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Постановка проблеми. Кадровий пріоритет – одна з найважливіших 

умов реалізації Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 

столітті. Економічна криза спричинила руйнування системи добору кадрів 

вищої школи і на сьогодні проблема формування викладацького персоналу 

вищого навчального закладу є однією з найгостріших. Розбудова вищої 

національної освіти потребує залучення до процесу підготовки студентів 

нової генерації викладачів з високим рівнем професіоналізму, інноваційним, 

творчим стилем аналітичного мислення, толерантним ставленням до 

оточуючих. 

 Роль викладача вищого навчального закладу у формуванні особистості 

молодого спеціаліста, громадянина України надзвичайно відповідальна. Тому 

він має поєднувати в собі кращі людські якості, бути високоосвіченим, 

тактовним, вихованим, коректним та толерантним. Ці якості, безумовно, 

пов’язані з особистісними рисами викладача вищого навчального закладу. 

Оскільки предметом нашого дослідження постала комунікативна 

толерантність, то один з етапів емпіричного дослідження був спрямований на 

з’ясування взаємозв’язку комунікативної толерантності та особистісних 

якостей викладача вищого навчального закладу.  
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 Для аналізу особистісних характеристик, що впливають на рівень 

прояву комунікативної толерантності, ми використовували багатофакторний 

опитувальник Р.Кеттела та методику „Рівень комунікативної толерантності” 

В.В.Бойка [1; 2]. 

 В нашому дослідженні існувало припущення відносно того, що рівень 

розвитку комунікативної толерантності взаємопов’язаний з особистісними 

якостями викладача. 

 В дослідженні брали участь викладі вищих навчальних закладів 

м.Чернігова та м.Києва: 209 осіб віком від 24 до 75 років з різним стажем 

педагогічної діяльності. 

Результати емпіричного дослідження та їх обговорення. 

Дослідження інтелектуальних, емоційно-вольових та комунікативних якостей 

та їх зв’язку з комунікативною толерантністю виявило наявність статистично 

значущого зв’язку між рівнем комунікативної толерантності та 

особистісними рисами, що входять до кожного з вказаних блоків. 

Констатовано, що найбільш тісно комунікативна толерантність 

пов’язана з емоційно-вольовими особистісними рисами, що складають 

емоційно-вольовий блок, та дещо менше – з якостями, які належать до 

комунікативного та інтелектуального блоку.  

Дослідження виявило наявність статистично значущих зв’язків між 

рівнем комунікативної толерантності та наступними характеристиками: а) 

емоційно-вольовими – „емоційна стійкість” (p < 0,001), „нормативність” (p < 

0,01), „жорсткість” (p < 0,01), „тривожність” (p < 0,01); б) комунікативними – 

„соціальна сміливість” (p < 0,05), „конформізм” (p < 0,01); в) 

інтелектуальною – „радикалізм” (p < 0,01). Причому з деякими із названих 

якостей спостерігається позитивний зв’язок, а з деякими – негативний. 

1. Зв’язок між комунікативною толерантністю та емоційно-

вольовими характеристиками викладачів вищих навчальних закладів: 

Зв’язок між емоційною стійкістю (фактор”С”) і комунікативною 

толерантністю. Спираючись на отримані нами дані, ми можемо зазначити, 
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що така особистісна характеристика як емоційна стійкість суттєво 

взаємопов’язана з комунікативною толерантністю. Існує статистично 

значущий зв’язок (p < 0,001) між високим і середнім рівнями комунікативної 

толерантності та середнім рівнем емоційної стійкості. Низький рівень 

емоційної стійкості передбачає низьку стійкість щодо фрустрації, лабільність 

настрою, роздратованість, втомлюваність, навіть невротичні симптоми. У 

нашому дослідженні таких викладачів 12,2%, з числа яких 20% 

демонструють низький рівень комунікативної толерантності, в той час як 

80% викладачів – високий і середній рівень. Більшість емоційно стійких 

викладачів демонструють низький рівень комунікативної толерантності. 

Отже, найвищий рівень комунікативної толерантності в нашому 

дослідженні показують викладачі, що мають середній рівень емоційної 

стійкості. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що існує негативний 

значущий зв’язок між емоційною стійкістю та комунікативною 

толерантністю викладача вищого навчального закладу: чим  нижче рівень 

емоційної стійкості, тим вище рівень комунікативної толерантності. 

Зв’язок нормативності (фактор „G”) та комунікативної 

толерантності. Однією з дуже пов’язаних з комунікативною толерантністю 

характеристик є нормативність. Аналізуючи результати дослідження, ми 

можемо зазначити, що показники нормативності мають статистично 

значущий взаємозв’язок з комунікативною толерантністю. Р. Кеттелл 

характеризує нормативність як фактор, що визначає міру, якою різні норми й 

заборони регулюють поведінку і ставлення людини. Отримані нами дані 

свідчать про те, що 69,0% високо нормативних викладачів демонструють 

середній рівень комунікативної толерантності. У той час як 77,8% викладачів 

з високим рівнем комунікативної толерантності також показують середній 

рівень нормативності. 45,5% викладачів, які мають низькі показники по 

нормативності поведінки, мають і низький рівень комунікативної 

толерантності. Викладачі з низькою нормативністю живуть за принципом 
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„Самі не підкорюємося нормам, але до інших, хто не підкоряється, 

нетерплячі”. 

 Викладачі з низькою нормативністю характеризуються гнучкими 

настановами щодо соціальних норм, часто неорганізовані і безвідповідальні. 

Отже, таким викладачам необхідно формувати комунікативну толерантність, 

що, на нашу думку, призведе до особистісного зростання, тобто формування 

відповідальності, наполегливості у досягненні цілей, професійного росту. 

Таким чином, нормативність визначає, якою мірою різні норми й 

заборони регулюють поведінку й взаємини особистості, і це, на наш погляд, 

яскраво виражене в толерантності. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що існує позитивний 

значущий зв’язок між нормативністю та комунікативною толерантністю 

викладача вищого навчального закладу: чим вище рівень нормативності, тим 

вище рівень комунікативної толерантності. 

Зв’язок між тривожністю (фактор „О”) та комунікативною 

толерантністю . Спираючись на отримані дані, ми можемо зазначити, що 

така особистісна характеристика як тривожність має суттєвий зв’язок з 

комунікативною толерантністю. Отримані дані свідчать про наявність 

статистично значущих зв’язків між рівнями комунікативної толерантності та 

рівнями тривожності: високі показники тривожності на рівні статистичної 

значущості (р < 0,01) пов’язані з показниками високого рівня комунікативної 

толерантності. Викладачі, що мають високі показники за характеристикою 

впевненості в собі мають середній рівень комунікативної толерантності. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що існує позитивний 

значущий зв’язок між тривожністю та комунікативною толерантністю 

викладача вищого навчального закладу: чим вище рівень тривожності, тим 

вище рівень комунікативної толерантності. 

Зв’язок між жорстокістю (фактор „I”) та комунікативною 

толерантністю. Аналіз отриманих даних показав статистично значущі 

відмінності по фактору „жорстокості – чутливістю” (р < 0,01). У нашому 
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дослідженні більшість викладачів демонструють середній рівень по даному 

фактору. Згідно Р. Кеттеллу високі оцінки по даній шкалі свідчать про 

розвинену здатність до емпатії, співчуття, співпереживання й розуміння 

інших людей. Тобто, цей фактор має тісний зв’язок з толерантністю. У 

нашому дослідженні високий рівень комунікативної толерантності мають 

86,7% викладачів, у яких середній і високий рівні чутливість. У 43,0% 

викладачів з низькими показниками по фактору „I” низький рівень 

комунікативної толерантності . 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що існує негативний 

значущий зв’язок між жорстокістю та комунікативною толерантністю 

викладача вищого навчального закладу: чим вище рівень жорстокості, тим 

менший рівень комунікативної толерантності 

2. Зв’язок між комунікативною толерантністю та 

комунікативними якостями й особливостями міжособистісної взаємодії 

викладачів вищих навчальних закладів 

Зв’язок між „нерішучістю – сміливістю” (фактор „Н”) та 

комунікативною толерантністю. Дуже пов’язаною з комунікативною 

толерантністю характеристикою виступає фактор „нерішучість – сміливість”. 

В цілому цей фактор визначає реактивність на небезпеку в соціальних 

ситуаціях і ступінь активності особистості у соціальних контактах. 

Аналізуючи результати дослідження, ми можемо зазначити, що показники 

вираженості даного фактору мають статистично значущий зв’язок з 

комунікативною толерантністю (р < 0,05). Викладачі, сміливі, розкуті, в 

основному показують середній й низький рівні комунікативної 

толерантності. 91,7% нерішучих, сором’язливих, стриманих демонструють 

високі і середні рівні комунікативної толерантності, лише 8,3% – низький 

рівень комунікативної толерантності. Загалом більше половини викладачів 

(62,8%) з середнім рівнем комунікативної толерантності мають і середній 

рівень по фактору „Н”. Однак, слід зазначити, що викладачі більш стримані, 
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чутливі до небезпеки, сором’язливі, нерішучі мають більш високий рівень 

комунікативної толерантності, ніж соціально сміливі. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що існує негативний 

значущий зв’язок між соціальною сміливістю та комунікативною 

толерантністю викладача вищого навчального закладу: чим вище рівень 

соціальної сміливості, тим нижчий  рівень комунікативної толерантності 

Зв’язок між конформізмом (фактор „Q2”) та комунікативною 

толерантністю. Статистично значущий зв’язок (р < 0,01) ми отримали, 

вивчаючи взаємозв’язок конформізму та комунікативної толерантності. 

Високий рівень комунікативної толерантності в більшості (68,9%) мають 

викладачі з середніми показниками по даному фактору. Низький рівень 

комунікативної толерантності мають 50,0% нонконформістів і 39,1% 

конформістів. Отже, за даними нашими нашого дослідження, високий рівень 

комунікативної толерантності мають викладачі, які не є ні конформними, ні 

нонконформними. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що існує позитивний 

значущий зв’язок між конформізмом та комунікативною толерантністю 

викладача вищого навчального закладу: чим вище рівень нонконформізму, 

тим вищий рівень комунікативної толерантності 

Зв’язок між „стриманістю – експресивністю” (фактор „F”) та 

комунікативною толерантністю. Взаємозв’язок між комунікативною 

толерантністю та „експресивністю – стриманістю” носить характер тенденції. 

Безпечні, веселі, рухливі, імпульсивні викладачі в нашому дослідженні 

показали низький та середній рівень комунікативної толерантності. 

Обережні, розсудливі, мовчазні розподілилися більш-менш рівномірно, тобто 

мають і високий, і середній, і низький рівні комунікативної толерантності. В 

цілому ж серед викладачів з високим рівнем комунікативної толерантності 

23,0% мають і середні показники за шкалою „стриманість – експресивність”. 

Більшість викладачів з середньою толерантністю (66,7%) мають і 

аналогічний показник за шкалою “F”. Отже, слід зазначити, що високий і 
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середній рівні комунікативної толерантності притаманний викладачам з 

середніми показниками фактора „F”. 

Зв’язок між комунікативною толерантністю та довірливістю 

(фактор „L”). Дані дослідження свідчать про наявність тенденції зв’язку між 

комунікативною толерантністю і даним фактором (р = 0,08). 72,2% 

викладачів з середнім і високим рівнем комунікативної толерантності мають 

середні показники за даною шкалою. Згідно точки зору багатьох дослідників 

[16; 18; 26; 47; 80] толерантність часто розглядається як терпимість. На наш 

погляд, це не зовсім правильно, що й підтвердили наші емпіричні дані. 

Низький показник фактору „L” відображає такі характеристики як 

терплячість, лагідність. Викладачі з низьким показником за шкалою 

„довірливість – підозрілість” демонструють низький рівень комунікативної 

толерантності. 

3.Зв’язок між комунікативною толерантністю та інтелектуальними 

особливостями викладачів вищих навчальних закладів. 

Зв’язок між „консерватизмом – радикалізмом” (фактор „Q1”) та 

комунікативною толерантністю. Аналіз результатів показав, що існує 

статистично значущий зв’язок між показниками по даному фактору і 

комунікативною толерантністю. Так, при високому рівні комунікативної 

толерантності 84,4% викладачів мають середній рівень по фактору Q1 . 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що існує позитивний 

значущий зв’язок між „консерватизмом – радикалізмом” та 

комунікативною толерантністю викладача вищого навчального закладу: чим 

вище рівень „консерватизму – радикалізму”, тим вищий рівень 

комунікативної толерантності 

Таким чином, виявлено позитивний статистично значущий зв’язок між 

нормативністю, нонконформізмом, тривожністю, радикалізмом та 

негативний статистично значущий зв’язок між емоційною стійкістю, 

соціальною сміливістю, жорсткістю та комунікативною толерантністю. 
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Висновки. Комунікативна толерантність викладача вищого 

навчального закладу – це таке ставлення викладача до студентів, яке 

характеризується повагою й визнанням рівності студентів у ситуаціях 

комунікативної взаємодії, відмовою від домінування, врахуванням 

індивідуально-психологічних особливостей студентів у процесі спілкування 

та створення умов для їх самореалізації. 

Виявлено психологічні чинники, які впливають на становлення 

комунікативної толерантності викладачів вищих навчальних закладів: . 

Дослідження показало наявність статистично значущих зв’язків між рівнем 

комунікативної толерантності та наступними характеристиками: а) емоційно-

вольовими – „емоційна стійкість”, „нормативність”, „жорсткість”, 

„тривожність”; б) комунікативними – „соціальна сміливість”; в) 

інтелектуальною – „радикалізм”.  

Викладач вищої школи з достатнім рівнем розвитку комунікативної 

толерантності – це особистість, яка володіє достатньо високим інтелектом, 

має гарні організаторські здібності, не нав’язує своїх думок та суджень 

студентам, помірно чутливий і емоційно стійкий, не тривожний, але не 

самовпевнений, соціально лабільний. В цілому це повинна бути гармонійно 

розвинена людина. 
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АННОТАЦИЯ 

Cтатья посвящена изучению коммуникативной толерантности у 

преподавателей высшей школы. Выявлено существование статистически 

значимых связей между уровнем коммуникативной толерантностью и 

эмоционально-волевыми, коммуникативными, интеллектуальными 

характеристиками личности. 

 

SUMMARY 

  

 

The article is devoted to the university teachers communicative tolerance. The 

statistical significant correlations between communicative tolerance level and 

emotional, communicative and intellectual personal characteristics are analyzed. 

 

 

 

 

Ключевые слова: толерантность, коммуникативная толерантность, 

коммуникативная толерантность высшего учебного заведения. 

 

Key words: tolerance, communicative tolerance, university teachers 

communicative tolerance. 
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