
 

 

 

У перекладі з латинської «tolerance» означає «терпіння». 

Це слово в медицині позначає здатність організму переносити 

вплив тих чи інших чинників. У суспільстві толерантність 

означає терпимість до інших думок, поглядів, традицій. 

Життя суспільства, як і життя окремої людини, ґрунтується на 

впливі ідей, поглядів, теорій. За часи історії людства їх 

промайнуло чимало. Вони оволодівали розумом людей на більший чи менший термін. 

Деякі з них закликали до барикад, призводили до війн, ставали підставою для створення 

«образу ворога» з іншого народу. 

Але з розвитком суспільства до людей прийшло розуміння, що Земля не є надто 

великою, вона – наш спільний дім, всі люди в якому – сусіди. А для того, щоб людство 

успішно розвивалося, треба знаходити спільну мову. У безмежному морі різноманітних 

культур, релігій, думок, ідей, що належать людям різних країн на планеті, на допомогу 

має прийти «рятувальне коло» толерантності. Ще у ХVIII ст. французький філософ-

просвітитель Франсуа-Марі Вольтер сказав свою знамениту фразу: «Ваша думка для мене 

глибоко ворожа, але за Ваше право висловити її я готовий віддати своє життя». 

Толерантність – це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур 

нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню 

толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й 

переконань. Також толерантність – це єдність у різноманітті, те, що переходу від війни до 

культури миру. Для громадян це, передусім, активна позиція, що формується на основі 

визнання універсальних прав та основних свобод людини. 

Сьогодні толерантність – яскравий показник ступеню демократичності кожної 

держави й одна з умов її розвитку. Політична толерантність є основою для плідних 

міжнародних відносин. 

Понад 12 років 16 листопада світ святкує Міжнародний день толерантності. Цей 

День був проголошений Декларацією принципів толерантності, затвердженою  у 1995 

році на 28 Генеральній конференції ЮНЕСКО. У статті 6 Декларації зазначено: «з метою 

мобілізації громадськості, звернення уваги на небезпеки, приховані у нетерпимості, 



зміцнення прихильності і активізації дій на підтримку поширення ідей толерантності і 

виховання у її дусі ми урочисто проголошуємо 16 листопада міжнародним днем, 

присвяченим толерантності, що відзначається щорічно». Цього дня за традицією у різних 

країнах світу проводяться акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм 

дискримінації та проявів нетерпимості. 

Толерантність як соціальна звичка 

Останнім часом часто виникають дискусії про толерантний світ, світ без насильства  

та  жорстокості,  в  якому  головною  цінністю  є  єдина  у  своєму  роді  недоторканна  

людська  особистість.  Але  теоретичний  настрій  поки  що  не  набув  широкого 

практичного застосування в реальності. На екранах телевізорів діти часто бачать фільми й 

навіть мультфільми зі сценами насильства, зневажливого ставлення до особистості, 

приниження людини з іншою культурою і культури іншого народу.  

Психіка дітей сприйнятлива до будь-яких прикладів поведінки як позитивного, так  

і негативного характеру. А у зв’язку з невеликим соціальним досвідом дитина вбирає в 

себе все, що бачить і чує, не розуміючи, правильно це чи ні, добре чи погано. І перед 

педагогами стоїть важливе завдання — спрямувати дітей на дорогу добра, навчити 

розуміння, толерантності в усіх сенсах цього слова, прийняття людей різної 

національності, кольору шкіри, соціального статусу, людей з особливими можливостями  

та потребами. Але мало виголошувати гарні слова, толерантність потрібно виховувати 

шляхом розвитку хороших звичок, манер, культури міжособистісного спілкування, 

мистецтва жити у світі несхожих людей. Інакше кажучи, толерантність означає повагу, 

здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя 

іншої людини, якщо вони відрізняються від наших. 

Сучасна людина живе в дуже різноманітному світі, й лише толерантність до інших 

і дотримання певних загальнолюдських цінностей може врятувати наш світ від ворожнечі, 

конфліктів і війн. Спробуємо на практиці довести мудрість слів «толерантність — це 

мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями» (Кофі Аннан). 

Для того щоб досягти успіху у власному житті, не марнувати сили на конфлікти,  

«побутові  війни»,  кожному  варто  сформувати  в  собі  толерантність  як звичку та рису 

характеру. Отже, бути толерантною людиною — значить поважати людей. Наскільки ми 

поважаємо ту чи ту людину, свідчить наше вміння ввічливо спілкуватися. Для цього 

необхідно (обговорення з дітьми та введення в життя таких правил):  

 бути готовим до того, що всі люди — різні, не кращі й гірші, а просто різні; 

 навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити  в них 

те, що нам не подобається; 



 цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання 

незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;  

 зберігати «власне обличчя», знайти себе і за будь-яких обставин залишатися 

собою. 

І тому, пропонуємо Вам в період з 14.11. по 18.11.2016 року провести в 

закладах тиждень ТОЛЕРАНТНОСТІ. 

В цей тиждень доцільно провести: 

для педагогів: 

 педагогічні години, консультації, педагогічні посиденьки, семінари, психологічні 

тренінги для педагогів; 

 виготовити для педагогів та батьків інформаційні бюлетені про поняття 

«толерантність». 

для дітей дошкільного віку: 

 інтегровані  заняття  та  бесіди:  «Моя  країна», «Моє місто», «Всі ми різні, але всі 

ми разом», «Різні країни — одна планета», «Ми — жителі планети Земля», «Світ 

навколо нас» тощо. 

 провести різноманітні дидактичні ігри типу «Я схожий, я відрізняюся від 

інших…», «Комплімент», «Що означають наші імена?», «Назви ласкаво». 

 читання та бесіда за змістом деяких творів В. Сухомлинського  («Бо я людина», 

«Скажіть людині здрастуйте», «Навіщо кажуть спасибі», «Важко бути людиною», 

«Образливе слово», «Лялька під дощем», «Через потік», «Врятував сонечко», 

«Горбатенька», «Мишків велосипед», «Гойдалка за парканом» - на вибір педагога). 

 провести розваги, вистави на дану тематику тощо. 

 інформацію про проведення тижня толерантності доцільно розмістити на сайтах 

ДНЗ. 

 

 

 



ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ТА ПРИКЛАДИ РОЗРОБОК  

КОМПЛЕКСНИХ РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

ТЕМА ЗАНЯТТЯ ОСВІТНЯ ЛІНІЯ БК 

Орієнтовна тематика занять для дітей середньої групи 

Дружні діти — мов квіти. 

 

Особистість дитини. 

Дитина в соціумі. 

Гра дитини. 

Ввічливі слова творять дива. 

 

Дитина в соціумі. 

Гра дитини. 

Мовлення дитини. 

Разом об’єднатися — веселіше гратися. 

 

Дитина в соціумі. 

Гра дитини. 

Мовлення дитини. 

Дерево добра Особистість дитини. 

Дитина в соціумі. 

Гра дитини. 

Орієнтовна тематика занять для дітей старшої групи 

Діти ввічливі та чемні всім навколишнім 

приємні.  

 

Дитина в соціумі. 

Гра дитини. 

Мовлення дитини. 

Міст миру. 

 

Особистість дитини. 

Дитина в соціумі. 

Гра дитини. 

Усім допомагати — вірних друзів мати. 

 

Особистість дитини. 

Дитина в соціумі. 

Гра дитини. 

Кожна дитина — як у намисті перлина. 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. 

Дитина в соціумі. 

Гра дитини. 

Мовлення дитини. 

 

(розробки занять можна знайти у методичному посібнику до парціальної програми 

«Вчимося жити разом»  авт. Т. Піроженко, О. Хартман - розділ ІІІ стор. 55-99). 

 

 

НМЦ 

відділу освіти 

 


