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Терещенко К.В. Взаємозв’язок толерантності педагогічних працівників із рівнем 

організаційного розвитку закладів освіти. У статті наведено результати емпіричного дослідження 
рівня розвитку видів та компонентів толерантності педагогів. Проаналізовано взаємозв’язок видів та 
компонентів толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти. 
Встановлено, що високий рівень організаційного розвитку закладів освіти є сприятливим для 
формування толерантності освітнього персоналу, насамперед стосовно різних вікових, ґендерних, 
професійних, управлінських, релігійних та етнічних груп. Виявлено прямий зв’язок між етико-
нормативним, конативним, ціннісно-орієнтаційним, діяльнісно-стильовим,  особистісно-смисловим 
компонентами толерантності педагогічних працівників і рівнем організаційного розвитку закладу освіти 
в цілому. 
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Терещенко К.В. Взаимосвязь толерантности педагогов с уровнем организационного 
развития учебных заведений. В статье приведены результаты эмпирического исследования уровня 
развития видов и компонентов толерантности педагогов. Проанализирована взаимосвязь видов и 
компонентов толерантности педагогов с уровнем организационного развития учебных заведений. 
Установлено, что высокий уровень организационного развития учебных заведений является 
благоприятным для формирования толерантности образовательного персонала, прежде всего 
применительно к различным возрастным, гендерным, профессиональным, управленческим, 
религиозным и этническим группам. Обнаружена прямая связь между этико-нормативным, конативным,  
ценностно-ориентационным, деятельностно-стилевым, личностно-смысловым компонентами 
толерантности педагогов и уровнем организационного развития учебного заведения в целом. 

Ключевые слова: толерантность, виды толерантности, компоненты толерантности, 
организационная зрелость, организационное развитие, учебные заведения. 

 
Постановка проблеми. Значні соціальні, політичні та економічні зміни, які 

відбуваються сьогодні у нашій країні, вимагають підвищеної уваги до формування 
толерантності педагогів та студентів освітніх закладів. Водночас, в умовах високої конкуренції 
та введення інноваційних змін у системі освіти зростає значення дослідження проблеми 
організаційного розвитку навчальних закладів. Отже, достатньо актуальним постає питання 
аналізу толерантності педагогічних працівників в умовах організаційного розвитку навчальних 
закладів.     

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі аналізу наукової літератури [9–12; 
14] будемо розглядати толерантність як інтегральну характеристику особистості, що передбачає 
терпимість, неупередженість, неагресивність у сприйнятті думок та звичаїв інших людей. 
Проблемами класифікації видів прояву та компонентів толерантності займалися дослідники Г. 
Бардієр [1] та С. Щеколдіна  [цит. за 8].  

На значенні толерантності як важливої професійної якості педагога та як умови 
забезпечення розвитку толерантності учнівської молоді наголошують вітчизняні дослідники О. 
Брюховецька [2], С. Литвинова  [8], О. Руда [13] та ін.  

Особливо актуальною проблема толерантності педагогів виступає в контексті 
організаційного розвитку закладів  освіти. Під організаційним розвитком розуміють 
систематичне і довготермінове застосування наукового знання про поведінку як засобу 
підвищення ефективності організації з точки зору її здатності пристосовувати до змін свої цілі, 



структуру, стиль роботи тощо [3]. Різноманітні аспекти організаційного розвитку вітчизняних 
освітніх організацій детально розглядали вітчизняні вчені Л. Даниленко [4], Л. Карамушка [5; 
6], О. Креденцер [7] та ін.  

У  попередніх розробках ми аналізували взаємозв’язок між видами та компонентами 
толерантності персоналу і рівнем організаційної культури освітніх організацій [15; 16]. Разом із 
тим, проблема взаємозв’язку толерантності педагогів із рівнем організаційного розвитку 
сучасних начальних закладів залишається недостатньо розробленою.  

Мета статті полягає в оцінці взаємозв’язку основних видів та компонентів 
толерантності педагогічних працівників із рівнем  організаційного розвитку закладів освіти. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. У ході дослідження  видів та 
компонентів толерантності персоналу освітніх організацій в їх взаємозв’язку з рівнем 
організаційного розвитку закладів освіти використовувалися такі опитувальники: а) для 
дослідження організаційної зрілості, проблемності та рівня організаційного розвитку – 
опитувальник «Як розвивається Ваша організація?» (модифікація Л. Карамушки) [6]; б) для 
дослідження основних видів та компонентів толерантності – «Види та компоненти 
толерантності-інтолерантності» Г. Бардієр [1].  

Дослідження  проводилося у 2014 році на базі загальноосвітніх навчальних закладів 
Київської області. В опитуванні взяло участь 306 працівників загальноосвітніх навчальних 
закладів.    

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.; науковий керівник – член-кор. НАПН 
України, доктор психологічних наук, професор Л. Карамушка). 

Насамперед нами було проаналізовано особливості прояву основних видів 
толерантності персоналу освітніх організацій. У ході дослідження встановлено, що серед 
видів толерантності педагогів найбільш вираженою є міжособистісна толерантність (табл.  
1). Отже, саме толерантність, яка проявляється у безпосередньо у спілкуванні як повага до 
особистості співрозмовника, є найбільш значущою для педагогічних працівників. 

Менш вираженими видами толерантності, ніж міжособистісна толерантність, 
виявилися управлінська толерантність та міжпоколінна толерантність, що проявляються, 
відповідно, у стосунках між підлеглими та керівниками та між особами різного віку. 

Дещо менше, ніж попередні види толерантності, в персоналу освітніх організацій 
розвинуті такі види толерантності, як міжкультурна, міжконфесійна, ґендерна, професійна та 
міжетнічна толерантність. Найменш вираженими видами толерантності педагогічних 
працівників виявилися соціально-економічна та, особливо, політична, що, на наш погляд, 
пов’язано з напруженою соціально-економічною та політичною ситуацією в країні.  

 
Таблиця 1 

Показники вираженості основних видів толерантності  

персоналу освітніх організацій  

Види толерантності M SD 

міжпоколінна толерантність 54,5 7.5 

ґендерна толерантність 51,9 6,5 

міжособистісна толерантність 56,3 7,7 

міжетнічна толерантність 52,9 8,9 

міжкультурна толерантність 51,7 6,9 

міжконфесійна толерантність 51,5 6,9 

професійна толерантність 52,4 7,7 

управлінська толерантність 55,7 6,3 

соціально-економічна толерантність 45,9 4,5 

політична толерантність 40,6 4,4 

 



 

Наступним кроком дослідження було встановлення показників вираженості основних 

компонентів толерантності персоналу освітніх організацій (табл. 2). Як показали 

результати дослідження, найбільш розвинутими в педагогічних працівників виявилися етико-

нормативний, ідентифікаційно-особистісний, когнітивний та афективний компоненти 

толерантності. У свою чергу, менш вираженими компонентами толерантності педагогів 

виступають діяльнісно-стильовий, ідентифікаційно-груповий, конативний, потребово-

мотиваційний. Найменш розвинутими в освітян є ціннісно-орієнтаційний та особистісно-

смисловий компоненти толерантності.   

 

Таблиця 2 

Показники вираженості основних компонентів толерантності  

персоналу освітніх організацій  

Компоненти толерантності M SD 

 

афективний 53,2 6,7 

когнітивний 54,2 6,7 

конативний 48,3 5,2 

потребово-мотиваційний 48,1 5,2 

діяльнісно-стильовий 50,4 5,9 

етико-нормативний 58,8 7,4 

ціннісно-орієнтаційний 47,8 5,8 

особистісно-смисловий 47,5 5,1 

ідентифікаційно-груповий 48,7 6,9 

ідентифікаційно-особистісний 54,5 7,0 

 
 
Далі проаналізуємо показники, які стосуються рівня організаційного розвитку освітніх 

організацій. Як видно з табл. 3, середні значення показників організаційної зрілості в кілька 
разів перевищують показники проблемності організаційного розвитку. Отже, за оцінкою 
персоналу освітніх організацій, їх заклади є достатньо «благополучними» з точки зору 
організаційного розвитку. 

 
Таблиця 3 

Показники організаційного розвитку освітніх організацій  

Показники організаційного розвитку M SD 
організаційна зрілість 15,8 4,1 

проблемність організаційного розвитку 5,2 4,1 

 
 

На наступному етапі було досліджено зв’язок між основними видами толерантності 
персоналу та показниками організаційного розвитку освітніх організацій.  

Встановлено, що міжпоколінна толерантність серед усіх компонентів толерантності 
найтісніше пов’язана з усіма показниками організаційного розвитку (табл. 4). Зокрема, 
знайдено позитивний зв’язок міжпоколінної толерантності педагогічних працівників із 
організаційною зрілістю та організаційним розвитком в цілому (р < 0,01). Разом із тим, 
міжпоколінна толерантність педагогічних працівників зворотно пов’язана із проблемністю 
організаційного розвитку закладів освіти (р < 0,01). Отже, освітні організації, що знаходяться на 
вищому рівні організаційного розвитку, характеризуються більш толерантним ставленням до 
представників різних вікових груп. 

 
 
 



Констатовано наявність позитивного зв’язку міжетнічної, міжконфесійної та професійної 
толерантності персоналу із показником організаційної зрілості закладів освіти (р < 0,01-0,05). 
Окрім того, виявлено, що рівень міжетнічної, ґендерної, міжконфесійної, професійної та 
управлінської толерантності персоналу прямо пов’язаний із рівнем організаційного розвитку в 
цілому (р < 0,05). Водночас такі види толерантності педагогів, як міжконфесійна, професійна та 
управлінська, негативно пов’язані із проблемністю організаційного розвитку (р < 0,01-0,05). 

Звертає на себе увагу той факт, що такі види толерантності педагогів, як міжпоколінна, 
міжконфесійна та професійна, пов’язані із усіма трьома показниками організаційного розвитку 
закладів освіти. 

Отримані дані свідчать про те, що високий рівень організаційного розвитку закладів 
освіти є сприятливим для формування толерантності персоналу, насамперед стосовно різних 
вікових, ґендерних, професійних,  управлінських, релігійних та етнічних груп. 

 

Таблиця 4 

Зв’язок між основними видами толерантності персоналу  

та показниками організаційного розвитку освітніх організацій (r) 

Види толерантності Показники організаційного розвитку  

Організаційн

а зрілість 

Проблемність 

організаційного  

розвитку 

Організаційний  

розвиток в 

цілому 

міжпоколінна толерантність 0,198** -0,187** 0,213** 

ґендерна толерантність 0,079 -0,093 0,142* 

міжособистісна толерантність -0,029 -0,020 0,040 

міжетнічна толерантність 0,175** -0,110 0,121* 

міжкультурна толерантність 0,060 -0,100 0,104 

міжконфесійна толерантність 0,144* -0,135* 0,149* 

професійна толерантність 0,129* -0,180** 0,148* 

управлінська толерантність 0,071 -0,134* 0,149* 

соціально-економічна толерантність -0,022 0,003 0,028 

політична толерантність -0,094 0,043 -0,048 

** р<0,01; * р<0,05 

 

На наступному етапі було досліджено зв’язок між основними компонентами 

толерантності персоналу та показниками організаційного розвитку освітніх організацій.  

У ході дослідження встановлено, що такі компоненти толерантності, як етико-

нормативний, конативний, ціннісно-орієнтаційний, пов’язані із усіма трьома показниками 

організаційного розвитку, при чому у випадку організаційної зрілості та рівня організаційного 

розвитку в цілому цей зв’язок позитивний, у випадку проблемності організаційного розвитку він 

негативний (табл. 5). Окрім того, виявлений прямий зв’язок між афективним, діяльнісно-

стильовим та особистісно-смисловим компонентами толерантності персоналу і рівнем 

організаційної зрілості закладів освіти, а також прямий зв’язок між діяльнісно-стильовим та 

особистісно-смисловим компонентами толерантності персоналу і загальним рівнем 

організаційного розвитку.  

На відміну від інших компонентів толерантності, ідентифікаційно-груповий компонент 

прямо пов’язаний із рівнем проблемності організаційного розвитку та зворотно пов’язаний із 

організаційною зрілістю та рівнем організаційного розвитку в цілому. Можливо, це можна пояснити 

тим, що організаційний розвиток передбачає насамперед, розвиток особистості в організації, її 

участь у справах організації, що сприяє розвитку толерантності насамперед на індивідуальному 

рівні.     

 

 

 



Таблиця 5 

Зв’язок між основними компонентами толерантності 

персоналу та організаційним розвитком освітніх організацій (r) 

Компоненти толерантності Показники організаційного розвитку  

Організаційна  

зрілість 

Проблемність 

організаційного  

розвитку 

Організаційний  

розвиток в цілому 

афективний 0,138* -0,094 0,112 

когнітивний 0,089 -0,082 0,061 

конативний 0,212** -0,148* 0,175** 

потребово-мотиваційний 0,034 -0,075 0,047 

діяльнісно-стильовий 0,143* -0,113 0,154* 

етико-нормативний 0,161** -0,189** 0,206** 

ціннісно-орієнтаційний 0,143* -0,135* 0,134* 

особистісно-смисловий 0,156* -0,094 0,133* 

ідентифікаційно-груповий -0,204** 0,125* -0,124* 

ідентифікаційно-особистісний 0,014 -0,038 0,022 

** р<0,01; * р<0,05 

 

Таким чином, чим вищим є рівень організаційної зрілості та організаційного розвитку в 

цілому, тим вищим виявляється рівень розвитку компонентів толерантності персоналу, за 

виключенням ідентифікаційно-групового компонента.  

Оскільки, як відомо з літературних джерел, організаційний розвиток передбачає 

колегіальність в прийнятті рішень, участь усіх членів колективу в обговоренні нагальних питань, 

то все це створює сприятливу атмосферу для розвитку толерантності персоналу освітніх 

організацій в усій складності цього феномена. Отже, організаційний розвиток, на наш погляд, 

можна розглядати як один із чинників формування толерантності педагогів на рівні організації в 

цілому.  

Висновки. Спираючись на результати дослідження, зроблено наступні висновки: 

1. Серед основних видів толерантності персоналу освітніх організацій міжособистісна, 

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

толерантність переважно представлені на високому рівні розвитку, тоді як у випадку соціально- 

економічної та політичної толерантності переважає середній рівень розвитку цих 

характеристик. 

2. Найбільш вираженими виявилися компоненти толерантності персоналу освітніх 

організацій, що проявляються у структурі толерантності як етичні норми (етико-нормативний 

компонент), спосіб самоідентифікації (ідентифікаційно-особистісний компонент), спосіб 

пізнання (когнітивний компонент), вияв емоцій та почуттів (афективний компонент). 

3. Високий рівень організаційного розвитку закладів освіти є сприятливим для 

формування толерантності персоналу, насамперед стосовно різних вікових, ґендерних, 

професійних, управлінських, релігійних та етнічних груп. 

4. Виявлено прямий зв’язок між етико-нормативним, конативним, ціннісно-

орієнтаційним, діяльнісно-стильовим та особистісно-смисловим компонентами толерантності 

педагогічних працівників та рівнем організаційного розвитку закладу освіти в цілому. 

5. Отримані дані сприятимуть психологічному забезпеченню розвитку толерантності 

педагогів в умовах соціальної напруженості у контексті організаційного розвитку закладів 

освіти. 

Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі толерантності педагогічних 

працівників у контексті організаційного розвитку закладів освіти різного типу.  
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Tereshchenko, K.V. Relationship between teachers' tolerance and levels of educational instituions' 

development. The article analyzes the results of empirical study on the types and components of teachers' 

tolerance and their relationship with the levels of educational institutions' development. It was found that among 

the main types of teachers' tolerance (interpersonal, management, intercultural, interfaith, inter-generation, 

gender, professional and ethnic tolerance) were mainly highly developed, while the socio-economic and 

political tolerance were mainly averagely developed. The most pronounced teachers' tolerance components were 

those that dealt with ethical norms (ethical and normative component), self-identity (personal identity 

component), knowledge (cognitive component), and expression of emotions and feelings (affective component). 

Having analyzed the relationship between teachers' tolerance types and components and the levels of 

educational institutions' organizational development, the author found that high levels of organizational 

development were favorable for teachers' tolerance development, especially in age, gender, professional, 

administrative, religious and ethnic groups. Ethical-normative, conative, value, activity-style and personality 

components of teachers' tolerance and levels of educational institutions' organizational development. 

Keywords: tolerance, tolerance types, tolerance components, organizational maturity, organizational 

development, educational institution. 
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