
 

«Будь терплячим до себе та інших» 

16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили 

Декларацію принципів толерантності, яка серед іншого підтверджує, що 

толерантність є не поступкою, а розумінням мультикультурності нашого 

світу, проявом поваги та терпимості. Всі люди за своєю природою різні, але 

рівні у правах. 

Толерантність вимагає справедливості та неупередженості від 

законодавства, надання кожній людині рівних можливостей для розвитку, 

проте закони хоча і є потрібними, проте цього часто недостатньо для 

виховання толерантного суспільства. Найбільш ефективним методом, згідно 

з декларацією, є виховання толерантності в людей. 

Толерантність – риса цивілізованого суспільства. Тому що люди, які 

хочуть жити в гармонії та порядку, ніколи не ображатимуть, 

принижуватимуть чи будуть завдавати шкоди людині з протилежними 

поглядами. У розвинених країнах високий рівень толерантності: ніхто не 

обмежує свободу волі іншого через те, що не погоджується з чужим 

світоглядом. 

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності та з метою 

формування в студентів загальнолюдських моральних цінностей, задля 

пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних відносин між 

учасниками навчально-виховного процесу у ПФНЗ «Медичний коледж» у 

період з 7 по 11 листопада 2022 року проходили бесіди зі студентів I та III 

курсів на відповідну тематику. 

Ми запитали у студентів, що для них означає толерантність або 

терпимість. Серед найцікавіших відповідей: 

 «Терпиме ставлення до кожного представника суспільства, незалежно 

від того, який він»; 

  «Терпиме ставлення до людей, які відрізняються від більшості не за 

власною волею»; 

 «Відчувати себе рівним з іншими, і вважати інших рівними зі собою»; 

  «Здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від 

власних»; 

 «Здатність змиритись з тим, що інші люди – «не ти»»; 



 «Повага до інших, вміння адекватно сприймати людей, незалежно від 

їхніх віросповідань, статі та почуттів»; 

 «Розуміти і буди зрозумілим»; 

 «Сприймати людину такою, як вона є». 

Найчастіше, на думку студентів, прояви нетерпимості (тобто 

антитолерантність) можна зустріти: 

 «У релігії та політиці» 

 «У лікарнях» 

  «У чергах» 

 «У соцмережах» 

  «У громадському транспорті» 

 «У громадських місцях та державних установах» 

 А ось відповіді щодо причин виникнення нетерпимості: 

  «Бо люди не вміють контролювати свої емоції та розуміти позицію 

інших» 

 «Від стереотипного мислення» 

  «Через застарілі моделі поведінки, поширені у суспільстві» 

 «Від постійних стресів та тривог» 

  «Від неосвіченості, від незнання людей, від небажання вчитись» 

 «Бо так виховали батьки і так сама людина хоче поводитися» 

Бути толерантним – це вибір тої людини, яка є вільною у своїх проявах 

та дозволяє бути вільними людям навколо себе. Поспілкувавшись з 

молодими представниками сучасного суспільства, я зауважила, що більшості 

з них не так важливі колір шкіри, релігія, соціальний статус чи стать. 

Набагато вагомішим чинником є те, які у людини характер та виховання, чи є 

спільні інтереси та чи є ця особа цікавим співрозмовником. Незважаючи на 

те, що нетерпимість все ще існує на теренах України, наша молодь вже 

робить кроки у бік прийняття людей такими, як вони є. 

 



Поради щодо толерантності до роботи у дітей 

У навчальних закладах, а також з боку сім’ї треба працювати, щоб допомогти 

дітям та підліткам бути толерантними: 

Деякі поради, які ви можете взяти до уваги, такі: 

1. Проводити заходи з підвищення обізнаності та усвідомлення 

забобонів та стереотипів 

2. Запропонуйте заходи, де вони можуть навчитися бути 

толерантними (Деякі приклади можуть бути з рефлексійних текстів, 

перегляду фільмів чи навіть рольових ігор, де вони грають різних 

персонажів і можуть стати на їхнє місце.) 

3. Практика толерантності у повсякденному житті, тобто діяльність 

із виведення поведінки толерантності поза шкільним середовищем 

4. Коли ваша дитина або ваш студент стикаються з ситуацією 

дискримінації, дійте: послухайте та поговоріть про її почуття, про те, 

що відбувається, наслідки; пропонує інформацію на основі ситуації, що 

сталася. Ви можете скористатися можливістю пояснити, що сталося, як 

можна діяти толерантно, що є основним упередженням, які 

альтернативи є для вирішення цього конфлікту; ропонує допомогу або 

захист потерпілому. Ви повинні розуміти і розуміти, що ніхто не може 

бути відхилений або дискримінований. 

5. Заохочуйте ініціативу та співпрацю дітей (розвиток ініціативи та 

співпраці корисно для толерантності. Діти, які навчаються допомагати 

одне одному, розуміти одне одного, просити про допомогу та 

співпрацю, поставлять їх у змогу діяти толерантно 

6. Допоможіть їм зрозуміти красу різного. (Ми повинні допомогти 

дитині оцінити себе як члена групи, але ми також повинні допомогти їй 

оцінити людей, які належать до різних груп, і вважати це рівноцінним. 

Ми також повинні допомогти їм розпізнати упередження, соціальну 

несправедливість, яка іноді трапляється у людей, які належать до 

певних груп. І дайте їм інструменти для дії, коли вони опиняться в 

таких ситуаціях.) 

7. Навчіть його цінувати власну культуру 

Щоб оцінити різноманітність культур і навчитися любити те, що 

відрізняється, важливо цінувати, приймати і любити те, що є твоїм. 



Культура - це щось важливе у всіх нас, у нашому способі мислення та 

почуттів. Це те, що змінюється і адаптується з часом. 

Частина власної культури, щоб пізніше працювати над іншими. Важливо 

також, щоб ви допомогли вашій дитині бути коханою та прийнятою, оскільки 

це згодом призведе до прийняття іншими. 

Для цього пропонуйте їм позитивні зразки для наслідування, стежте за 

упередженнями та стереотипами, що з’являються навколо них, щоб 

працювати над ними, допомогти зрозуміти, хто вони, поговорити про власну 

культуру ... 

8. Навчіть його поважати те, що відрізняється, і цінувати інших 

А ти, ти думаєш, ми живемо в толерантному світі? 

 


