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Терещенко К. В. Толерантність як детермінанта психологічного здоров’я особистості. У статті 

проаналізовано феномен толерантності особистості як детермінанти її психологічного здоров’я. Розкрито сутність 

психологічного здоров’я, розглянуто психологічне благополуччя як показник психологічного здоров’я 

особистості. Висвітлено зміст та структуру поняття «толерантність особистості», виокремлено види, компоненти 

та рівні толерантності особистості. Встановлено зв’язки між компонентами психологічного здоров’я та 

толерантністю особистості. Зроблено висновок про те, що толерантність як інтегральну характеристику 

особистості доцільно розглядати як одну з детермінант її психологічного здоров’я. 
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Терещенко К. В. Толерантность как детерминанта психологического здоровья личности. В статье 

проанализирован феномен толерантности личности как детерминанты ее психологического здоровья. Раскрыта 

сущность психологического здоровья, рассмотрено психологическое благополучие как показатель 

психологического здоровья личности. Изложены содержание и структура понятия «толерантность личности», 

выделены виды, компоненты и уровни толерантности личности. Установлены связи между компонентами 

психологического здоровья и толерантностью личности. Сделан вывод о том, что толерантность как 

интегральную характеристику личности целесообразно рассматривать как одну из детерминант ее 

психологического здоровья. 
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Постановка проблеми. В умовах соціальної та економічної нестабільності в країні дедалі 

більше уваги приділяється питанням забезпечення психологічного здоров’я та благополуччя людини. 

Отже, актуальним є пошук детермінант психологічно здорової особистості, до яких слід віднести 

толерантність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність поняття здоров’я у психології розкрито у 

дослідженнях  Т.М. Дзюби [14], Л.М. Карамушки [14], І.Я. Коцана [19], Г.В. Ложкіна [19], 

М.І. Мушкевич [19], Г. Нікіфорова [15], О.В. Креденцер [20] та ін. Зміст та структуру психологічного 

здоров’я аналізували у своїх працях І.І. Галецька [8], І.В. Дубровіна [11], Ю.І. Кашлюк [16], 

Н.М. Колотій [18], Т.М. Титаренко [30], Н.Ю. Ярема [32] та ін. Детермінанти психологічного здоров’я 

особистості аналізували у своїх працях А.В. Білоножко [6], Н.В. Жигалкіна [13], Л.М. Карамушка [15], 

В.І. Лагодзінська [21], А.М. Шевченко [15] та ін.   

Різноманітні аспекти толерантності особистості розглядали Г.Л. Бардієр [3], О.А. Грива [9], 

І.Б. Гриншпун [10], Г. Олпорт [23], Г.У. Солдатова [29], Л.А. Шайгерова [29] та ін. Разом із тим, 

проблема аналізу толерантності як детермінанти психологічного здоров’я особистості залишається не 

достатньо вивченою.  

Мета цього дослідження полягає в аналізі толерантності як детермінанти психологічного 

здоров’я особистості.  

Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної 

та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психолого-

організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в 

умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник – дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор Л.М. Карамушка. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. В наукових джерелах 

психологічне здоров’я, як правило, розглядають в термінах гармонії, балансу, адаптивності, рівноваги, 

духовності. Дійсно, І.В. Дубровіна розуміє психологічне здоров’я як динамічну сукупність психічних 

властивостей, що забезпечують гармонію між різними сторонами особистості людини, а також між 

людиною та суспільством, можливість повноцінного функціонування людини в процесі 

життєдіяльності [12]. У сучасних західних дослідженнях широко використовують термін “positive 

mental health” (позитивне ментальне здоров’я), в якому поєднуються гедоністичний (як відчуття щастя 

й задоволеності) та евдемонічний (як повнота самореалізації) підходи до аналізу цього феномену [34].  
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На думку вчених, психологічне благополуччя є показником та проявом психологічного здоров’я 

особистості. Справді, згідно з поглядами І.І. Галецької, психологічне здоров’я є втіленням соціального, 

емоційного та духовного благополуччя (як ресурсу та стану), оскільки є потенційною передумовою 

забезпечення життєвих потреб щодо активного способу життя, досягнення власних цілей, адекватної та 

оптимальної взаємодії з людьми, соціальним та іншим оточенням [8].  

Варто зазначити, що М. Аргайл розглядав психологічне благополуччя як переживання щастя і 

задоволеності життям, як переважання позитивних емоцій над негативними, а також інтенсивність 

вираженості позитивних емоцій [1].  

Близьким до психологічного благополуччя є поняття «суб’єктивне 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 [2].  

У моделі психологічного благополуччя, розробленій західною дослідницею К. Ріфф, 

виокремлено шість основних складових психологічного благополуччя: автономність (здатність бути 

незалежним, протистояти соціальному тиску і оцінювати себе, виходячи з власних стандартів); 

самоприйняття (позитивне ставлення до себе і свого минулого); особистісне зростання (сприйняття 

свого життя як процесу самореалізації); мета в житті (переживання осмисленості життя, наявність 

занять, що додають життю сенсу); управління середовищем (успішне управління навколишнім 

середовищем, здатність домагатися бажаного); позитивні відносини з іншими (здатність бути відкритим 

спілкуванню і ставитися до інших людей тепло, з турботою і довірою) [цит. за 16]. Отже, толерантне 

ставлення до інших людей та до себе можна розглядати як один з критеріїв психологічно здорової 

особистості. 

У цілому структура психологічного здоров’я відзначається багатокомпонентністю, в наукових 

джерелах існують різні підходи до її визначення. Наприклад, Ю.І. Кашлюк була створена модель 

психологічного здоров’я, яка включає аксіологічний, інструментальний, потребово-мотиваційний 

розвивальний, соціокультурний компоненти [16]. Не меншою складністю характеризується структура 

детермінант психологічного здоров’я особистості. 

Якщо звернутися до досліджень А.В. Білоножко, то, на її думку, функцію особистісних 

детермінант психологічного здоров’я виконують особистісні якості, що характеризують внутрішню 

інтегрованість особистості і прагнення до саморозвитку та поділяються на мотивуючі та стабілізуючі 

детермінанти. Мотивуючими детермінантами психологічного здоров’я особистості, на думку вченої, є 

якості, що характеризують ставлення особистості до себе і прагнення до саморозвитку та 

самовдосконалення: самоцінність, відкритість, самокерування, довіра до власної інтуїції, 

психоенергетичний потенціал. Стабілізуючими детермінантами психологічного здоров’я особистості є 

особистісні якості, що характеризують внутрішню інтегрованість особистості: самоповага, впевненість 

у собі, життєстійкість, відображене самоставлення, низька внутрішня конфліктність і 

самозвинувачення, кар’єрна стійкість, позиція «Дорослий» [6]. До таких стабілізуючих особистісних 

детермінант, на наш погляд, можна віднести толерантність. 

Розкриваючи зміст та структуру поняття «толерантність особистості», зазначимо, що термін 

«толерантність» походить від лат. tolerantia, що у перекладі означає «терпимість». У Філософському 

енциклопедичному словнику висвітлено сутність толерантності як доброзичливе або, принаймні, 

стримане ставлення до індивідуальних та групових відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, 

цивілізаційних) [31]. 

Однак, на думку багатьох учених, толерантність не є пасивною рисою та виходить за межі 

суто терпимості [26; 28; 33]. Зокрема, толерантність означає не поступку, поблажливість чи потурання, 

а, передусім, активну позицію, що формується на основі визнання універсальних прав та основних 

свобод людини, відмову від догматизму та абсолютизму [26]. Толерантність може проявлятися  як на 

рівні особистості, так і на рівні соціальних груп та державних утворень.  

Дослідниця Л.Г. Почебут, визначаючи толерантність як стійкість до тиску з боку інших, 

доброзичливість, захист своєї гідності та своїх інтересів, при повазі до інтересів іншої людини, 

виокремлює наступні атрибути толерантності: стійкість до впливу, тиску з боку Іншого; визнання 

права Іншого мати свою думку; асертивність – захист своєї думки, своїх ідей, інтересів при визнанні 

права Іншого мати і відстоювати свої ідеї й інтереси; довіра до іншого, заснована на знанні про те, що 

поведінка цієї людини не принесе вам шкоди,  інтерес до думки Іншого (небайдужість) [28].  

Підкреслюючи комплексний характер явища толерантності, Г.У. Солдатова та Л.А. Шайгерова 

виокремлюють такі чотири аспекти вивчення толерантності особистості: як психологічної стійкості, як 

системи позитивних установок, як сукупності індивідуальних якостей, як системи особистісних та 

групових цінностей [29]. 
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Аналізуючи явище толерантності, Г.Г. Маслова виділяє такі її характеристики: 1) системність, 

оскільки толерантність являє собою сукупність елементів, що, перебуваючи у відносинах і зв’язках 

один з одним, утворюють єдність, яким властиві цілісність, структурність, взаємозалежність із 

середовищем, ієрархічність і множинність опису, тобто всі властивості системи; 2) суб’єктність, 

оскільки як суб’єкт, так і об’єкт толерантності, перебувають в активному стані у процесі діяльності; 3) 

предметність, оскільки толерантність реалізується лише тоді, коли є певне поле узгодження інтересів і 

пошуку компромісів; 4) контекстність, оскільки вибір рівня толерантності залежить від конкретних 

ситуацій взаємодії [22].  

Західний аналітик Г. Олпорт підкреслює, що толерантність є результатом багатьох сил, що 

діють в одному напрямку. Чим більше діє таких чинників, як темперамент, атмосфера в родині, 

особливе навчання з боку батьків, різноманітний досвід, вплив школи та суспільства, тим більш 

толерантною стає особистість [23]. 

Таким чином, аналіз літературних джерел дає змогу представити толерантність як комплексну 

характеристику. Зокрема, згідно з поглядами В.І. Полякової, толерантність можна розглядати як 

інтегральну особистісну якість, яка визначає активну життєву позицію особистості щодо визнання 

відмінних від власних інтересів, цінностей, поглядів, звичаїв іншого, які не розходяться з мораллю, 

прийняття цінності різноманітності, відкритість щодо відмінного від власного досвіду, готовність до 

діалогу та розширення на цій основі власного досвіду [27].  

На нашу думку, толерантність особистості слід розглядати як інтегральну характеристику, 

що передбачає активну позицію особистості та проявляється у шанобливому ставленні до інших людей 

та до себе. 

У наукових джерелах виокремлюють такі види толерантності особистості: вікова, ґендерна, 

міжособистісна, міжетнічна, міжкультурна, расова, релігійна, професійна, управлінська, соціально-

економічна, політична [3; 9; 27; 28].  

У структурі толерантності Г.Л. Бардієр виділяє такі компоненти: афективний, когнітивний, 

конативний, потребово-мотиваційний, діяльнісно-стильовий, ціннісно-орієнтаційний, етико-

нормативний, особистісно-смисловий, ідентифікаційно-груповий, ідентифікаційно-особистісний [3]. 

На думку вітчизняної вченої О.А. Гриви, до складових толерантності слід віднести когнітивну, 

аксіологічну, інструментальну та якісну складові [9]. 

Що стосується рівнів толерантності, то виокремлюють низький, середній та високий рівні 

прояву толерантності. Зокрема, вітчизняна дослідниця проблеми толерантності О.В. Волошина вважає, 

що вихованість особистості може характеризуватися трьома рівнями толерантності: високим 

(активним), середнім (активно-ситуативним) і низьким (пасивним) [7].  

Структурно-динамічна модель толерантності у міжособистісній взаємодії, розроблена Г.С. 

Кожухар, включає три рівні прояву толерантності: 

1) диспозиційний – рівень фундаментальних базових установок, сформований на основі 

ціннісно-змістової системи особистості, яка містить також систему відносин із світом та іншими 

людьми; 

2) рефлексивний – безпосереднє реагування на зовнішню ситуацію «тут і тепер». Цей рівень 

містить шари як несвідомих установок, когніцій та стереотипів, так і усвідомлення й рефлексивні 

процеси. Саме на цьому рівні відбувається процес соціальної перцепції, який є феноменальним 

проявом толерантного/інтолерантного сприйняття партнера; 

3) поведінковий – конкретні акти толерантного реагування в різних поведінкових формах [17]. 

Отже, можна підсумувати, що толерантність особистості є цілісним феноменом, що 

характеризується складністю та багаторівневістю, пов’язаний із загальним світобаченням людини й 

обумовлений її особистим досвідом та індивідуально-психологічними особливостями. 

Про наявність зв’язку між різними аспектами психологічного здоров’я та толерантністю 

особистості свідчать роботи Н.К. Бахарєвої [4], І.В. Бєлашевої [5], Г.В. Павленко [24], С.А. Панченко 

[25] та ін.  

Аналізуючи зв’язок між психологічним здоров’ям та толерантністю особистості, І.В. Бєлашева 

зазначає, що толерантність як інтегративна риса особистості бере участь у реалізацій функції 

поведінкової та діяльнісної регуляції, є важливим компонентом життєвої позиції особистості, сприяє 

збереженню особистісної цілісності, що виявляється у психологічній стійкості особистості в ситуаціях 

спрямованого негативного впливу [5].  

У свою чергу, Н.К. Бахарєва, досліджуючи зв’язок між суб’єктивним благополуччям людини та 

її толерантністю, відмічає, що розвиток суб’єктивного благополуччя особистості відбувається 

здебільшого на основі формування внутрішньої безпеки, яка є постійно-позитивним фоном сприйняття 

поточної дійсності, а також на основі довіри, що дозволяє людині зайняти певну ціннісну (упереджену) 

позицію стосовно самої себе. Саме така позиція, на думку вченої, є передумовою проявів терпимості, 

прийняття та інших толерантних тенденцій особистості [4]. 
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Згідно з поглядами С.А. Панченко, толерантність є сенсоутворювальним компонентом 

ціннісної системи особистості, сприяє збереженню особистісної цілісності, є динамічним фактором 

особистісного становлення, детермінантою розвитку мотиваційної сфери психологічно здорової 

особистості [25]. 

Таким чином, толерантність як інтегральну характеристику особистості доцільно розглядати як 

одну з детермінант її психологічного здоров’я.  

Висновки. Психологічне здоров’я є комплексним психологічним явищем, яке обумовлено 

впливом багатьох особистісних детермінант. Толерантність особистості є інтегральною 

характеристикою, яка пов’язана із загальним світосприйняттям людини й обумовлена її особистим 

досвідом, особистісними якостями, цінностями та фундаментальними переконаннями, що дозволяє 

розглядати толерантність як одну з детермінант психологічного здоров’я особистості. Врахування 

толерантності як однієї з його детермінант сприятиме розробці програм забезпечення психологічного 

здоров’я населення.  

Перспективи подальшого дослідження полягають в експериментальному аналізі зв’язку між 

психологічним здоров’ям людини та її толерантністю. 
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Tereshchenko, K. V. Tolerance as a determinant of an individual's psychological health. The article 

analyzes the phenomenon of personal tolerance as a determinant of an individuals' psychological health. The author 

discusses the essence of psychological health and the terminology used to describe it. Psychological well-being is 

considered as an indicator of an individual's psychological health. 

The author dwells on the content and structure of the concept of personal tolerance noting that personal tolerance 

is an integral characteristic of the individual that reflects his/her active position and his/her respect for other people and for 

themselves. The author describes in detail the types, components and levels of personal tolerance. 

It is emphasized that personal tolerance is a complex phenomenon that has different levels, which are associated 

with the general worldview of the individual and his/her personal experience and psychological characteristics. 

The article also highlights the relationship between the components of psychological health and personal 

tolerance. 

The author concludes that tolerance as an integral characteristic of the individual should be considered as a 

determinant of their psychological health. 

Key words: tolerance, psychological health, psychological well-being, psychological health determinant, 

personality, levels of tolerance. 
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