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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД 

 
Терещенко К.В. Толерантність особистості: міждисциплінарний підхід. У статті дано визначення 

толерантності особистості як інтегральної характеристики та активної позиції особистості, що проявляється у 

шанобливому ставленні до інших людей та до себе. Толерантність розглянуто як філософську категорію, установку, 

соціальну цінність, психологічну стійкість, здатність, толерантну свідомість, особистісну якість. Виокремлено функції, 

види, рівні, компоненти, межі та критерії толерантності. Зроблено висновок про те, що використання 

міждисциплінарного підходу дозволяє досліджувати феномен толерантності в усієї його складності.  
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Терещенко К.В. Толерантность личности: междисциплинарный подход. В статье дано определение 

толерантности личности как интегральной характеристики и активной позиции личности, которая проявляется в 

уважении к другим людям и к себе. Толерантность рассмотрено как философскую категорию, установку, социальную 

ценность, психологическую устойчивость, способность, толерантное сознание, личностное качество. Выделены 

функции, виды, уровни, компоненты, границы и критерии толерантности. Сделан вывод о том, что использование 

междисциплинарного подхода позволяет исследовать феномен толерантности во всей его сложности. 
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Постановка проблеми. В умовах соціальної нестабільності та посилення міграційних процесів в 

країні все більш актуальною стає проблема толерантного ставлення до представників різних соціальних 

груп. Отже, набуває гостроти питання всебічного дослідження феномену толерантності особистості.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему толерантності у різних її вимірах розглядали 

вітчизняні та зарубіжні вчені Г. Бардієр [2], О. Брюховецька [4], О. Грива [7], О. Дубасенюк [9], Л. Король 

[11], С. Литвинова [13], Г. Олпорт [16], Л. Орбан-Лембрик [17], Л. Почебут [18], О. Руда [22], А. Скок [23], 

Г. Солдатова [19], Л. Шайгерова [19],  М. Уолцер [26] та ін.  

Варто зазначити, що Резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 

року затверджено Декларацію принципів терпимості, у якій визначено поняття «толерантність» та 

оголошено 16 листопада як Міжнародний день толерантності [8]. У цьому документі  наголошено на 

необхідності забезпечення в суспільстві принципу рівних прав та можливостей для всіх груп та окремих 

людей.  

Отже, актуальність проблеми дослідження толерантності як міждисциплінарної категорії та її 

недостатня розробленість зумовлюють мету цього дослідження – аналіз толерантності у контексті  

міждисциплінарного підходу. 

Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної та 

соціальної 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. Поняття «толерантність» походить від 

лат. «tolerantia» – терпимість, стійкість, витривалість. Питання толерантності уперше постає у працях  

філософів древнього світу, насамперед представників стоїцизму. Пізніше, в епоху Середньовіччя широко 

культивується релігійна нетерпимість. Подальшого розкриття тема терпимості/нетерпимості набуває у 

працях філософів Дж. Локка, І. Канта, Г.В. Гегеля та ін. У сучасних умовах дослідження на тему 

толерантності набувають нового змісту у зв’язку з поширенням етнічної, культурної та расової 

нетерпимості.  

У наукових дослідженнях зазначено, що толерантність є багатоаспектною, багатофункціональною, 

багаторівневою категорією та предметом наукових інтересів багатьох наук, – філософії, біології, медицини, 

психології, політології, культурології, історії, етнології, соціології, педагогіки, – що вказує на її 

міждисциплінарний характер.  

Як приклад можна навести виникнення останнім часом нового напряму досліджень в педагогіці – 

педагогіки толерантності, методологічні основи якої розкрито у працях І. Беха [3], Б. Гершунського [6], 

Е. Койкової [10], В. Тишкова [25] та ін. Зокрема, згідно з поглядами Е. Койкової [10], 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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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У літературних джерелах існує кілька підходів до тлумачення поняття «толерантність». Зокрема, 

згідно з Філософським енциклопедичним словником «толерантність» – це термін, котрим позначають 

доброзичливе або, принаймні, стримане ставлення до індивідуальних та групових відмінностей (релігійних, 

етнічних, культурних, цивілізаційних) [27]. Світоглядною основою толерантності є поціновування 

різноманітності – природної, індивідуальної, суспільної, культурної [27]. 

Дещо інша інтепретація толерантності в природничих науках. Зокрема, у психофізіологічному та 

екологічному контекстах під толерантністю розуміють стійкість організму до впливу несприятливих 

факторів. 

У суспільних науках толерантність розглядають як філософську категорію (В. Лекторський [12]), 

установку (А. Реан [20]), соціальну цінність (О. Олексюк [15]), психологічну стійкість (Л. Почебут [18]), 

здатність (А. Скок [23]), толерантну свідомість (О. Асмолов [1]), особистісну якість (А. Ремньова [21], 

Ю. Яценко [28]). Наприклад, дослідниці Г. Солдатова та Л. Шайгерова [19] виокремлюють такі чотири 

аспекти вивчення толерантності особистості: як психологічної стійкості, як системи позитивних установок, 

як сукупності індивідуальних якостей, як системи особистісних та групових цінностей.  

Соціально-психологічне розуміння толерантності, на думку вітчизняної вченої В. Москаленко, 

передбачає терпимість до різних думок, неупередженість в оцінці людей і подій [14]. Згідно з поглядами 

іншої вітчизняної дослідниці А. Скок, толерантність являє собою здатність індивіда сприймати без агресії 

думки, судження, особливості поведінки і зовнішності іншої людини [23]. 

Психологічною основою толерантності людини, на думку Н. Солиніна, є структура психічних 

якостей, що утворюють стійкі зв'язки і відображають всі рівні індивідуальності: індивідний, суб'єктний, 

особистісний [24].  

Разом з тим, на думку багатьох вчених, толерантність не є пасивною рисою та виходить за межі суто 

терпимості. Дійсно, згідно з поглядами Ю. Яценко, толерантність – це, перш за все, особистісна якість, що 

виражається в активній моральної позиції і психологічної готовності до побудови конструктивної взаємодії з 

іншими людьми, що відрізняються від неї соціальною, культурною, конфесійною приналежністю, 

інтересами, потребами, світоглядом [28]. Моральна позиція постає у вигляді вироблених в свідомості 

індивіда особистісно-значущих зразків безконфліктної, компромісної поведінки на основі особистісних 

ціннісно-смислових установок, орієнтації і моральних імперативів. Психологічна готовність розуміється як 

домінантна спрямованість свідомості на виконання даних зразків [28]. 

Акцентуючи активну життєву позицію та самоповагу толерантної особистості, Л.Г. Почебут 

визначає толерантність як стійкість до тиску з боку інших, доброзичливість, захист своєї гідності та своїх 

інтересів, при повазі до інтересів іншої людини [18].  

Досліджуючи толерантність школярів, А. Ремньова розглядає її як загальнолюдську інтегративну 

якість особистості, що виявляється у здатності підлітка без агресії сприймати відмінні від його власних 

судження, спосіб життя, характер поведінки, зовнішність і будь-які інші особливості людей, які його 

оточують, і встановлення з ними таких стосунків, де панує довіра, товариськість, компроміс, співпраця, 

співпереживання та психологічний комфорт [21].  

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

характеристику. Згідно з визначенням Г. Солдатової та Л. Шайгерової [19], 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. 

На нашу думку, толерантність слід розглядати як інтегральну характеристику та активну позицію 

особистості, що проявляється у шанобливому ставленні до інших людей та до себе. 

У наукових дослідженнях виокремлюють функції, види, рівні, компоненти, межі та критерії 

толерантності. Дійсно, толерантність як багатоаспектний феномен має різноманітні функції. До них, 

наприклад, відносять миротворчу, регулюючу, психологічну, виховну, комунікативну, культурозберігаючу, 

креативну, феліцітологічну [24]. 

Розрізняють такі види толерантності особистості: вікова, ґендерна, міжособистісна, міжетнічна, 

міжкультурна, расова, релігійна, професійна, управлінська, соціально-економічна, політична. 

Структура толерантності відзначається складністю. Зокрема, Г. Бардієр [2] виокремлює такі 

компоненти толерантності: афективний, когнітивний, конативний, потребово-мотиваційний, діяльнісно-

стильовий, ціннісно-орієнтаційний, етико-нормативний, особистісно-смисловий, ідентифікаційно-груповий, 

ідентифікаційно-особистісний. 

До складових толерантності, на думку вітчизняної дослідниці О. Гриви, слід віднести такі [7]:  

Когнітивна складова – те, що людина знає, усвідомлює, чим свідомо оперує: знання про історію і 

культуру народів світу, регіону мешкання даної людини; основи релігійних знань; гендерні, вікові, етнічні 

та інші соціальні особливості представників різних груп; процеси, які характеризують сучасність: 

глобалізація, підвищена конфліктність світу, криза соціуму тощо. 
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Аксіологічна складова – ціннісні установки на: цінність особистості і культури як соціального 

феномена; паритетні, взаємоповажливі відносини; соціальну відповідальність за свої слова і вчинки; 

подолання стереотипів, упереджень, агресії. 

Інструментальна складова – забезпечує такі вміння особистості: спілкуватися з представниками 

інших культур, соціальних груп; вступати в контакт, взаємодіяти з іншими людьми і групами; здійснювати 

комунікації; діяти в умовах полікультурного світу, в умовах гетерогенних груп; полікультурно мислити; 

здійснювати саморегуляцію. 

Якісна складова, що регламентує якості особистості: терпіння; відсутність тривожності; 

емпатійність; критичність мислення; когнітивну складність; соціальну гнучкість; соціальну перцепцію; 

емоційну стабільність; самостійність; позитивну самооцінку [7]. 

  У свою чергу, згідно з поглядами А. Ремньової, структура толерантності як важливої та необхідної 

якості особистості проявляється у взаємодії трьох складових [21]:  

когнітивної, яка пов’язана з усвідомленням історичних, культурних, релігійних особливостей різних 

народів; вікових, ґендерних, соціальних відмінностей представників різних груп; розумінням особливостей 

розвитку сучасного суспільства;  

аксіологічної, як певних ціннісних установок, що забезпечують визнання значущості особистості та 

культури, соціальну відповідальність, подолання стереотипів, упереджень, агресії, а також формують 

рівноправні взаємоповажні стосунки;  

поведінкової, яка проявляється в умінні особистості взаємодіяти і спілкуватися з представниками 

інших культур або соціальних груп, виявляючи при цьому такі якості особистості: терпіння, емпатію, 

відсутність агресивності, критичність та гнучкість мислення, соціальну активність, відповідальність, 

самостійність, позитивну самооцінку. 

Що стосується рівнів толерантності, то вітчизняна дослідниця проблеми толерантності О. Волошина 

вважає, що вихованість особистості може характеризуватися трьома рівнями толерантності: високим 

(активним), середнім (активно-ситуативним) і низьким (пасивним) [5]. Найважливішими показниками їх 

вираженості є пізнавальний, чуттєво-мотиваційний, поведінковий.  

Високий (активний) рівень сформованості толерантності характеризується глибокими 

усвідомленими знаннями сутності поняття «толерантність», готовністю до діалогу, співробітництва та 

позитивної взаємодії з представниками різних культур при збереженні власної ідентичності; сформованістю 

стійкого ціннісного ставлення до себе, інших, Батьківщини, людства, природи; толерантність переходить в 

осмислену необхідність і потребу.  

Середній (активно-ситуативний) рівень сформованості толерантності характеризується знаннями 

про толерантність, але неглибоко усвідомленими; чіткими уявленнями про важливість толерантності в 

суспільстві, але неготовністю до діалогу, співробітництва та позитивної взаємодії; ціннісне ставлення до 

себе, інших, Батьківщини, людства, природи сформоване фрагментарно.  

Низький (пасивний) рівень сформованості толерантності характеризується поверховими знаннями 

сутності толерантності (або відсутністю таких знань); пасивністю, небажанням взаємодіяти, недостатньою 

вихованістю толерантних якостей; наявністю хибних уявлень про свою винятковість, прагненням 

переносити відповідальність на оточення, високим рівнем тривожності; ціннісне ставлення до інших, 

людства, Батьківщини не сформоване [21].  

Зазначено, що межі допустимої толерантності залежать від соціальних норм, що діють в даному 

суспільстві (і, отже, в своїй основі мають культурне походження); однак в межах діючих соціальних норм 

можливі більш толерантні і менш толерантні варіанти особистої та групової поведінки [27]. Зокрема, окремі 

особи чи групи осіб можуть виступати ініціаторами перегляду таких звичаїв та норм, які вони оцінюють як 

жорстокі (нетолерантні) [27].  

У якості критеріїв сформованості толерантної особистості вітчизняними вченими визначено 

усвідомлення цінності толерантного ставлення до оточення, терпимість, комунікативність, чуйність, повагу 

до інших, відповідальність, соціальну активність, самостійність, критичність, гнучкість мислення [21]. У 

свою чергу, характеристики толерантної особистості за Г. Олпортом [16] включають: знання самого себе, 

захищеність, відповідальність, відсутність схильності обвинувачувати в усіх бідах оточуючих, автономія, 

толерантність до невизначеності, здатність до емпатії, почуття гумору, лібералізм.    

Таким чином, складність, неоднозначність та багаторівневість феномену толерантності вказують на 

доцільність використання міждисциплінарного підходу для дослідження цього явища.  

Висновки.  

1. Толерантність є складною, багатоаспектною, поліфункціональною, багаторівневою, 

міждисциплінарною  категорією. 

2. Толерантність розглядають як філософську категорію, установку, соціальну цінність, 

психологічну стійкість, толерантну свідомість, здатність, особистісну якість. 

3. Толерантність визначаємо як інтегральну характеристику та активну позицію особистості, що 

проявляється у шанобливому ставленні до інших людей та до себе. 
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4. Виокремлюють функції, види, рівні, компоненти, межі та критерії толерантності.  

5. Використання міждисциплінарного підходу дозволяє досліджувати феномен толерантності в 

усієї його складності.  

Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі соціально-психологічних чинників та 

умов розвитку толерантності особистості. 
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Tereschenko, K.V. Personal tolerance: an interdisciplinary approach. The article defines the personality tolerance 

as an integral characteristic and an active personal position, which manifests itself in a respectful attitude to other people and to 

oneself. Tolerance is considered as a philosophical category, an attitude, an ability, a social value, a psychological stability, a 

tolerant consciousness, and a personal quality. 

In scientific studies tolerance is shown as a multifaceted, multifunctional, multi-level and interdisciplinary category. 

This phenomenon is the subject of different sciences, such as philosophy, biology, medicine, psychology, political science, 

cultural studies, history, ethnology, sociology, and pedagogy. 

The functions, types, levels, components, limits and criteria of tolerance are pointed out. The following types of 

tolerance are considered: age, gender, interpersonal, interethnic, intercultural, racial, religious, professional, managerial, socio-

economic and political one. 
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The criteria of a tolerant personality are mentioned, such as the awareness of the value of tolerant attitude towards the 

environment, communicability, empathy, respect for others, responsibility, social activity, independence, criticality, flexibility of 

thinking, self-knowledge, security, lack of inclination to blame others, autonomy, sense of humor, etc. 

It is concluded that the use of an interdisciplinary approach allows to investigate the phenomenon of tolerance in its 

integrity. 

Key words: tolerance, personality, interdisciplinary approach, functions of tolerance, types of tolerance, components of 

tolerance, criteria of tolerance. 
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Чаплак Я.В., Собкова С.І., Собков Ю.В. 

 

МАНІПУЛЯТИВНА ІМІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ 

КРИЗОВОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Чаплак Я.В., Собкова С.І., Собков Ю.В. Маніпулятивна імітаційна діяльність як один із критеріїв 

визначення кризового суспільства. У статті охарактеризоване таке поняття як «маніпулятивна імітаційна діяльність», 

що виступає одним із значущих критеріїв визначення кризового суспільства. Проаналізовано низку останніх наукових 

досліджень і публікацій із зазначеної проблематики та окреслено її актуальність. У висновках обґрунтовано те, що саме 

маніпулятивно-імітаційна діяльність може виступати однією з домінантних технологій маніпулятивного соціально-

психологічного впливу та критерієм визначення «стабільності-нестабільності» того чи іншого суспільства. Окреслено 

перспективи подальших наукових розвідок у дослідженні маніпулятивно-імітаційних процесів на теренах сучасного 

інформаційного середовища. 

 Ключові слова: соціальна імітація, маніпулятивна імітаційна діяльність, соціально-психологічний вплив, 

імітація-наслідування, імітація-симулякр, психологічне зараження. 

 

Чаплак Я.В., Собкова С.И., Собков Ю.В. Манипулятивная имитационная деятельность как один из 

критериев определения кризисного общества. В статье охарактеризовано понятие  «манипулятивной имитационной 

деятельности» – одного из значимых критериев определения кризисного общества. Проанализировано ряд последних 

научных исследований и публикаций по данной проблематике и обозначена ее актуальность. В выводах обосновано, что 

именно манипулятивно-имитационная деятельность может выступать одной из доминантных технологий 

манипулятивного социально-психологического воздействия и критерием определения «стабильности-нестабильности» 

того или иного общества Определены перспективы дальнейших научных исследований манипулятивно-имитационных 

процессов в современной информационной среде. 

Ключевые слова: социальная имитация, манипулятивная имитационная деятельность, социально-

психологическое воздействие, имитация-подражание, имитация-симулякр, психологическое заражение. 

 

Постановка проблеми. Сучасні дослідження проблематики соціальної імітаційної діяльності в 

науковому світі здобувають особливу актуальність. Сьогодні можна спостерігати широкий спектр 

проектування імітаційних конструктів, різноманітних штучних симулятивних образів у масовій свідомості, 

які досить широко представлені в різноманітних соціальних сферах життєдіяльності особистості. Так, 

наприклад, імітаційні процеси дуже часто притаманні політиці, економіці, культурі, системам освіти та 

медицини тощо. Така розгалуженість імітаційних процесів вказує на те, що соціальна імітація представляє 

собою своєрідний феномен, який можна спостерігати сьогодні у будь-якій реально існуючій системі 

суспільних відносин. Це, у першу чергу, викликано тим, що в умовах будь-якої суспільної кризової ситуації 

відбувається процес відповідного проектування новітніх способів життєдіяльності, концептуального 

мислення, типу загальної культури тощо. В результаті таких широкомасштабних новоутворень відбуваються 

суттєві перетворення в соціальній організації суспільних відносин. Тобто, утворюються новітні модифікації 

адаптації особистості до суспільного буття, що кардинально можуть змінювати детермінованість процесу 

оптимізації взаємодії особистості та суспільства.  

Але, виступаючи невід’ємною складовою загальної культури, що притаманна будь-якому 

суспільству [4], імітація може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив. У більшості випадків на 

сучасному етапі становлення нашого суспільства досить важко визначити характер впливу соціальної 

імітації за шкалою «позитивний-негативний» та контролювати його варіативність на теренах інформаційно- 
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