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Емпіричне дослідження комунікативної толерантності у 

конструктивній взаємодії правоохоронних органів 

 

Комунікативна толерантність представника правоохоронних органів 

може розглядатися у двох аспектах: 1) як індивідуально-психологічна 

властивість особистості, до якої відносяться особистісні якості (в тому числі й 

професійні) та ставлення (до себе, до інших, до виконуваної діяльності); 2) як 

здатність, що є психологічною характеристикою компетентності працівника.  

В емпіричному дослідження комунікативної толерантності у 

конструктивній взаємодії правоохоронних органів взяли участь 60 осіб – 

представників правоохоронних органів, віком від 21 до 32 років. Діагностичний 

критерій «комунікативна толерантність» вимірювався за методикою 

Дiагностики комyнікативної тoлерантності (В.В.Бойко). Ця методика  

допомагає визначити рівень комунікативної толерантності за кількома 

шкалами: неприйняття чи нерозуміння індивідуальності людини; використання 

себе як еталону при оцінці інших; категоричність чи консервативність в оцінках 

людей; невміння приховувати чи згладжувати неприємні почуття при зіткненні 

з некомунікабельними якостями партнерів; прагнення переробити, 

перевиховати партнера; прагнення підігнати партнера під себе, зробити його 

зручним; невміння пробачити іншому його помилки, незграбність, 

неприємності, що вже виникали не навмисно; нетерпимість до фізичного чи 

психічного дискомфорту партнера; невміння пристосовуватись до партнера. 



Методика складається з 45 тверджень, які слід- оцінити від 0 до 3 балів:  0 

балів  –  зовсім невірно; 1 – вірно в деякій мірі (несильно); 2 – вірно в значній 

мірі (значно); 3 – вірно у вищій ступеня (дуже сильно). 

Відповіді оцінювалися за всіма шкалами від 0 до 15 балів. Чим вищий бал 

за певною ознакою, тим менше досліджувані терпимі до людей в даному 

аспекті відносин з ними. Навпаки, чим нижчі оцінки за тою чи іншою 

поведінковою ознакою, тим вищий рівень загальної комунікативної 

толерантності з даного аспекту відносин з партнерами.  

В результаті застосування цієї методики, ми визначили що 12 (24%) 

досліджуваних керівників ОВС терпимі до людей у відносинах з ними, а 48 

(82%) мають проблеми з комунікативною толерантності у відносинах з 

партнерами. 

За результатами дослідження було виявлено що в за 1-ю шкалою 

«неприйняття чи нерозуміння індивідуальності людини» середнє значення 

становить 6,3 – це пояснює те що, в досліджуваних середній рівень 

комунікативної толерантності, яке означає що вони посередньо хочуть розуміти 

і приймати індивідуальні особливості інших людей. 

Згідно з 2-ю шкалою «використання себе як еталону при оцінці інших 

людей» за названою методикою виявлено, що в досліджуваних середнє 

значення становить 5,2 – а це означає що в досліджуваних середній рівень 

комунікативної толерантності, вони використовують себе як еталон при оцінках 

інших: оцінюючи поведінку, образ думок або окремі характеристики людей, 

розглядають як еталон самого себе. 

За результатами 3-ї шкали «категоричність чи консервативність в оцінках 

людей» було виявлено що в досліджуваних середнє значення становить 6,8 – це 

пояснює те що в досліджуваних середній рівень комунікативної толерантності, 

що означає що керівники ОВС категоричні або консервативні в оцінках людей, 

їм  не вистачає гнучкості і широти світогляду. 

За 4-ю шкалою «невміння приховувати чи згладжувати неприємні 

почуття при зіткненні з некомунікабельними якостями партнерів» за названою 



методикою в керівників ОВС середнє значення становить 7,5 – а це означає що 

в досліджуваних низький рівень комунікативної толерантності, яке показує що 

досліджувані не вміють приховувати або хоча б згладжувати неприємні 

почуття, що виникають при зіткненні з некомунікабельними якостями у 

партнерів. 

Згідно результатів за 5-ю шкалою «прагнення переробити, перевиховати 

партнера» за вище названою методикою середнє значення становить 7 – це 

пояснює те що в керівників ОВС низький рівень комунікативної толерантності, 

яке означає що досліджувані прагнуть переробити, перевиховати, змінити за 

своїм  бажанням свого співрозмовника. 

За результатами згідно 6-ї шкали «прагнення підігнати партнера під себе, 

зробити його зручним» за названою методикою середнє значення становить 7,6 

– а це означає що в досліджуваних низький рівень комунікативної 

толерантності, їм хочеться підігнати інших до свого характеру, звичок. 

Згідно 7-ї шкали «невміння пробачити іншим його помилки, незграбність, 

неприємності, що вже виникали не навмисно» за методикою середнє значення 

становить 5,9 – це пояснює те що в керівників ОВС також середній рівень, що 

означає що досліджувані трохи вміють пробачати іншому його помилки і 

ненавмисно заподіяні неприємності. 

За 8-ю шкалою «нетерпимість до фізичного чи психічного дискомфорту 

партнера» за названою методикою середнє значення становить 5,3 – це означає 

що в досліджуваних середній рівень комунікативної толерантності, при якому 

вони терпимі до фізичного або психічного дискомфорту, в якому опинився 

їхній партнер. 

За результатами згідно 9 шкали «невміння пристосовуватись до 

партнера» середнє значення становить 5,6 – це пояснює те що в керівників ОВС 

середній рівень комунікативної толерантності, що означає що досліджувані 

пристосовуєтеся до характерів, звичок інших. 

Середні значення результатів дослідження за методикою діагностики 

комунікативної толерантності В.В. Бойко зобразимо на рисунку 1. 



 

 

Рис. 1.  Середні значення ознак комунікативної толерантності 

 

В результаті аналізу проведених кореляцій виявлено обернений 

кореляційний зв’язок (r= -0,27 при p=0,05) між діагностичними критеріями 

«невмінням керувати емоціями, дозувати їх» і «задоволеністю роботою» 

(методика Сyб'єктивна oцінка задoволеності рoботою) (див.: рис. 2). Таке 

спостерігається в тих випадках, коли керівники ОВС не вміють керувати своїми 

емоціями, не вміють правильно дозувати, в результаті чого це призводить до 

того що вони не задоволені своєю роботою. 

 

Рис. 2. Кореляційний зв’язок діагностичного критерію «Невміння 

керувати емоціями, дозувати їх» 

 

Цікавим є виявлення прямого кореляційного зв’язку (r= 0,30 при p=0,05) 

між діагностичними критеріями «прагнення перевиховати партнера» та 

«замкнутістю – товариськістю» (Тест Кеттелла (16 RF-опитувальник)) (див.: 



рис. 3), який можна пояснити так: чим більше досліджувані прагнуть 

переробити, перевиховати, змінити за своїм бажанням свого співрозмовника, 

тим більше вони стають некомунікабельними, замкнутими, суворими в оцінках 

інших людей, холодні стосовно оточуючих 

 

Рис. 3. Кореляційний зв’язок діагностичного критерію «Прагнення 

перевиховати партнера» 

 

Отже, результати проведеного дослідження показують, що комунікативна 

толерантність представників правоохоронних органів Львівщини, потребує 

ґрунтовного навчання та корекції, зокрема корекції особистісних рис, 

вдосконаленні професійних якостей та толерантному ставленні до себе, до 

підлеглих, до громадян. При зміні вивісок з «міліції» на «поліцію», 

сподіваємось ці усі моменти будуть враховані, що сприятиме конструктивній 

взаємодії правоохоронних органів як між собою, так і з населенням України.  
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