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Rutyna, Yu.V. Professional self-actualization of the individual. The article deals with self-actualization and, in 

particular, professional self-actualization as an important factor in personality development. The author analyzes different 

approaches to the problems of self-actualization and professional self-actualization used by foreign (K. Goldstein, A.Maslow, K. 

Rogers) and Ukrainian researchers (M.G.Tkalych) as well as discusses the concepts of "self-actualization" and "professional self-

actualization". The main categories of professional self-actualization include the process; stages (professional self-identification, 

professional development and competences development); approaches (system-genetic, subject-activity, holistic and 

acmeological, humanistic and existential, integrative and synergistic); criteria (intrapersonal and interpersonal); model (manager 

self-actualization proposed by M.G. Tkalych); structural (resources, process and outcome.) and motivational components of 

professional self-actualization. The personality traits that contribute to individuals' self-actualization in life and profession 

include have been shown to include orientation subsystem, personality traits subsystem, creative skills subsystem and individual 

mental processes characteristics subsystem. 

Keywords: self-actualization; professional self-actualization; identity formation; personality; self-development. 
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РОЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ У ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ 

 
Терещенко К.В. Роль толерантності персоналу у формуванні організаційної культури закладів освіти в 

умовах соціальної напруженості. У статті здійснено аналіз толерантності освітнього персоналу в контексті 

формування організаційної культури навчальних закладів в умовах соціальної напруженості. Зазначено, що 

толерантність персоналу освітніх організацій виступає як особистісна характеристика та інтегральна цінність, що 

проявляється у місії та завданнях діяльності організації, пронизує всі рівні управління організацією, охоплює взаємодію 

фахівців у процесі професійної діяльності всередині організації і взаємодію з клієнтами та іншими організаціями. 

Констатовано, що в умовах соціальної напруженості актуалізуються певні види та компоненти в системі толерантності 

педагогів, розвиток яких є запорукою формування ефективної  організаційної культури закладів освіти.  

Ключові слова; толерантність, освітній персонал, види та компоненти толерантності, соціальна напруженість, 

організаційна культура, заклад освіти. 

 

Терещенко К.В. Роль толерантности персонала в формировании организационной культуры учебных 

заведений в условиях социальной напряженности. В статье проведен анализ толерантности образовательного 

персонала в контексте формирования организационной культуры учебных заведений в условиях социальной 

напряженности. Отмечено, что толерантность персонала образовательных организаций выступает как личностная 

характеристика и интегральная ценность, которая проявляется в миссии и задачах деятельности организации, 

пронизывает все уровни управления организацией, охватывает взаимодействие специалистов в процессе 

профессиональной деятельности внутри организации и взаимодействие с клиентами и другими организациями. 

Констатировано, что в условиях социальной напряженности актуализируются определенные виды и компоненты в 

системе толерантности педагогов, развитие которых является залогом формирования эффективной организационной 

культуры учебных заведений. 

Ключевые слова: толерантность, образовательный персонал, виды и компоненты толерантности, социальная 

напряженность, организационная культура, учебное заведение. 

 

Постановка проблеми. В умовах соціальної кризи особливо гостро постає проблема 

інтолерантності стосовно різних етнічних, релігійних, соціальних груп. Економічна нестабільність, 

посилення зовнішньої та внутрішньої міграції та інші соціальні процеси призводять до виникнення в людей 

невпевненості у майбутньому та наростання соціальної напруженості.  

Особливо гостро проблема толерантності до представників інших соціальних груп постає у сфері 

освіти, яка підлягає значним трансформаціям унаслідок процесів внутрішньої та зовнішньої міграції. 

Зокрема, у закладах освіти виникає необхідність соціально-психологічної адаптації значної кількості 

внутрішньо переміщених осіб, як учнів та студентів, так і педагогічних працівників. З іншого боку, 

відбувається посилення навчальної мобільності, що приводить до постійного обміну учнями та студентами 

між вітчизняними та закордонними навчальними закладами та необхідності створення умов для адаптації 

іноземних студентів до навчання в українських закладах освіти. Отже, однією з нагальних проблем сучасної 

системи освіти разом із розвитком патріотизму є розвиток толерантності персоналу, як на рівні освітнього 
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закладу в цілому, так і на рівні особистості в організації, до представників інших етнічних, релігійних та 

соціальних груп.  

 Усе вищенаведене підводить до висновку про актуальність дослідження проблеми толерантності 

персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості як комплексного явища на всіх його 

рівнях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему толерантності в особистісному та суспільному 

вимірах розглядали зарубіжні вчені Г. Бардієр [1], Г. Олпорт [16], Л. Почебут [19], Г. Солдатова [21], 

Л. Шайгерова [21], вітчизняні вчені О. Грива [4], Л. Орбан-Лембрик [17] , А. Скок [25] та ін.  

Специфіку організаційної культури освітніх організацій висвітлювали у своїх працях В. Болгаріна 

[2], Г. Костенко [11], О. Мітічкіна [14], Ж. Серкіс [24], К. Ушаков [29]. Окремі аспекти толерантності 

педагогів аналізували вітчизняні дослідники О. Брюховецька [3], С. Литвинова [13], В. Полякова [18], О. 

Руда [23].  

Разом із тим, аналіз літературних джерел вказує на те, що проблема дослідження ролі толерантності 

в формуванні організаційної культури  закладів освіти в умовах соціальної напруженості розроблена 

недостатньо. Отже, мета цього дослідження – аналіз толерантності освітнього персоналу в контексті 

формування організаційної культури навчальних закладів в умовах соціальної напруженості. 

Дослідження проведено 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-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Л. Карамушка. 

 Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Трансформаційні процеси, що 

відбуваються наразі в Україні, соціально-економічна нестабільність призводять до виникнення соціальної 

напруженості. Досліджуючи феномен соціальної напруженості, чимало вчених поділяють думку про те, що 

соціальна напруженість являє собою особливий психічний або соціально-психологічний стан суспільства 

чи окремих соціальних груп. Зокрема, О. Прилутська [20] зазначає, що соціальна напруженість – масовий 

психічний стан, що проявляється в конкретній поведінці, ставленнях та дії. Згідно з працями М. 

Слюсаревського [26], соціальна напруженість – це певний психічний стан суспільства (спільноти, групи), що 

зумовлюється об‘єктивними чинниками (на кшталт падіння виробництва, зниження рівня споживання, 

притоку мігрантів, загострення міжетнічних суперечностей) і виявляється в індивідуальній та груповій 

поведінці (ті ж аборти, злочинність, акції протесту тощо). У свою чергу, В. Узунов [28] розглядає соціальну 

напруженість як особливий соціально-психологічний стан населення або окремих його соціальних груп, який 

залежить від рівня задоволення їхніх потреб і проявляється в девіантній поведінці або зміні місця 

проживання та сімейного стану.  

Соціальна напруженість може спостерігатися як на рівні суспільства у цілому, так і окремих 

соціальних груп, зокрема, організацій різного типу. Згідно з результатами досліджень, соціальна 

напруженість як масовий психічний стан суспільства чи окремих груп виникає внаслідок соціальної 

дезадаптації та проявляється в апатії, депресії, агресії, тривожності, ворожості, страху [20]. Отже, 

спостерігаються прояви інтолерантності, що являє собою прояв нетерпимості у відносинах і поведінці 

людини при взаємодії з іншими людьми на основі найрізноманітніших ознак [19].  

Чимало дослідників вказують на те, що в умовах суспільних трансформацій проблема толерантності 

актуалізується, а в умовах поліетнічних спільнот – особливо [6; 10; 12; 17].  

Слід зазначити, що толерантність – поняття багатомірне і багатоаспектне. Термін «толерантність» 

походить від лат. tolerantia, що означає «терпіння». Аналіз наукової літератури свідчить про наявність 

кількох підходів до інтерпретації поняття «толерантність». Дослідниці Г.У. Солдатова та Л.А. Шайгерова 

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

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

цінностей.  

С точки зору психофізіологічного підходу толерантність розглядають як стійкість до несприятливих 

умов [21]. У соціально-психологічному вимірі толерантність передбачає терпимість до різних думок, 

неупередженість в оцінці людей і подій [15], здатність індивіда сприймати без агресії думки, судження, 

особливості поведінки і зовнішності іншої людини [25], стійкість до тиску з боку інших, доброзичливість, 

захист своєї гідності та своїх інтересів, при повазі до інтересів іншої людини [19].  

На думку С. Kапідінової [6], феномен толерантності базується на врахуванні подвійної природи 

існування категорій толерантності – як особистісної характеристики та як категорії суспільної свідомості, 

суспільної цінності та соціальної норми.  

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

комплексну характеристику. Згідно з визначенням Г.У. Солдатової та Л.А. Шайгерової [21], толерантність – 

інтегральна характеристика індивіда, що визначає його здатність у проблемних та кризових ситуаціях 

активно взаємодіяти із зовнішнім середовищем з метою відновлення своєї нервово-психічної стійкості, 

успішної адаптації, недопущення конфронтації і розвитку позитивних взаємовідносин з собою та з 

навколишнім світом. 
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На основі аналізу наукової літератури можна констатувати, що толерантність персоналу на рівні 

організацій, зокрема освітніх, набуває нових рис. Отже, на наш погляд, толерантність персоналу освітніх 

організацій виступає як особистісна характеристика та інтегральна цінність, що проявляється в місії та 

завданнях діяльності організації, пронизує всі рівні управління організацією, охоплює взаємодію фахівців у 

процесі професійної діяльності всередині організації і взаємодію з клієнтами та іншими організаціями. 

Згідно з класифікацією Г. Бардієр [1], до компонентів толерантності відносять афективний, 

когнітивний, конативний, потребово-мотиваційний, діяльнісно-стильовий, етико-нормативний, ціннісно-

орієнтаційний, особистісно-смисловий, ідентифікаційно-груповий, ідентифікаційно-особистісний. 

Дослідниця виокремлює такі види толерантності: міжпоколінна, ґендерна, міжособистісна, міжетнічна, 

міжкультурна, міжконфесійна, управлінська, професійна, соціально-економічна, політична. 

Толерантність освітнього персоналу, особливо в її ціннісному та морально-нормативному аспектах, 

здійснює значний вплив на формування організаційної культури закладів освіти. Дійсно, на основі аналізу 

наукової літератури [7; 25; 31] показано, що організаційну культуру освітньої організації слід розглядати як 

певну ієрархію цінностей, правил, норм, традицій, церемоній і ритуалів, які прийняті в навчальному закладі й 

дотримуються його членами.  

Результати наших попередніх досліджень, проведених у 2014 році, виявили наявність прямого 

зв‘язку між рівнем організаційної культури закладів освіти й загальним індексом толерантності, а також 

управлінською, міжконфесійною, міжпоколінною, ґендерною, міжетнічною, міжкультурною толерантністю 

персоналу освітніх організацій, що дозволило розглядати толерантність персоналу як детермінанту розвитку 

організаційної культури освітніх організацій [22]. Окрім того, аналіз зв‘язку між типами організаційної 

культури закладів освіти й видами толерантності освітнього персоналу встановив, що культура «завдання» 

та культура «особистості» створюють найбільш сприятливі умови для розвитку толерантності респондентів, 

навпаки, більш «жорсткі» культури «влади» та «ролей» негативно впливають на розвиток окремих видів 

толерантності педагогічних працівників [27]. 

В умовах соціальної напруженості проблема виховання молодого покоління у дусі толерантності, на 

значущості якої наголошують українські вчені і педагоги (О. Грива [4], О. Кихтюк [8], Л. Король [10], О. 

Руда [23]), є особливо нагальною у зв‘язку з поширенням мультикультурних навчальних закладів, 

створенням «змішаних» класів за соціально-культурною ознакою, необхідністю  психологічної адаптації 

дітей вимушених переселенців. Одним зі шляхів розв‘язання цієї проблеми є розробка системи 

психологічного забезпечення розвитку толерантності персоналу освітніх організацій.  

Оскільки соціальні процеси знаходять своє відображення в функціонуванні освітніх закладів, в 

умовах соціальної напруженості актуалізуються певні компоненти та види толерантності педагогів. 

Насамперед, це професійна толерантність освітнього персоналу, яка передбачає вираженість окремих 

видів соціальної толерантності (міжпоколінна, ґендерна, міжетнічна, міжкультурна, міжконфесійна, 

соціально-економічна) та проявляється в стосунках з колегами по роботі, учнями (студентами) та батьками.  

Особливе місце в системі толерантності освітнього персоналу займає толерантність до 

невизначеності. Оскільки соціальна напруженість значною мірою зумовлена невизначеністю стану 

суспільства, саме такий вид толерантності передбачає психологічну стійкість педагогів у ситуаціях 

невизначеності.  

Згідно з працями О.В. Брюховецької [3], професійна толерантність керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів складається з трьох взаємопов‘язаних компонентів, таких як: власне управлінська 

толерантність (толерантність до невизначеності в управлінській діяльності, толерантність до змін в 

управлінській діяльності, толерантність до професійних стресів), толерантність до взаємодії із суб’єктами 

навчально-виховного процесу, такими як: педагоги, учні, батьки (соціальна толерантність, етнічна 

толерантність, прийняття інших, комунікативна толерантність, управлінська емпатія, толерантний стиль 

керівництва, гнучкість поведінки в різних управлінських ситуаціях, конфліктологічна толерантність) та 

аутотолерантність (прийняття себе, позитивне ставлення до себе; адекватна самооцінка,  асертивність, 

рефлексивність, самоконтроль) [3]. 

Таким чином, значне місце в системі толерантності керівника загальноосвітнього навчального 

закладу займає, з одного боку, власна психологічна стійкість та позитивне самоприйняття, з іншого боку – 

толерантність до інших учасників навчально-виховного процесу, що дозволяє ефективно діяти в умовах 

невизначеності та протидіяти професійному стресу [3].   

Особливе значення формування толерантних взаємин набуває в умовах полікультурного 

середовища навчальних закладів. Наголошуючи на ролі комунікативної толерантності, Л. Орбан-Лембрик 

[17] зазначає, що в багатонаціональному середовищі саме комунікативна толерантність є основою створення 

ефективних умов для організації роботи, навчання і дозвілля як дорослих, так і школярів та молоді, прояву і 

врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей, зокрема комунікативних умінь та навичок, у 

комунікативному процесі, і стосується взаємодії як на рівні «вчитель-учень» «викладач-студент», «керівник-

підлеглий», так і на рівні «учень-учень», «студент-студент», «співробітник-співробітник». 

Слід зазначити, що розвиток толерантності нерозривно пов‘язаний з розвитком ідентичності, в тому 
числі національної та громадянської, та з вихованням у молоді патріотизму. Зокрема, на думку Н.Л. 
Іванової, позитивна групова ідентичність веде до толерантності, а втрата цієї ідентичності – до 
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нетерпимості, екстремізму [5]. Дослідження, проведені О.В. Черновою [30], дозволили встановити прямо 
пропорційну залежність між громадянською ідентичністю та етнічною толерантністю: більш висока 
значущість громадянської ідентичності корелювала з більшим ступенем етнічної толерантності.  

Згідно з поглядами Е. Койкової [9], формування толерантності надає можливість пізнання культури 
різних народів, створюючи тим самим передумови взаєморозуміння і пошани, позиції співпраці, що є 
запорукою соціальної міжнаціональної стабільності. Вчена підкреслює, що основу сучасного освітнього 
простору має складати педагогіка толерантності, яка передбачає зміну системи людських відносин, 
побудову їх на взаємній повазі. 

Таким чином, толерантність освітнього персоналу відіграє значну роль у навчально-виховному 
процесі та у формуванні організаційної культури закладів освіти в цілому, що є особливо актуальним  в 
умовах соціальної напруженості. 

Висновки. Толерантність персоналу освітніх організацій виступає як особистісна характеристика та 
інтегральна цінність, що проявляється у місії та завданнях діяльності організації, пронизує всі рівні 
управління організацією, охоплює взаємодію фахівців у процесі професійної діяльності всередині 
організації і взаємодію з клієнтами та іншими організаціями. 

Оскільки соціальні процеси знаходять своє відображення в функціонуванні освітніх закладів, в 
умовах соціальної напруженості актуалізуються певні компоненти та види в системі толерантності 
педагогів. Насамперед, це професійна толерантність освітнього персоналу, яка   передбачає вираженість 
окремих видів соціальної толерантності (міжпоколінна, ґендерна, міжетнічна, міжкультурна, міжконфесійна, 
соціально-економічна), а також комунікативну толерантність та толерантність до невизначеності.  

Розробка системи психологічного забезпечення розвитку толерантності персоналу освітніх 
організацій сприятиме формуванню ефективної організаційної культури закладів освіти в умовах соціальної 
напруженості. 

Перспективи подальших досліджень полягають в емпіричному вивченні видів та компонентів 
толерантності освітнього персоналу в умовах соціальної напруженості. 
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Tereshchenko, K.V. The role of staff's tolerance in shaping educational institution organizational culture in 

conditions of social tension. The article deals with teaching staff's tolerance in the context of educational institution 
organizational culture in conditions of social tension. Teaching staff's tolerance is both a personal characteristic and an integrated 
value, which is manifested in the educational organizations' missions and objectives and found at all levels of organizations' 
management and encompasses staff's professional interactions both within and outside the organizations (customers and other 
organizations). Teaching staff's tolerance, especially in its value and moral and normative aspects, has significant influence on 
the organizational culture of educational institutions. 

The author notes that social tension foregrounds certain components and types of teachers' tolerance, including, first of 
all, professional tolerance made up of specific types of social tolerance (intergenerational, gender, ethnic, cultural, religious, 
social and economic) and communicative tolerance and ambiguity tolerance. 

It is concluded that a teaching staff's tolerance psychological support system can contribute to the formation of an 
effective organizational culture of educational institutions in conditions of social tension. 

Keywords: tolerance, teaching staff, tolerance types and components, social tension, organizational culture, educational 
institution. 
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