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студентів	 випускного	 курсу	 виступає	 суто	 внутрішнім	 стимулом,	 який	 також	 у	
внутрішньому	 плані	 екстраполюється	 студентською	 молоддю	 на	 сферу	 майбутньої	
професійної	 діяльності.	 У	 процесі	 навчання	 спостерігається	 зростання	 значимості	
професійної	спрямованості	особистості.		
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  
З ПСИХОЛОГІЧНОЮ РОЗУМНІСТЮ У ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ 

Стаття присвячена вивченню взаємозв’язків толерантності до невизначеності з 
психологічною розумністю. Виявлено специфіку взаємозв’язків толерантності до 
невизначеності з компонентами психологічної розумності у жінок 18–20 років і жінок  
35–55 років.  
Ключові слова: інтолерантність, міжособистісна інтолерантність до невизначеності, 
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Людина	 живе	 в	 умовах	 невизначеності,	 яка	 безперервно	 виникає,	 долається	 і	 знову	
виникає,	 що	 в	 першу	 чергу	 пов’язано	 з	 наявністю	 фундаментального	 фактора	 часу	 і	 як	
наслідок	 невідомістю	 майбутнього.	 Ми	 не	 можемо	 в	 повній	 мірі	 контролювати	 природні	 і	
соціальні	 умови	 нашого	 життя,	 не	 можемо	 мати	 вичерпну	 інформацію	 про	 те,	 що	
відбувається	 навіть	 в	 поточний	 момент	 часу.	 Наша	 власна	 поведінка,	 його	 вплив	 на	
навколишнє	середовище,	інших	людей	і	самих	себе	також	не	підвладна	повного	контролю	і	
прогнозування.	 Невизначеність	 може	 бути	 виявлена	 в	 безлічі	 ситуацій:	 в	 повсякденних	
ситуаціях,	 в	 міжособистісної	 комунікації,	 при	 міжособистісному	 і	 межгрупповом	 взаємодії,	
при	 вирішенні	 завдань	 професійної	 та	 навчальної	 діяльності,	 при	 прийнятті	 рішень.	
Толерантність	до	невизначеності	уявляє	собою	генералізовану	особистісну	властивість,	що	
означає	 прагнення	 до	 змін,	 новизни	 і	 оригінальності,	 готовності	 йти	 невторованими	
шляхами	і	віддавати	перевагу	більш	складним	завданням,	мати	можливість	самостійності	і	
виходу	 за	 рамки	 прийнятих	 обмежень;	 тоді	 як,	 інтолерантність	 фокусує	 прагнення	 до	
ясності,	 впорядкованості	 у	 всьому	 і	 неприйнятті	 невизначеності,	 припущення	 про	 чільну	
роль	правил	і	принципів,	дихотомічний	поділ	правильних	і	неправильних	способів,	думок	і	
цінностей.	Міжособистісна	інтолерантність	до	невизначеності	означає	прагнення	до	ясності	
і	 контролю	 в	 міжособистісних	 відносинах,	 дискомфорт	 в	 разі	 невизначеності	 відносин	 з	
іншими	[1,	с.	14–15].		
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Активний	 інтерес	 дослідників	до	вивчення	толерантності	до	невизначеності	 обумовив	
вивчення	 її	 взаємозв’язків	 з	 широким	 колом	 психологічних	 характеристик	 особистості.	
Серед	 інших,	 були	 доведені	 взаємозв’язки	 толерантності	 до	 невизначеності	 з	 інтелектом	
через	латентну	змінну	інтелектуальної	Я-концепції	[2,	с.	97],	з	емоційним	інтелектом	[3,	с.	23],	
а	 також,	 з	 соціальним	 інтелектом,	 котрий,	 за	 думкою	 дослідників,	 виступає	 ресурсом	
толерантності	 до	 невизначеності	 [5,	 с.	54,	 6,	 с.	363,	 365].	 Разом	 з	 цим,	 залишаються	
недостатньо	 вивченими	 взаємостосунки	 толерантності	 до	 невизначеності	 з	 особистісним	
інтелектом,	 проявом	 якого	 є	 психологічна	 розумність.	 Включеність	 в	 психологічну	
розумність	 орієнтування	 на	 емоційні	 складові	 свого	 внутрішнього	 досвіду	 пов’язує	 її	 з	
емоційним	 інтелектом,	 дозволяє	 припустити	 зв’язок	 толерантності	 до	 невизначеності	 з	
психологічною	 розумністю.	 Однією	 з	 характеристик,	 що	 відображають	 ступінь	 доступності	
людині	 його	 внутрішнього	 досвіду,	 зміст	 переживань,	 наскільки	 вони	 йому	 цікаві,	 якою	
мірою	 він	 емоційно	 включений	 у	 побудову	 образу	 «Я»,	 є	 психологічна	 розумність	 [4,	 с.	63].	
Психологічна	 розумність	 демонструється	 суб’єктом	 в	 тій	 мірі,	 в	 якій	 він	 висловлює	
зацікавленість	 і	 здатність	 до	 рефлексії	 щодо	 психічних	 процесів,	 взаємовідносин	 і	 значень	
поведінки	як	в	афективній,	так	і	в	інтелектуальній	сферах	[4,	с.	64].	Психологічна	розумність	–	
це	 властивість	 суб’єкта,	 яка	 проявляється	 в	 здатності	 усвідомлювати	 емоції,	 почуття,	
поведінку	свою	та	оточуючих,	прагнення	до	розуміння	їх	причин	та	готовність	і	прагнення	
до	змін.	

Мета	 дослідження	 –	 виявити	 взаємозв’язки	 толерантності	 до	 невизначеності	 з	
психологічною	розумністю	у	жінок	різного	віку.	

Вибірка:	 у	 досліджені	 прийняли	 участь	 2	 групи:	 перша	 група	 –	 дівчата	 18–20	 років		
(30	 осіб).	 Друга	 група	 –	 жінки	 35–55	 років	 (30	 осіб).	 В	 роботі	 були	 використані	 методики:	
«Новий	 опитувальник	 толерантності	 до	 невизначеності»	 (Т.	 В.	 Корнілова)	 і	 шкала	
«Психологічної	 розумності»	 (М.	О.	Новікова).	 Для	 математико-статистичної	 обробки	
результатів	застосовано	коефіцієнт	рангової	кореляції	Спірмена.		

У	 жінок	 18–20	 років	 встановлені	 прямі	 значущі	 взаємозв’язки	 між	 шкалою	
«Інтолерантність»	 та	 шкалами	 «Зацікавленість	 в	 сфері	 переживань»	 (r	 =	 0,666,	 p≤	 0,01),	
«Користь	 від	 обговорення	 переживань»	 (r	 =	 0,620,	 p≤	 0,01),	 «Бажання	 і	 готовність	
обговорювати	 переживання»	 (r	 =	 0,321,	 p≤	 0,05),	 «Доступність	 переживань»	 (r	 =	 0,321,	 p≤	
0,05).	Також	шкала	«Міжособистісна	інтолерантність	до	невизначеності»	корелює	зі	шкалою	
«Доступність	 переживань»	 (r	 =	 0,330,	 p≤	 0,05).	 Слід	 зазначити,	 що	 у	 цій	 групі	 не	 було	
визначено	жодного	значущого	кореляційного	зв’язка	між	толерантністю	до	невизначеності	
та	всіма	компонентами	психологічної	розумності.	

У	жінок	35–55	років	виявили	зворотній	взаємозв’язок	між	шкалою	«Інтолерантність»	та	
шкалою	 «Користь	 від	 обговорення	 переживань»	 (r	 =	 -0,346,	 p≤	 0,05),	 а	 також	 прямий	
значущий	 взаємозв’язок	 зі	 шкалами	 «Бажання	 і	 готовність	 обговорювати	 переживання»		
(r	 =	 0,355,	 p≤	 0,05),	 «Відкритість	 новому	 досвіду»	 (r=0,336,	 p≤0,05).	 «Міжособистісна	
інтолерантність	 до	 невизначеності»	 корелює	 зі	 шкалою	 «Користь	 від	 обговорення	
переживань»	(r	=	0,380,	p≤	0,05).		

Отримані	результати	дозволяють	зробити	наступні	висновки:	
1.	У	 групі	 жінок	 18–20	 років	 із	 збільшенням	 схильності	 прагнути	 до	 ясності,	

впорядкованості	 у	 всьому	 і	 неприйнятті	 невизначеності	 збільшується	 суб’єктивна	
зацікавленість	 у	 сфері	 переживань,	 доступність	 до	 їх	 аналізу,	 також	 схильність	 визнавати	
користь	 від	 обговорення	 переживань	 та	 бажання	 їх	 обговорювати.	 Також	 жінки	 цієї	 групи	
схильні	 прагнути	 до	 ясності	 і	 контролю	 в	 міжособистісних	 відносинах	 при	 збільшені	
доступності	переживань.		

2.	У	групі	жінок	35–55	років	схильність	прагнути	до	ясності,	впорядкованості	у	всьому	і	
неприйнятті	 невизначеності	 зменшується	 із	 посиленням	 визнавати	 користь	 від	
обговорення	 переживань,	 та	 збільшується	 із	 посиленням	 бажання	 і	 готовності	
обговорювати	переживання,а	також	відкритості	новому	досвіду.	Із	збільшенням	прагнення	
до	 ясності	 і	 контролю	 в	 міжособистісних	 відносинах	 збільшується	 здатність	 визнавати	
користь	від	обговорення	переживань.	
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Статья посвящена изучению взаимосвязей толерантности к неопределённости с 
психологической разумностью. Выявлено специфику взаимосвязей толерантности к 
неопределённости с компонентами психологической разумности у женщин 18–20 лет и 
женщин 35–55 лет. 
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Описаны некоторые поведенческие паттерны, характерные для педагогов с высокой 
степенью развития рефлексивности. Соответствующие формы поведения рассмотрены 
в рамках отдельных действий педагога, которые образуют целостную педагогическую 
деятельность. Сформулирован вывод о возможности признания за рефлексивностью 
существенного признака профессионализма педагога. 
Ключевые слова: личность, педагог, педагогическая деятельность, рефлексивность, 
уровень рефлексивности. 

Деятельность	 и	 общение,	 безусловно,	 два	 важнейших	 фактора	 психического	 развития.	
Вместе	 с	 тем,	 это	 не	 только	 важные	 детерминанты	 развития,	 но	 также	 основные	 сферы	
проявления	уровня	развития	разнообразных	психических	функций.	Изучение	особенностей	
того,	 как	 определенное	 психологическое	 качество	 проявляется	 в	 конкретном	 виде	
деятельности	 и	 в	 каждом	 акте	 общения	 имеет	 важное	 практическое	 значение,	 поскольку	
открывает	 новые	 возможности	 диагностирования	 уровня	 профессионального	 и	
личностного	 развития.	 Последнее	 обеспечивается	 тем,	 что	 выявление	 своеобразных	
симптомов	 проявления	 некоего	 качества	 психического	 склада	 личности,	 позволяет	 в	
будущем	на	основе	их	анализа	предполагать	наличие	и	измерять	уровень	соответствующей	
психологической	 особенности.	 В	 данной	 работе	 с	 этой	 научно-практической	 позиции	
рассматривается	проблема	проявления	уровня	рефлексивности	педагогов	через	систему	их	
психологических	особенностей.	

Как	 известно,	 рефлексивность	 определяется	 как	 качество	 личности,	 которое	 является	
производной	 от	 способности	 к	 самовосприятию	 содержания	 своей	 собственной	 психики	 и	
его	анализу,	а	также	способности	к	пониманию	психики	других	людей	через	представление	
себя	 на	 месте	 другого	 человека.	 На	 поведенческом	 уровне	 рефлексивность	 проявляется	 в	
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