілому основні види толерантності педагогів виражені меншою 

мірою, ніж у нашому дослідженні попередніх років.  

2. Загальний показник суб’єктивного благополуччя позитивно корелює з 

міжпоколінною, міжособистісною, ґендерною, управлінською, міжетнічною та 

міжконфесійною толерантністю освітнього персоналу. 

3. Показники суб’єктивного благополуччя «Напруженість і чутливість», «Ознаки, що 

супроводжують основну психоемоційну симптоматику», «Значущість соціального оточення», 

«Ступінь задоволеності повсякденною діяльністю» пов’язані з більшістю видів толерантності 

освітнього персоналу. 

4. Показники суб’єктивного благополуччя «Зміни настрою» та «Самооцінка 

здоров’я» не пов’язані з рівнем толерантності освітнього персоналу. 

5. Суб’єктивне благополуччя в цілому може розглядатися як один із соціально-

психологічних чинників розвитку толерантності освітнього персоналу.  

6. Отримані в ході дослідження дані сприятимуть психологічному забезпеченню 

розвитку толерантності педагогів в умовах соціальної напруженості. 

Перспективи подальших досліджень полягають в розробці тренінгової програми з 

формування толерантності освітнього персоналу з урахуванням соціально-психологічних 

чинників, що впливають на її розвиток в умовах соціальної напруженості.  
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Tereshchenko, K.V. The relationship between teaching staff’s tolerance and their subjective well-

being. The author presents the results of the empirical study on the levels of the main types of teaching staff’s 

tolerance. It was found that the most prominent forms of teaching staff’s tolerance included managerial, 

interpersonal and professional tolerances, which were at a high level in every second respondent. The author 

notes that in general, the main types of teaching staff’s tolerance were found to be at lower levels than in her 

previous study. 

The index of teaching staff’s subjective well-being was shown to positively correlate with inter-

generational, interpersonal, gender, managerial, inter-ethnic and inter-confessional tolerances. 

Besides, the components of subjective well-being that included "tension and sensitivity", "basic psycho-

emotional symptoms", "significance of social environment", "satisfaction with everyday activities" had 

correlations with certain types of teaching staff’s tolerance. However, the components of subjective well-being 

that included "change in mood" and "subjective health" did not associate with teaching staff’s tolerance. 

It is concluded that subjective well-being as a whole can be considered as a socio-psychological factor 

in the development of teaching staff’s tolerance. 

The data obtained in the study will contribute to the psychological support for the development of 

teaching staff’s tolerance in conditions of social tension. 

Key words: tolerance, types of tolerance, subjective well-being, satisfaction with everyday activities, 

teaching staff, educational institution 
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