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Проблематика толерантності є ак-
туальною для сучасної психології та 
педагогіки, оскільки розглядає меха-
нізм ставлення людини до різних по-
дій, думок, переконань, дій, які не збі-
гаються з її власними позиціями. Осо-
бливо актуалізується увага науковців 
та практиків до цієї теми у світлі остан-
ніх подій, які характеризуються різно-
манітнітністю та суперечливістю по-
глядів, конфліктами, що стають по-
всякденними явищами нашого життя, 
поширенням міграційнійних процесів, 
пов’язаних, як із бойовими діями на 
сході України, так й з пошуку кращого 
життя та прагненням до здобуття осві-
ти за кордоном.

В психологічній науці існує декіль-
ка підходів щодо розуміння сутності 
толерантності: психофізіологічний, ін-
теракційний, диверсифікаційний, осо-
бистісний, екзистенційно-гумані-
стичний, соціально-психологічний, си-
туаційний. Ці підходи охоплюють ши-

рокий спектр проявів і концепцій 
толерантності: нечутливість до не-
сприятливий впливів; готовність 
сприймати інших такими, якими вони 
є, та взаємодіяти з ними на основі зго-
ди і рівності, визнання багатовимір-
ності та різноманітності людської 
культури; вільний і відповідальний ви-
бір людини толерантного буттєвого 
ставлення до життя; особистісні висо-
кі толерантні цінності, установки і 
смисли; терпимість до різних думок, 
неупередженість в оцінці людей і по-
дій; здатність протистояти різного 
роду життєвим труднощам без втрати 
психологічної адаптації.

Проведені теоретичні розвідки ви-
щезазначених підходів дозволили зау-
важити, що використання терміна „то-
лерантність” в психології відображає 
два його розуміння: 1) толерантність 
як індивідуальна властивість (ста-
більна або ситуативна), що полягає у 
здатності до збереження саморегуляції 

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТОЛЕРАНТНОСТІ 
ЯК СИСТЕМНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ

Попіль Марія,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології
Грабинський Андрій
студент ІV курсу  
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

Ключові слова: толерантність, детермінанти толерантності, соціально-
психологічний рівень, iндивiдуально-психологiчний рiвень, психофізіологічний 
рівень, інтолерантність.

Keywords: tolerance, determinants of tolerance, socio-psychological level, 
individual-psychological level, psychophysiological level, intolerance.



118 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

при впливах факторів зовнішнього се-
редовища, котрі здатні викликати 
фрустрацію; 2) толерантність як 
здатність до неагресивної поведінки 
щодо іншої людини на основі відвер-
тості у стосунках, незалежності від 
дій іншого. У першому випадку акцент 
робиться на здатності до самозбере-
ження, у другому  – на готовності до 
взаємодії [1].

На нашу думку, доцільно розгляда-
ти толерантність в більш широкому 
діапазоні: від її розуміння як нервово-
психічної стійкості до її оцінки як мо-
рального імперативу особистості. Саме 
тому, ми вважаємо, що найбільш за-
гальне визначення толерантності дає 
Г. Солдатова: “Толерантність – це інте-
гральна характеристика індивіда, що 
визначає його здатність у проблемних 
і кризових ситуаціях активно взаємо-
діяти із зовнішнім середовищем з ме-
тою відновлення своєї нервово-
психічної рівноваги, успішної адапта-
ції, запобігання конфронтації й розви-
тку позитивних взаємин із собою та 
навколишнім світом”  [2]. Враховуючи 
інтегральний характер толерантності 
як системної характеристики особис-
тості, українські дослідники В. Пав-
ленко та М.  Мельничук, виокремлю-
ють три її складові аспекти: соцiально-
психологiчний, індивідуально-
психологічний та психофiзіологiчний 
[1]. Вченими розроблена теоретична 
модель стуктури та детермінації толе-
рантності (Див. рис.1.1.).

Зріла толерантність поєднує осо-
бистісні сенси, цінності та установки 
на співіснування зі світом, когнітивну 

складність у сприйнятті суперечливо-
го світу, емпатійну готовність до «інак-
шості» та поведінку, компетентну в 
терпимості. Системну структуру фе-
номену толерантності складають на 
соціально-психологічному  – прийнят-
тя, на індивідуально-психологічному – 
поблажливість і на психофізіологічно-
му рівні – витривалість.

Системний характер толерантності 
особистості як багаторівневої характе-
ристики включає психологічно-
соціальні, індивідуально-психологічні 
та психофізіологічні складові і переду-
мови, які здебільшого віддзеркалю-
ються у таких феноменах і якостях, як 
ціннісні орієнтації, емпатія і емоцій-
ний інтелект, дивергентне мислення, 
певні поведінкові патерни і нервово-
психічна стійкість. Вказані складові 
толерантності дозволяють охопити 
ціннісно-смислові, когнітивні, емоцій-
ні, поведінкові та психофізіологічні ас-
пекти цього системного феномену.

Кожен із трьох рівнів системи толе-
рантності, маючи свої критерії, пови-
нен мати і свої особливі закономірнос-
ті перебігу. Не дивлячись на 
взаємозв’язок та взаємообумовленість 
рівнів, можливі різноманітні варіанти 
їх розвиненості. Тобто, система толе-
рантності, будучи багаторівневою, 
може “страждати” на одних рівнях при 
відносній збереженості інших.

Звичайно, толерантність повинна 
мати свої межі. Є думки іншої людини, 
які ми приймаємо без будь-яких об-
межень, абсолютно спокійно, а є дум-
ки, відмінні від наших, до яких ми не-
примиренні. Неможна однозначно 
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стверджувати, що більш високий рі-
вень толерантності завжди кращий. Є 
сенс прислухатися до тих, хто ставить 
проблему меж толерантності [3]. Над-
мірне, неадекватне обставинам підви-
щення толерантності (“толерантність 
без меж”) може призвести до осла-
блення опірності й збільшення уразли-
вості людини, зниження її диференці-
альної чутливості (у широкому сенсі), і 
навіть більш того – до виникнення по-
гроз для індивідуальності, ідентичнос-
ті тощо.

Так, до прикладу, загальновідомо, 
що особливо важко формується толе-
рантність до „іншого”, коли мова йде 
про етнічні, національні та релігійні 
відмінності. Сьогодні в Україні про-
живають й навчаються люди із різних 
кутків планети, або ж, їхні сім’ї похо-
дять зі змішаних родин, і це знаходить 
прояв у їх зовнішності, міміці, кольорі 
шкіри, мові, віруваннях тощо. Толе-

рантна людина ніколи не буде прини-
жувати, дискримінувати чи насміхати-
ся. Адже, «інший» – це не значить „по-
ганий», „неприйнятний» або „чужий», 
хоча й може бути в чомусь незрозумі-
лим, новим. Тому, одним із найважли-
віших кроків у процесі формування 
толерантної свідомості має бути пси-
хологічне перетворення „чужого» на 
„іншого». І не просто „іншого», а саме 
тим і цікавого. Одним з педагогічних 
шляхів наближення до „чужого» світу 
„інших», на наш погляд, є обов’язкове 
знайомство з національним світом на-
родів, розвиток поваги до їх мови, 
культури, історії.

Будь-яке обмеження прав людини 
за національною, расовою, класовою 
або релігійною ознакою – це дорога до 
Голокосту, воєн і горя на землі. Саме 
тому, виховання молоді у дусі толе-
рантності  – дуже важливий напрям 
формування їхньої соціальної компе-
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тентності. Таке виховання має прине-
сти багато користі суспільству, але, на 
нашу думку, за певних умов:

1. Дотримання пріоритетів націо-
нальних культурних і світоглядних 
цінностей.

2. Виховання поваги не лише до 
представників інших рас, народів, 
релігій і культур, але й до титульної 
нації.

3. Всіляке сприяння інтегруванню 
дітей із родин, що прибули до України 
на постійне місце проживання, до 
українського суспільства та виховного 
простору загальноосвітнього навчаль-
ного закладу з обов’язковим дотри-
манням при цьому принципів доступ-
ності, гуманізму й наступності.

Якщо ж зазначені умови не будуть 
враховуватися політиками, чиновника-
ми, освітянами, працівниками культу-
ри нас чекатимуть невдачі та проблеми. 
Усе це вимагає досить обережного, ди-
ференційованого ставлення до питань 
практичного застосування принципів 
толерантності в безпосередньому між-
особистісному спілкуванні. Тому, має 
право на існування й інтолерантність, 
оскільки вона враховує як індивідуаль-
ні прояви окремої людини, так і осо-
бливості конкретної ситуації.

Отже, системний характер толе-
рантності особистості як багаторівне-
вої характеристики включає психо-
логічно-соціальні, індивідуально-

психологічні та психофізіологічні 
складові і передумови, які здебільшого 
віддзеркалюються у таких феноменах і 
якостях, як ціннісні орієнтації, емпатія 
і емоційний інтелект, дивергентне мис-
лення, певні поведінкові патерни і 
нервово-психічна стійкість. Вказані 
складові толерантності дозволяють 
охопити ціннісно-смислові, когнітив-
ні, емоційні, поведінкові та психофізі-
ологічні аспекти цього системного фе-
номену. У змісті, формах, методах та 
цілях програм з формування толерант-
ності, які зараз використовуються в 
закладах освіти і які, у більшості ви-
падків, багато в чому опираються на 
європейські й американські зразки, 
потрібно враховувати складність, ба-
гатоаспектність i багатокомпонент-
ність цього феномену та пам’ятати про 
збержння « меж толерантності».
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