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Вступ 
 

«Якщо я чимось на тебе не схожий,  

я цим зовсім не ображаю тебе, а, навпаки, обдаровую» 

Антуан де Сент-Екзюпері 

 

За період свого існування людська цивілізація пройшла довгий шлях 

протиріч стосовно дітей з обмеженими можливостями. Це був шлях духовної 

еволюції суспільства, на якому зустрічалися як сторінки байдужості, 

ненависті, агресії, так і зразки піклування та милосердя. Тільки одного 

завжди було замало у минулих відносинах – співпраці на рівних умовах. 

Чимала частина суспільства і сьогодні має негативне чи, у кращому 

разі, нейтральне відношення до людей з інвалідністю. Своєрідність 

соціальної перцепції уповільнює процес просування дітей з інвалідністю до 

соціуму, а сім’ю переводить у стан соціальної ізоляції. 

 Протягом останніх років наша держава зробила відчутні кроки в галузі 

соціальної інтеграції дітей з інвалідністю як магістрального напрямку їх 

соціального захисту. Інтеграція дітей з обмеженими можливостями здоров’я 

в соціальне середовище – один із основних гуманістичних напрямків 

побудови суспільства рівних можливостей в Україні. 

Головна проблема особливої дитини полягає в її обмеженому зв’язку зі 

світом, збідненому спілкуванню з однолітками, обмеженості спілкування з 

природою, доступу до культурних цінностей, а інколи – до навчання. 

Соціальні ініціативи, що сьогодні впроваджуються у наше співжиття, 

передбачають реалізацію цілеспрямованого системного підходу до дітей з 

особливостями розвитку. Одним із таких підходів є інклюзивне навчання 

дітей з обмеженими  можливостями здоров’я у закладах освіти. 

Інклюзивна освіта – це процес отримання освіти шляхом включення 

дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір закладу освіти з 

метою їх навчання й виховання у комплексі з корекційно-розвитковим 

складником та спільної діяльності в дитячому колективі. 

Така форма інтеграції дає можливість реалізації внутрішніх потреб 

дітей у спілкуванні в процесі оволодіння основами наук, напрацюванні 

позитивних знань, умінь та навичок соціального співжиття, формування 

життєспроможності та життєвої компетентності дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я.  

Впровадження інклюзивного навчання, викликано, в першу чергу, 

необхідністю подолання ізольованості існуючої системи спеціальної освіти 

та потребує змін у мисленні оточуючих людей. Важливо досягти 

усвідомлення спільнотою важливості процесу оптимізації психофізичного 

розвитку та соціалізації дітей з особливостями розвитку з одного боку, та 

створення моделі соціуму для здорових дітей, в якому живуть люди з різними 

можливостями та індивідуальною неповторністю – з іншого. 
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Процес включення дітей з інвалідністю до освітнього простору 

загальноосвітньої школи або закладу дошкільної освіти відкриває певні 

переваги та приносить максимум користі: 

 для дітей з особливими потребами – соціальний розвиток, набуття досвіду 

спілкування, оволодіння основами наук в умовах інтегративного співжиття 

класу або групи, руйнування комплексів неповноцінності та формування 

позитивного світосприйняття власної особистості; 

 для дітей однолітків – соціальний розвиток, набуття досвіду спілкування з 

дітьми з порушенням психофізичного розвитку, уміння прийти на 

допомогу, оволодіння знаннями в умовах інтегративного співжиття, 

руйнування хибних соціальних стереотипів, заміна їх реалістичним 

поглядом на розмаїття суспільства, формування позитивних якостей 

співжиття, розвиток доброти, милосердя, здатності опікуватися 

проблемами інших людей, виховання толерантного ставлення до людей з 

обмеженими можливостями; 

 для батьків – реалізація їхнього бажання бачити свою дитину, «як усі»; 

можливість брати участь у прийнятті рішень щодо навчання своєї дитини 

(як член команди), можливість спілкування з іншими батьками тощо;  

 для вчителів – поглиблення та розширення професійних знань, краще 

розуміння індивідуальних особливостей учнів, оволодіння різноманітними 

педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти 

розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. 

З огляду на всі зазначені переваги впровадження інклюзивного 

навчання необхідно усвідомити, що саме педагогічні працівники мають бути 

провідниками інклюзивної філософії. Саме вони мають бути носіями 

цінностей толерантності, а саме милосердя, терпимості, доброти, позитивної 

комунікації, прийняття іншості. 

Усвідомлюючи актуальність розвитку толерантності в закладах освіти 

та підготовки педагогів до процесів інклюзії обласним ресурсним центром з 

підтримки інклюзивної освіти (ОРЦПІО) Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  (МОІППО) розроблено цикл 

навчальних тренінгів «Уроки толерантності», які були проведені протягом 

2019-2020 років. Цей пролонгований сертифікований навчальний захід 

об’єднав вчителів, вихователів, асистентів учителів, асистентів вихователів 

та фахівців психологічної служби у професійному розвитку щодо побудови 

системи психолого-педагогічної роботи з дітьми з формування 

толерантності. 

Толерантність не формується за один раз або за один проведений захід, 

її необхідно постійно підтримувати й наповнювати змістом, розвивати 

емоційну прив’язаність та позитивну комунікацію.  

Представлений досвід – це спроба змінити усталене ставлення 

суспільства до дітей з порушеннями психофізичного розвитку.  
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ПРОГРАМА ЦИКЛУ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ 

 «УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ» 
Обговорено й рекомендовано до схвалення на вченій раді Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол засідання структурного 

підрозділу № 2 від «06» березня 2020 р.). 

Категорія: учителі інклюзивних класів, вихователі інклюзивних груп, 

асистенти вчителів, асистенти вихователів, фахівці психологічної служби 

закладів освіти.   

Анотація заходу 

Толерантність – це повага, прийняття і правильне розуміння багатого 

різноманіття культур нашого світу, інших форм самовираження і способів 

прояву людської індивідуальності. Толерантність сьогодні – це єдність у 

різноманітті, те, що сприяє переходу від війни до культури миру; яскравий 

показник ступеня демократичності кожної держави й одна з умов її розвитку. 

Виховання толерантності підростаючого покоління – це запорука того, що 

взаємотерпимість, діалог і взаєморозуміння стануть нормою поведінки всіх 

людей без винятку, адже толерантність є не тільки важливим принципом, а й 

необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку людства. 

План роботи циклу навчальних тренінгів «Уроки толерантності» 

містить чотири заходи, що передбачають ознайомлення учасників із 

педагогічними інструментами задля розвитку лідерства та емпатії щодо 

інакшості; прийняття та правильного розуміння проявів різноманіття. 

Практичною частиною тренінгу передбачена інтерактивна робота з 

учасниками щодо виявлення й усунення стереотипів, штампів, що 

перешкоджають рівному включенню всіх дітей в освітній процес та 

суспільне активне життя. 

Мета заходу: поглиблення й розширення знань щодо толерантності та 

побудова системи психолого-педагогічної роботи з дітьми щодо розвитку 

толерантності. 

 

Завдання: 

 збагачувати власний досвід та критичний діалог, які потрібні для 

ефективної роботи щодо розвитку толерантності; 

 розвивати інклюзивний  компонент толерантності  педагогічних 

працівників: вміння аналізувати ситуації/оточення; 

обирати/пропонувати форму поведінки; уникати  стереотипних 

упереджень, недоброзичливості, озлобленості, агресивності;  

 розроблення конспекту заходу (класної, виховної  години; конспекту 

уроку/заняття) з формування толерантності в учасників освітнього 

процесу 
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Орієнтовні теми, види й форми діяльності учасників 

 

№ 

з/п 

 

Структурні елементи програми заходів 

Обсяг 

навчального 

часу  

(в акад. год) 

І тренінг «НУЛЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ» 

Міжнародний день толерантності 

1. «Толерантність – це мистецтво жити разом». 

Інформаційне повідомлення 

0,5 

2. «Інклюзивне навчання цінне та корисне для всіх учнів». 

Інтерактивна вправа «4 кути» 

0,5 

3. «Ярлики». Інтерактивна вправа. 

Інтерактивна вправа 

1 

4. Перегляд медіатексту «ZERO». 

Обговорення 

1 

5. «Учні можуть учитися РАЗОМ». Ознайомлення учасників 

тренінгу з різними форматами особливих освітніх потреб. 

Обговорення, обмін досвідом 

2 

6. Робота між тренінгами: розробка заходу  (класної, виховної 

години) з елементами формування толерантності в 

учнів/вихованців 

5 

ІІ тренінг «МЕНЕ ЦЕ НЕ ЛЯКАЄ» 

 Всесвітній день підвищення обізнаності про епілепсію 

1. Всесвітній день підвищення обізнаності про епілепсію. 

Історичний аспект (Purple Day). Інформаційне повідомлення. 

Інформаційне повідомлення 

0,5 

2. Розкриття змісту поняття «епілепсія», «епілептичний напад». 

Інформаційне повідомлення 

1 

3. Перегляд медіатексту «Що таке епілепсія?» 

Інформаційне повідомлення 

0,5 

4. Перегляд медіатексту «Які види нападів існують?» 

Інформаційне повідомлення. Обговорення 

1 

5. «Правила поведінки, якщо ви стали свідком епілептичного 

нападу». Методичні рекомендації, перегляд медіатексту 

«Епілепсія#менеценелякає». 

Практичне заняття 

1 

6. «Епілепсія – не вирок. Цікаві факти про відомих людей». Міфи 

про епілепсію.  

Інформаційне повідомлення 

1 

8. Робота між тренінгами: розробка  інформаційного буклету на 

тему «Толерантність» 

5 
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ІІІ тренінг «ОДЯГНИ БЛАКИТНЕ» 

Міжнародний день поширення інформації про аутизм 

1. Всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму. 

Інформаційне повідомлення 

0,5 

2.  «Аутизм – не хвороба, а розлад».  

Загальна характеристика та особливості  психофізичного 

розвитку дитини з розладами аутистичного спектру.  

Перегляд медіасюжету. 

Інформаційне повідомлення 

1 

3. «Природні здібності мозку». 

Перегляд медіатексту. 

Обговорення 

0,5 

4. Стратегії підтримки дітей із розладами аутистичного спектру в 

освітньому просторі. 

Практична робота 

1 

5. Аутизм може робити дивовижні речі!  

Перегляд медіатексту. 

Обговорення 

1 

6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з аутизмом з опорою 

на їхні ресурси. 

Практична робота 

1 

7. Робота між тренінгами: 

виготовлення посібника корекційно-розвивального 

спрямування для дитини з аутизмом (наочність,  

візуалізований розклад, дидактична гра тощо) 

5 

ІV тренінг «LOTS OF SOCKS /БАГАТО ШКАРПЕТОК» 

 Міжнародний день людей із синдромом Дауна 

1. Всесвітній день людей із синдромом Дауна. 

Інформаційне повідомлення 

0,5 

2. Причини виникнення хвороби та основні характеристики. 

Інформаційне повідомлення 

0,5 

3. Особливості людей із синдромом Дауна.   

Робота з кейсами 

2 

4.  Правила успішної взаємодії з людьми, які мають синдром 

Дауна. 

Практична робота 

2 

5. Особливості навчання дітей із синдромом Дауна. 

Робота з кейсами 

2 

6. Відомі особистості із синдромом Дауна. 

Перегляд медіатексту. Обговорення 

2 

7. Підсумок тренінгу  1 
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Очікувані результати 

 поглиблені знання щодо толерантності як феномена;  

 збагачений власний досвід та соціальна емпатія, які потрібні для 

ефективної роботи щодо розвитку толерантності; 

 відпрацьований інклюзивний  компонент толерантності  вчителя: вміння 

аналізувати ситуації/оточення; обирати/пропонувати форму поведінки; 

уникати  недоброзичливості, озлобленості, агресивності;  

 розроблені конспекти заходів (класної, виховної  години; конспекту 

уроку/заняття) з елементами формування толерантності в 

учнів/вихованців; буклети, флаєри на тему «Толерантність»; навчально-

дидактичні посібники корекційно-розвивального спрямування. 

Особливо хочеться зазначити, що робота з розвитку толерантності не 

має бути одноразовою. Для формування стійкої толерантності та щирого 

прийняття необхідна системна та щоденна кропітка робота. 
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І тренінг «НУЛЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ» 

Міжнародний день толерантності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знайомство учасників 

Сьогодні нас з вами об’єднала спільна тема зустрічі – мистецтво 

толерантного ставлення один до одного. Пропоную поглибити знайомство, 

краще пізнати нових і давніх друзів.   

Ведучий пропонує учасникам назвати своє ім’я та продовжити речення: 

«Мене звуть…, я люблю…» 

Учасники обирають кольорову смужку паперу, пишуть на ньому своє ім’я, за 

бажанням щось малюють. Згодом кожен представляється, а зі смужок за 

допомогою степлеру утворюється ланцюжок. 

2. Правила роботи в групі 

Для спільної продуктивної роботи учасників ведучий пропонує правила, 

підготовлені заздалегідь: (роздруковані, на екрані). Якщо в ході проведення 

вправи в учасників виникли будь-які побажання відносно правил, то вони 

можуть вносити свої зміни. 

3. Інформаційне повідомлення «Толерантність – це мистецтво жити 

разом». 

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. 
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Щороку 16 листопада світ святкує Міжнародний день толерантності 

(International Day for Tolerance). Саме цього дня 1995 року на 28-й 

Генеральній конференції ЮНЕСКО було одностайно прийнято Декларацію 

принципів толерантності. 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». 

Під толерантністю в Декларації розуміється «повага, прийняття і 

правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших 

форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності». 

Декларація проголошує «визнання того, що люди за своєю природою 

розрізняються за зовнішнім виглядом, соціальним становищем, мовою, 

поведінкою і цінностями й мають право жити в світі і зберігати свою 

індивідуальність». 

На жаль, в історії людства було і є зараз безліч випадків, коли війни 

виникали через розлад між людьми, через брак злагоди та взаємоповаги.            

З розвитком суспільства прийшло розуміння, затверджене в Декларації: 

«взаємотерпимість, толерантне ставлення один до одного, солідарність, 

діалог і взаєморозуміння повинні стати нормою поведінки і дій всіх людей 

без винятку, груп людей, політичних партій, громадських організацій і рухів, 

адже толерантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною умовою 

миру та соціально-економічного розвитку людей». 

Для української мови поняття «толерантність» відносно нове. Але це не 

означає, що його не існувало для українців. Просто називалося воно інакше – 

терпіння, терпимість. До речі, у перекладі з латинської «tolerance» і означає 

«терпіння». 

Міжнародний день толерантності має нагадати нам про необхідність 

без агресії сприймати думки, погляди та ідеї, які не збігаються із власними, 

про терпимість до чужого способу життя, релігійної, національної й 

культурної належності, мови, звичаїв, цінностей, почуттів, фізичного і 

психічного стану, зовнішнього вигляду.  

Толерантність сьогодні – це єдність у різноманітті, те, що сприяє 

переходу від війни до культури миру; це яскравий показник ступеню 

демократичності кожної держави й одна з умов її розвитку. Політична 

толерантність є основою для плідних міжнародних відносин. 

У цей день в Україні, як і у всьому світі, проходять різноманітні 

заходи, акції, флеш-моби на підтримку принципів толерантності. Для 

громадян – це, передусім, активна позиція, що формується на основі 

визнання універсальних прав та основних свобод людини. Адже, як казав 

Генеральний секретар ООН (1997-2006), лауреат Нобелівської премії миру 
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Кофі Аннан, «Толерантність – це мистецтво жити з іншими людьми та з 

іншими ідеями». 

 

4. Інтерактивна вправа «4 кути» 

Мета:  інтерактивна вправа, яка  пропонує учасникам  робити  вибір,   

шукати  обґрунтування  вибору  та  практикуватися  в  уважному  

вислуховуванні  інших  точок  зору 

Вправа починається з оголошення твердження: «Інклюзивне навчання 

цінне та корисне для всіх учнів» 

У чотирьох кутах приміщення розташовані різні точки зору відносно 

даного твердження: 

Перший кут – «Так, оскільки діти допомагають одне одному» 

Другий кут – «Ні, це не виправдано. Дітям з особливостями розвитку 

необхідна спеціальна допомога» 

Третій кут – «Інклюзивне навчання дає змогу краще зрозуміти потреби дітей 

з особливостями розвитку, вони мають відчувати себе гідними» 

Четвертий кут – «Суспільство втрачає, якщо певна частина людської 

спільноти не залучена до активного і продуктивного життя» 

Учасники тренінгу обирають той вислів, який їм імпонує і 

розташовуються біля нього (таким чином учасники діляться на чотири 

групи). Ті учасники які не визначилися лишаються посередині. 

Згодом починається обговорення думок учасників, обґрунтування їхніх 

позицій (намагатися дати висловитися кожному учаснику!).  

Під час обговорення ті учасники, які залишилися посередині можуть 

змінити свою позицію, обравши групу. 

5. Інтерактивна вправа «Ярлики» 

На нашій планеті живуть різні люди. Вони належать до різних 

національностей, сповідають різні релігії, мають різний колір шкіри. 

ХХІ століття – це століття змін, розвитку та підтримки неформатності, 

впевненості та свободи. У наш час можна стати тим, ким хочеш. Сьогодні 

маємо більше інформації, більше вибору, більше взаємодій. Кожен має власні 

мрії, цілі та можливості. Кожна людина унікальна, проте, досі є люди, яких 

часто називають інакшими, неформатними. 

І етап вправи: дати відповіді на два запитання: 

1. Яких людей вважають неформатом? 

2. Яких людей називають інакшими? 

ІІ етап вправи: проаналізувати емоції, відповівши на два запитання: 

1. Як ставляться до цих людей? 

2. Які почуття в нас викликають «інакші» люди? 

Після відповідей прикріпити на учасників стікери з діями або емоціями 

так, щоб вони не могли їх прочитати. 
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Після цього учасники починають ходити приміщенням і робити дії або 

показувати емоції, написані на стікерах інших. Наприклад: «жалій мене», 

«злись на мене», «штовхни мене».  

6. Перегляд медіатексту «ZERO» 

 https://www.youtube.com/watch?v=6WrZrypsbb4 

Обговорення 

7. Обговорення, обмін досвідом за темою «Учні можуть учитися 

РАЗОМ». 

Ознайомлення учасників тренінгу з різними форматами особливих освітніх 

потреб.  

8. Домашнє завдання: розробка заходу  (класної, виховної години) з 

елементами формування толерантності в учнів/вихованців. 

 

ІІ тренінг «МЕНЕ ЦЕ НЕ ЛЯКАЄ» 

 Всесвітній день підвищення обізнаності про епілепсію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Привітання 

Доброго дня, шановні учасники ІІ тренінгу з циклу  навчальних 

тренінгів «Уроки толерантності»! 

Сьогодні ми продовжуємо говорити про толерантність. Адже, 

толерантність – це повага, прийняття різноманіття та особливостей кожного. 

Виховання толерантності підростаючого покоління – це запорука того, що 

взаємотерпимість, діалог і взаєморозуміння стануть нормою поведінки всіх 

людей без винятку, адже толерантність є не тільки важливим принципом, а й 

необхідною умовою морально здорового сучасного соціуму.  

Отже, всім ПРИВІТ! О-о-о-о як багато фіолетового кольору! Це не 

просто так. Це Фіолетовий день або «Purple Day»! А чи відомо вам, що 

означає та символізує фіолетовий колір? Вважається, що фіолетовий колір 

https://www.youtube.com/watch?v=6WrZrypsbb4
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позитивно впливає на нервову систему, зменшує тривожність, фобії та 

страхи. Наша сьогоднішня зустріч присвячена Всесвітньому дню підвищення 

обізнаності про епілепсію. «Purple Day». Що ж це за день? 

2. Інформаційне повідомлення «Всесвітній день підвищення обізнаності 

про епілепсію. Історичний аспект (Purple Day)» 

Фіолетовий день – це щорічна міжнародна акція, що проводиться                    

26 березня, головна мета якої – розвіяти міфи про епілепсію і привернути 

увагу суспільства до проблем людей з епілепсією.  

Автор ідеї Фіолетового дня – Кессіді Меган з канадської провінції 

Нової Шотландії. У 2008 році Кессіді було всього 9 років, і на жаль, їй уже 

неодноразово прийшлося зіткнутися з нерозумінням і глузуванням з боку 

однолітків та дорослих, котрі нічого не знали про її захворювання і вважали, 

що у дівчинки проблеми з психікою. Саме тому Кессіді і вирішила звернути 

увагу на проблему епілепсії, розвіяти міфи про це захворювання і показати 

людям, що страждають від епілептичних нападів, що вони не самотні. Ідею 

дівчинки підтримала Асоціація епілепсії Нової Шотландії.  

Вперше день епілепсії відзначили 26 березня 2008 року. Учасники акції 

приколювали до одягу фіолетову стрічку, що виступає символом епілепсії, 

або ж просто одягали що-небудь фіолетового кольору. Вже у 2009 році у 

акції взяли участь понад 100 тисяч студентів, 95 організацій, 116 політиків. З 

кожним роком кількість учасників у різних країнах зростає. Сьогодні і в нас з 

вами є можливість долучитися і висловити свою підтримку людям з 

епілепсією! Отже, з’ясуємо, що таке епілепсія? 

Крик, падіння на землю, судома, яка зводить тіло, лихоманить та 

викручує, людина задихається, сходить піною та втрачає свідомість – так 

зазвичай в уяві більшості виглядає епілептичний напад, який завжди стається 

зненацька і наводить жах. 

Сьогодні ми хочемо допомогти розібратися, що насправді це – міф та 

картинка з кіно. У житті епілепсія може мати протилежний вигляд – і ще 

більше спантеличити. Людина виглядатиме, ніби на підпитку, уповільненою, 

або навпаки автоматично продовжувати робити те, що робила із абсолютно 

відсутнім виразом обличчя. Через таку різноманітність в побуті епілепсію 

часто називають хворобою- головоломкою. Розібратися з тим, як розрізнити 

химерні прояви, не злякатися та відреагувати, якщо це сталося на ваших 

очах, допоможе підготована нами інформація. 

3. Пропонуємо переглянути декілька медіатекстів: 

1. Що таке епілепсія? 

https://www.youtube.com/watch?v=c-_GSteRTBs 

2. Які види нападів існують? 

https://www.youtube.com/watch?v=Vksh246tHrU 

3. Як розпізнати наближення нападу? 

https://www.youtube.com/watch?v=zub9pBJfA5Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-_GSteRTBs
https://www.youtube.com/watch?v=Vksh246tHrU
https://www.youtube.com/watch?v=zub9pBJfA5Y
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4. Методичні рекомендації «Правила поведінки, якщо ви стали свідком 

епілептичного нападу» 

Що потрібно робити, коли почався напад 

 перемістити постраждалого у безпечне місце, якщо він притомний; 

 непритомного хворого не переміщувати, окрім випадків, коли 

альтернатива становить загрозу його життю; 

 прибрати будь-які предмети, що можуть становити загрозу; 

 пом’якшити падіння після знепритомнення; 

 розстібнути комір; 

 попросити людей, які оточують відійти подалі; 

 зафіксувати час початку нападу 

5. Інформаційне повідомлення «Епілепсія – не вирок. Цікаві факти про 

відомих людей». Міфи про епілепсію. 

Міфи і легенди Давньої Греції розповідають про подвиги Геракла, а в 

драмі Еврипіда «Божевілля Геракла» досить точно змальовані ознаки 

епілептичних нападів Героя. Великий Юлій Цезар був епілептиком - його 

напади описані Плутархом. 

Серед державних діячів і великих полководців також були люди, яким 

випало страждати від епілепсії. Олександр Македонський, Ганнібал, 

Наполеон, Іван Грозний, Петро Великий, Жанна Д'Арк, Теодор Рузвельт 

відчували біль і страх, пов’язані з нападами, захворювання заважало їм жити 

і працювати – але не завадило прославитися на обраному терені. 

Багато знаменитостей, які хворіли на епілепсію, сьогодні відомі 

практично кожній людині: 

Філософи: Сократ, Аристотель, Піфагор; 

Вчені: Ісаак Ньютон, Альфред Нобель, Томас Едісон; 

Письменники: Льюїс Керолл, лорд Байрон, Чарльз Діккенс, Федір 

Достоєвський; 

Музиканти: Нікколо Паганіні, Модест Мусоргський, Петро 

Чайковський, Лювіг ван Бетховен; 

Художники: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Ван Гог 

Можливо, список знаменитостей був би більше, якби «падучу» не 

приймали за різні форми божевілля і інші форми розладів особистості, і 

раніше описали б її особливості. 

Не варто дивуватися тому, що в цих списках практично немає жіночих 

прізвищ. Жінкам в той час було важче домогтися популярності, їх долею 

були сімейні клопоти. Звичайно, вони теж можуть хворіти на епілепсію, хоча 

і рідше, ніж чоловіки. 

Кожна людина, хвора на епілепсію, має розуміти: багато в чому його 

життя залежить від того, як він буде ставитися до себе, до свого лікування, до 

перспектив одужання. Суворо дотримуючись всіх розпоряджень лікаря, 

виконуючи призначення, приймаючи ліки і дотримуючись правильного 

режиму дня, з цим захворюванням можна прожити довгі роки, і не просто 
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прожити, а жити повноцінним, щасливим життям, досягати успіхів на 

обраному терені, приносити радість собі і оточуючим людям 

6. Домашнє завдання: розробка  інформаційного буклету на тему 

«Толерантність». 

 

 

ІІІ тренінг «ОДЯГНИ БЛАКИТНЕ» 

Міжнародний день поширення інформації про аутизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Привітання 

Доброго дня, шановні учасники ІІІ тренінгу з циклу  навчальних 

тренінгів «Уроки толерантності»! Ми знову говоримо про толерантність, і 

саме сьогодні маємо актуалізувати тему підтримки та розуміння дітей та 

людей із розладами аутистичного спектру. 

«Ау», – кричать люди, якщо заблудять у лісі. Це означає: «я сам, 

відізвіться, хто чує». Слово «аутизм» теж цього кореня, воно походить від 

грецького autos – «сам», а аутизм – «занурення у себе».  

2. Інформаційне повідомлення Всесвітній день поширення інформації 

щодо проблем аутизму. Загальна характеристика та особливості  

психофізичного розвитку дитини з розладами аутистичного спектру.  

2 квітня – Міжнародний День поширення інформації про аутизм. Цей 

день було встановлено 18 грудня 2007 року резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН. Ще цей день відомий, як «День у блакитному». Люди по 

всьому світу одягають блакитні речі у підтримку осіб з аутизмом. Чому 

блакитний? За даними найбільшої в світі батьківської організації Autism 

Speaks, серед хлопчиків випадки РАС стаються в середньому вп’ятеро 

частіше за дівчат, тому кольоровим кодом обрано блакитний, а символом – 

блакитну стрічку. 
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Аутизм (розлади аутистичного спектру (РАС) – це стан, який виникає 

внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується 

вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. 

Його неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адаптувати 

людину до соціального життя. 

За оцінками ВООЗ, 1 дитина із 160 має будь-який із розладів 

аутистичного спектру. Американська асоціація Autism Speaks відзначає               

1 випадок аутизму на 88 дітей. Загалом у світі таких осіб нараховується               

2 мільйони 400 тисяч. В Україні з 2008 по 2013 рік за даними МОЗ України 

захворюваність на розлади зі спектру аутизму зросла в 3,8 разів з 2,4 до                

9,1 на 100 000 дитячого населення. 

Розлади аутистичного спектру починаються у дитинстві, проте 

зберігаються у підлітковому та дорослому віці. У більшості випадків ці стани 

проявляються у перші 5 років життя. 

Діагностувати ризик розвитку аутизму можна вже в 1,5 річному віці 

дитини за допомогою спеціального скринінгового тесту. Люди з аутизмом 

можуть бути надзвичайно обдарованими, проте їм потрібно набагато більше 

часу, щоб навчитися чомусь дуже простому. Рівні розумової діяльності у 

людей з РАС варіюють в надзвичайно широких межах – від важкого 

порушення функцій до чудових невербальних когнітивних навичок. Такі діти 

проявляють здібності – іноді просто геніальні – до малювання, музики, 

конструювання, математики тощо. При цьому інші сфери життя не будуть 

цікавити дитину. Аутизм у чотири рази частіше вражає хлопчиків, ніж дівчат. 

Якщо говорити про причини аутизму, є багато факторів, які 

підвищують вірогідність появи у дитини РАС, в тому числі фактори 

навколишнього середовища та генетики. 

Немає науково обґрунтованих даних щодо зв’язку між вакциною проти 

кору, коклюшу та краснухи і розвитком аутистичних розладів у дітей, 

оскільки ураження мозку відбувається ще на етапі внутрішньоутробного 

розвитку плода. До 6 років мозок дитини активно засвоює інформацію. І 

якщо намагатися розвивати «дитину дощу» до цього віку зусиллями 

психологів, арт-терапевтів, логопедів, то з часом таку дитину можна 

адаптувати до соціального життя. 

3. Перегляд медіасюжетів 

1. Проблеми аутизму – як сьогодні в Україні сприймають особливих 

дітей 

https://www.youtube.com/watch?v=z7GxoUpcjlE 

2.  Розуміння - синонім людяності 

https://www.youtube.com/watch?v=kbG5Oba7aNw 

3. Природні здібності мозку 

https://www.youtube.com/watch?v=uwnikasaEPM 

Обговорення 
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4. Методичні рекомендації «Стратегії підтримки дітей із розладами 

аутистичного спектру в освітньому просторі» 

Серед учнів з аутизмом можуть бути діти з надзвичайно широкими 

межами рівнів розумових здібностей – від важкого порушення в поведінці зі 

значною або помірною розумовою відсталістю, до чудових невербальних 

когнітивних навичок, з неабияким інтелектом, надзвичайно обдарованими та 

з низьким рівнем порушень в поведінці. Таким учням потрібно набагато 

більше часу, щоб навчитися чомусь дуже простому. Вони проявляють іноді 

геніальні здібності до математики, конструювання, малювання, музики тощо. 

При цьому інші сфери життя їх зовсім не будуть цікавити. 

Як працювати з учнем з РАС? 

 виділіть йому зручне місце у класі (наприклад, подалі від вікна, в 

першому ряду, так щоб легше було йому зосередити увагу на вчителя); 

 облаштуйте зону, в якій учень з аутизмом зможе усамітнитися, і 

відпочити за необхідності; 

 має бути стабільність та передбачуваність розпорядку дня в школі, 

план конкретного уроку чи заняття у вигляді наочної інформації 

(наприклад: конкретні предмети, фотографії, малюнки, піктограми або 

таблички з надписами); 

 допоможіть дитині краще орієнтуватися у просторі школи, наприклад: 

зробіть план школи, зрозумілі маркування потрібних приміщень; 

 обов’язково попереджайте про зміни, наприклад: про заміну чи 

скорочення уроків; 

 підготуйте додаткові завдання або інші заходи для ситуацій, коли учень 

з аутизмом закінчить роботу раніше, ніж його однокласники; 

 підготуйте фотографії, схеми, діаграми, таблиці, які б повніше 

ілюстрували і впорядкували б інформацію, що міститься в тексті 

підручника; 

 контролюйте власне мовлення: розмовляйте спокійно, “не заливайте 

потоком слів”, робіть перерви між фразами, щоб у дитини був час на 

обробку інформації; 

 після кожного завдання чи питання давайте час дитині на реакцію; 

 уникайте сарказму, натяків, метафор (діти з РАС все сприймають 

буквально); 

 формулюйте думки чітко, формулюйте конкретні питання; 

 зверніть увагу на те, що висловлювання спрямовані до всього класу 

мають бути зрозумілими і для учня з аутизмом. Якщо це необхідно - 

повторіть знову індивідуально для нього; 

 усні команди підкріплюйте записами на дошці, на аркуші, 

піктограмами, або фотографіями; 

 підтримуйте дитину при виконанні самостійної роботи; 

 давайте завдання зрозумілі для неї, розбивайте їх на етапи; 

 іноді знижуйте складність завдань або скорочуйте їх; 
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 посилено мотивуйте учня у процесі навчання; 

 використовуйте інтереси дитини і улюблені форми роботи в процесі 

навчання новим навичкам; 

 створюйте ситуації, в яких учень буде мати поштовх до успіху, 

використовуйте його здібності для підвищення статусу в класі; 

 допомагайте йому у встановленні і підтримці відносин з однолітками; 

 співпрацюйте з батьками учня; 

 співпрацюйте з спеціалістами, які проводять корекційні заняття з 

дитиною. 

Як перевіряти знання учня з аутизмом? 

 візьміть до уваги роботу дитини, її інтелектуальні здібності, її рівень та 

спосіб спілкування, її концентрацію уваги; 

 пам’ятайте, що саме ви перевіряєте: вміння писати тест або знання; 

 використовуйте форму тесту, а не форму опису; 

 складіть тест з використанням матеріалів і візуального контенту, 

мультимедій; 

 якщо потрібно задайте додаткові питання та/або питання допоміжні; 

 підготуйте письмовий, а не усний тест; 

 виділяйте на тест і оцінку дитини з аутизмом більше часу; 

 не кричіть на учня; 

 будьте люб’язними до дитини; 

 не відсторонюйтеся від дитини – це дозволить об’єктивно оцінити її 

здібності; 

 застосовуйте відповідну мотивацію і заохочення за виконання роботи. 

Допомога дітям з РАС та їх навчання – це нелегкий і довготривалий 

процес. Їх мозок опрацьовує інформацію в особливий спосіб, саме цим 

зумовлюються труднощі розуміння цього світу. Тому потрібно «подавати» 

нову інформацію у такий спосіб, щоб вони навчилися розуміти, як їм в цьому 

світі жити, як будувати стосунки та реалізовувати свій потенціал. 

5. Перегляд медіатексту «Аутизм може робити дивовижні речі!»  

https://www.youtube.com/watch?v=RgSN-DihDbU 

Обговорення 

6. Домашнє завдання: виготовлення посібника корекційно-

розвивального спрямування для дитини з аутизмом (наочність,  

візуалізований розклад, дидактична гра тощо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RgSN-DihDbU
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ІV тренінг «LOTS OF SOCKS /БАГАТО ШКАРПЕТОК» 

Міжнародний день людей із синдромом Дауна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Привітання 

Шановні учасники циклу тренінгів «Уроки толерантності»! Хочу 

привітати вас на четвертому, останньому із запланованих тренінгів даного 

циклу. Вдячні всім за стійкий інтерес до теми толерантності та активну 

участь у роботі тренінгу, сумлінне виконання практичних завдань. 

Цей тренінг присвячений поширенню інформації про Синдром Дауна.     

Синдром Дауна – важка генетична аномалія. За статистикою, 1 немовля на 

650 з’являється на світ з цим відхиленням, з однією зайвою хромосомою. В 

усьому світі людей з синдромом Дауна називають «сонячними» – настільки 

вони добрі, доброзичливі, відкриті і беззахисні. Вони здатні будь-кого 

образити, оскільки зовсім позбавлені агресії. Вони не вміють ображатися і 

злитися. І, як усі діти, вони люблять грати, танцювати, читати, пустувати, 

дізнаватись щось нове. Але жити, розвиватися, вчитися і виявляти свої 

таланти діти з синдромом Дауна здатні лише в атмосфері любові. Їм потрібно 

трохи більше допомоги, уваги і розуміння – як з боку сім’ї, так і всього 

суспільства. 

2. Інформаційне повідомлення Всесвітній день людей із синдромом 

Дауна. Причини виникнення хвороби та основні характеристики 

Вперше світ відзначав цю дату 21 березня 2006 року з ініціативи 

Європейської та Всесвітньої асоціацій Даун-синдром було вирішено 

оголосити 21 березня Міжнародним днем синдрому Дауна. 

Перший місяць весни було обрано тому, що синдром Дауна являє 

собою трисомію (березень – третій місяць року) за 21 хромосомою (тому      

21 березня). Синдром Дауна – це генетична аномалія, якій притаманна 
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додаткова хромосома 21. Люди з синдромом Дауна мають 47 хромосом у 

каріотипі замість звичних 46. 

Метою відзначення цього дня стала необхідність донесення до людей, 

що синдром Дауна – це не хвороба, тим більше не спадкове захворювання, 

це може стати з будь-якою людиною, будь-якою сім’єю. 

У всі часи народжувалися діти з синдромом Дауна, але вперше цей 

синдром описав англійський лікар Джон Даун в 1886 році. А вже таємницю 

цього синдрому – зайвої сорок сьомої хромосоми, відкрив у 1959 році 

французький генетик Жер Лежен. Зайва хромосома є результатом порушення 

дозрівання статевих клітин. Ця патологія не є рідкістю. У середньому один 

випадок на 650 новонароджених, але завдяки допологової діагностики 

народження дітей з синдромом Дауна зменшилася до одного випадку на  

1100 малюків. 

Ознаки синдрому Дауна 

 коротка шия 

 плоске перенісся 

 косі розрізи очей 

 виступаючий язик 

 вроджені вади серця 

 білі плями на рогівці 

 розумове відставання 

 надмірна гнучкість суглобів 

 повна або часткова втрата слуху 

 поодинока згинальна складка мізинця 
3. Рекомендації щодо дій батьків у вихованні дитини з синдромом Дауна 

1. Зберігати спокій, хоча б зовнішній. 

2. Отримати всю можливу інформацію про захворювання дитини і 

вашої ролі у його лікуванні та реабілітації. 

3. Намітити план дій і слідувати йому. 

4. Пам’ятати завжди про Вашу власну цінність для дитини, а тому 

приділяти час і собі, піклуватися про свій душевний і фізичний 

стан. 

5. Необхідно зрозуміти, що Ви змінити в змозі, а що ні, і не 

розпорошувати сили на порожні і помилкові дії. Тобто, якщо повне 

лікування дитини неможливо, Ваша мета навчити його жити з цим 

синдромом повноцінно, активно, самостійно і отримувати радість 

від життя, адже іншого у нього не буде.  

6. Слухати поради фахівців (медичних працівників, педагогів), 

запитувати про все, що Вас турбує. 

4. Перегляд медіатексту «Відомі особистості із синдромом Дауна» 

https://www.youtube.com/watch?v=GcsFeSpUb4E 

 Обговорення 

5. Підсумок тренінгу 

https://www.youtube.com/watch?v=GcsFeSpUb4E
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ВИСНОВКИ 
 

 

Тільки та країна, яка здатна піклуватися про своїх громадян, має 

майбутнє. Дбаючи про людей, що мають обмеження здоров’я, зберігаючи  

гідність та повагу до особистості, дбаючи про добробут та здоров’я всіх без 

виключення людей, ми зрощуємо громадянську свідомість та виховуємо 

толерантність. 

Крокуючи своїм непростим шляхом становлення Україна вже 

здійснила потужні кроки на шляху включення людей з обмеженими 

можливостями здоров’я до соціально активного життя, вибудовуючи 

суспільство рівних можливостей. Розгалужуючи зв’язки дитини, яка має 

особливості психофізичного розвитку  зі світом, ми наповнюємо і плекаємо її 

внутрішній світ, виховуємо гідність та самосвідомість. Якнайкраще цей 

процес реалізується під час інклюзивного навчання  в закладах освіти.   

Інклюзивна освіта, як процес отримання освіти дітьми з особливими 

освітніми потребами шляхом включення їх в освітній простір закладу освіти, 

навчання і виховання з урахуванням індивідуальної траєкторії розвитку та 

корекційно-розвиткової складової, дає можливість реалізації внутрішніх 

потреб цих дітей у спілкуванні в процесі оволодіння основами наук, 

напрацюванні життєвих навичок, формуванні соціальної компетентності та 

взаємодії. 

Впровадження інклюзивного навчання формує мислення спільноти,  

створюючи модель соціуму, в якому живуть люди з різними можливостями 

та індивідуальною неповторністю. 

Зважаючи на переваги впровадження інклюзивного навчання, саме 

педагогічні працівники стають провідниками інклюзивної філософії та 

носіями цінностей толерантності, зокрема: милосердя, терпимості, доброти, 

позитивної комунікації, прийняття. 

Толерантність не формується за один раз, один проведений захід навіть 

за один навчальний рік. Її необхідно постійно плекати й наповнювати 

змістом, розвивати емоційну єдність та позитивну взаємодію.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 

Конспект заняття в старшій групі «Квітка – серце країни Добра» 

(Буц Юлія Анатоліївна, вихователь закладу дошкільної освіти № 51  

м. Миколаєва) 

 

Мета: формувати уявлення дітей про моральні якості людини, сприяти 

їхнім проявам у повсякденному житті; вчити добирати прикметники для 

опису характеру людини; розвивати емоційність, виразність мовлення; 

формувати вміння оцінювати певну моральну ситуацію й висловлювати свою 

думку що до неї; вчити взаємодіяти один з одним, вчити говорити приємні 

слова – компліменти один одному, об’єктивно оцінювати свої та чужі 

вчинки, прислухатися до своїх почуттів; розвивати увагу,  вміння мислити і 

міркувати; виховувати у дітей почуття доброти, ввічливості, 

доброзичливості, уваги і дружби, вміння дарувати тепло і доброту, вміння 

дорожити близькими людьми. 

Хід заняття 

Скажіть мені будь – ласка, які ми з вами діти? (виховані). А виховані 

діти, коли приходять вони що? (вітаються). Давайте привітаємося. 

Добрий день! Добрий день! 

Хай добро вам буде всім 

Ні на день, ні на рік, 

А на довгий, довгий вік 

Діти, сьогодні вранці прийшло повідомлення до нашої групи. 

Послухайте:  

«Добрий день! До вас звертається всесвітній казкар. За глибоким 

морем, за дрімучим лісом є місто добра та дружби. Там дуже гарно і 

мешканці країни добрі, чемні, щирі та привітні. Але сталося лихо. Країною 

хоче заволодіти злий чаклун. Він зачарував серце і символ країни – квітку 

Добра. Жителі країни стали злими і байдужими і в них стали чорні і кам’яні 

серця. Допоможіть врятувати квітку Добра. 

А щоб потрапити у країну Добра, треба розказати чистомовку, але ж як 

промовляється вона? (чітко). 

Ра- ра-ра – у дворі весела гра 

Ру- ру- ру – ми продовжуємо гру 

Ло- ло- ло – всім нам дуже весело 

Мо- мо- мо – в мирі – дружбі живемо 

Ро- ро- ро – всім ми робимо добро 

Щоб потрапити в чарівну країну треба пройти веселу доріжку: 

Один, два, три – в країну Добра проведи! 
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Дидактична гра « Що ти скажеш, коли…» 

 зустрінеш друга у дворі (варіанти відповідей дітей): 

 прийдеш у дитячий садок (варіанти відповідей дітей); 

 побачиш у вечері маму (варіанти відповідей дітей); 

 наступиш комусь на ногу (варіанти відповідей дітей); 

 з ким-небудь прощаєшся (варіанти відповідей дітей). 

Чудово справились, одна пелюстка квітки розкрилася 

Я зараз запрошую у коло і пропоную пограти у гру «Чарівний 

стілець». 
Діти по колу передають чарівну хусточку і промовляють слова гри. На 

кінець слів дитина, у якої у руках залишилась хусточка сідає на стілець. Діти, 

що стоять у колі говорять їй щось добре і приємне. 

Хто сьогодні найгарніший? 

Хто сьогодні найдобріший? 

Швидше. Швидше ти з’явись 

На стілець ти приземлись! 

А стілець не простий, 

А стілець чарівний! 

(варіанти відповідей дітей) 

Розкрилася друга пелюстка квітки Добра 

Дидактична гра «Придумай добрий вчинок». 

Бачите, як багато тут різних предметів: зернятка, зламані іграшки, 

розірвана книга, брудна чашка, аркуш паперу, олівці. Подивиться на ці 

предмети. З їх допомогою можна зробити добрий вчинок. Скажіть який? 

(варіанти відповідей дітей). Молодці діти! 

Розкрилася третя пелюстка 

Дидактична гра « В якому вчинку живе добро» 

(Діти визначають вчинок і піднімають картку з веселим смайліком, або з 

сумним смайліком): 

- Допомагати другові в біді. 

- Когось образити.  

- Захистити слабкого. 

- Когось обдурити. 

- Ділитись тим, що маєш. 

- Не слухатися старших. 

- Вихвалятися перед кимось. 

- Радіти чужої біди. 

- Співчувати, якщо з кимось 

сталося нещастя. 

- Дражнитися. 

- Ображати через дрібниці. 

- Пробачити і просити пробачення, якщо когось образив. 

- Поважати інших. 
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Ви впорались із цим завданням 

Ще одна пелюстка квітки Добра розкрилась 

Гра «Квітка для друга» 

На таці лежать квіти (серед них декілька зів’ялих, зламаних), кожен 

повинен вибрати квітку, яку б подарував другові або близький людині. Діти 

обирають квітку, промовляючи: «Ця квітка для мого друга…» і ставлять 

квітку у вазу (відповіді дітей) 

Всі ви вибрали яскраві гарні квіти. Чому ніхто з вас не взяв ось таку 

квітку? (варіанти відповідей дітей). 

Чудово! Розкрилась ще одна пелюстка 

Діти, а хто така добра людина? (відповідь дітей) 

Ось дивіться, коли ми з вами виконували завдання, злий чаклун розсипав 

багато злого зерна. Нам треба все це зібрати. Тільки треба зібрати все 

зернятко, інакше якщо залишиться навіть одне зернятко, там проросте зло. 

(діти збирають). Ставайте навколо нашого столика, висипайте все в мій 

мішечок, тут у нас будуть відбуватися справжні дива. Цей мішечок засмучує 

нас, зараз ми опустимо мішечок у водичку і скажемо чарівні слова: «Добро 

перемагає зло». А я буду сипати чарівний порошок, який очистить все 

зернятко від зла (вихователь опускає мішечок у водичку розведену з оцтом і 

висипає тихесенько харчову соду). Ось і очистилось зерно, щоб воно не 

пропало ми його розкладемо, воно висохне, потім посадимо у горщичок з 

земелькою, будемо поливати і чекати доки проросте добро. 

Бачу в нас ще трішечки зла залишилося. 

Гра «Торбинка злості» 

Дітям пропонується по 1 аркушу чорного паперу, потрібно зім’яти його 

рухами, нахмурити брові, потупати ніжками. Покласти аркуш у чарівну 

торбинку. 

Дивиться, розкрилася остання пелюстка! 

Яка чудова квітка, а у середині подарунок вам за допомогу.  

Що це? (маленькі серця). Серця добра, любові, дружби. Давайте 

встанемо в коло і подаруємо один одному «Серця добра» (клеять один 

одному серця на груди). 

Якщо ви до друзів терпимі, вислухати їх можете. 

Якщо потрібно, то готові ви завжди прийти на допомогу. 

Вірите у диво, доброту, дорослих поважаєте, 

Мамі і татові не грубіяните, молодших не ображаєте. 

Значить, не даремно кажуть, що ви толерантні. 

Залишайтеся такими назавжди. Вже час повертатися додому. 

 

Один, два, три – чарівна доріжка в дитсадочок нас веди! 
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Конспект уроку «Будьмо толерантними»  

(Александрович Тетяна Іванівна, асистент вчителя Воскресенської                  

ЗОШ І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради Вітовського району 

Миколаївської області) 

 

Мета: надати роз’яснення учням розуміння слова «толерантність».  

Навчальна: навчити дітей бути терпимими, добрими, чуйними. 

Розвивальна: розвивати вміння аналізувати, приймати рішення, розвивати 

навички терпимого ставлення до інших людей. 

Виховна: цілісну особистість, всебічно розвинену, здатну критично мислити, 

діяти згідно з морально-етичними принципами і відповідати за свої вчинки 

 

Структура уроку 

І. Організаційний етап 

До уроку всі готові? 

Є бажання до розмови? 

Тож не будемо зволікати, 

Час урок наш починати 

 

ІІ. Етап підготовки учнів до активного засвоєння знань. 

Вчитель. Діти сьогодні ми поговорімо про взаємовідносини між людьми. 

Природа створила нас різними, але це не означає, що хтось кращій, а хтось 

гірший. Треба сприймати кожного таким, який він є, з його темпераментом, 

характером. 

Як на вашу думку, що таке толерантність? 

Учень 1. Бути толерантним – це означає творити добро, жити для людей. 

Учень 2.Толерантність означає – терпимість до інших думок. 

ІІІ. Етап засвоєння нових знань. 

Вчитель. Слово « толерантність» латинського походження означає стійкий, 

терпимий. 

Іспанською воно означає – здатність визнавати відмінність від власних ідей 

чи поглядів. 

Французькою –означає ставлення під час якого людина визнає, що інші 

можуть думати чи діяти інакше, ніж вона сама. 

Англійською – готовність бути терплячім. 

Арабською – прощення чуйне ставлення до інших. 

Науковці визначають низку таких ознак, як терпиме ставлення до 

чужих думок, вірувань, поведінки, повага гідності й прав інших людей, 

визнання особливості кожної людини 

Вчитель. Отже толерантність – це терпіння до інших думок, поглядів, 

традицій. Але сюди входять також доброта, чуйність, справедливість, уміння 

миритися, зважати на думку інших, бути поблажливими. 
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    А щоб краще запам’ятати ,що таке толерантність пропонуємо правило 

толерантності 

 З повагою стався до себе і оточуючих 

 Зберігай свободу слова та думки інших людей 

Не мстися, не ображай, уникай грубості 

Будь безкорисливим, правдивим , чесним, добрим, щирим 

Вчитель. Толерантність дуже велике слово, яке містить багато букв. Давайте 

спробуємо на кожну літеру слова ТОЛЕРАНТНІСТЬ 

Назвати риси характеру, притаманну толерантній людині. 

Т – товариський 

О –  особливий, оригінальній 

Л – лагідний 

Е – елегантний 

Р – розсудливий  

А – ангельский 

Н – надійний 

Т – терплячий 

Н – найдорожчий 

І –  інтелігентний 

С – співчутливий 

Т – тактовний 

Ь – 

 

Вчитель. Чи завжди ми поводимося толерантно по відношенню до інших? 

Звичайно ні. Але іноді ми про це й не задумуємося. Подумаєш: нагрубив, 

образив – мовляв дрібниці. Проте коли ображають вас, то ви пам’ятаєте про 

це довго й намагаєтесь відплатити тим самим, а може, образити ще більше.     

І гадаєте при цьому, що робите правильно. Вас зовсім не турбує, що тій 

людині так само боляче, як і вам. Не забувайте про це. Толерантність – це не 

тільки гарне ставлення до людей, а й уміння прощати. 

Зараз ми з вами виконаємо вправу «Толерантність (позитивні) та 

інтолерантність (негативні) якості людини. 

Учням слід розкласти якості людини на дві групи 

 

Доброта, злість, повага, хитрість, терпіння, ненависть, ввічливість, 

егоїзм, довіра, нетерпимість, розуміння, непорозуміння, чуйність, 

байдужість, доброзичливість 

 

Якості толерантної людини Якості інтолерантної людини 
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Толерантність -  це визнання поваги до інших людей,  

вміння жити разом з іншими людьми 

 

Вчитель Найкращім людським якостям вчать нас герої улюблених казок. 

Згадайте казку Г. К. Андерсена «Гидке каченя». 

- Чи всі герої казки ставилися один до одного як брати? 

- Хто з мешканців пташиного двору користувався найбільшим 

авторитетом і чому? 

- Чи повинні герої казки мати однакові права? 

Виберіть правильну відповідь на запитання:  

«Чому мешканці пташиного двору ображали гидке каченя?» 

А) Він був найрозумніший. 

Б) Він був не такий як інші. 

В) Він був найввічливішим. 

Г) Він був найгарніший 

Вчитель. Чи могли діти вашого класу вчинити так, як зробили мешканці 

пташиного двору? 

Вчитель. Діти, яке головне завдання нашого уроку? Правильно, не тільки 

дізнатися, що таке толерантність, а й навчитися бути толерантними. А 

зараз ми складемо квіточку – семицвіточку. Ця квіточка незвичайна. Ми 

бачимо лише серединку (толерантність), а пелюсточки в мене. І ми їх 

повернемо лише за умови виконання завдань. 

Перша пелюстка – усмішка. Адже добра людина завжди усміхається. 

Тож усміхнімось один одному і заспіваймо пісеньку про усмішку (звучить 

пісня «Усмішка»). 

Друга пелюстка – мудрість. Діти, а яку людину вважають мудрою? 

Правильно, мудра людина знає багато прислів’їв. Пригадайте, яка Божа 

заповідь учить бути толерантними. «Завжди чини з іншими так, як би ти 

хотів, щоб чинили з тобою». 

Третя пелюстка – допомога. Розглянемо таку ситуацію: діти бігали на 

подвір’ї. Сергійко впав забив ногу. Із рани потекла кров. Хлопчик 

заплакав. Дмитрик підійшов до нього і сказав:  

– Що ти розревівся. Заживе твоє коліно. Як ви оцінюєте вчинок 

Дмитрика. Як би ви вчинили? 

Четверта пелюстка – умій вибачати. Послухайте казку. 

Жили на світі Добро і Зло. Якось Добро завітало у гості до Зла. Зло 

почало пригощати Добро чаєм, але замість цукру поклало в чашку сіль. 

Добро спробувало, але нічого не сказало Злу. Тільки подякувало за гостину. 

А коли Добро йшло від Зла, то сказало:  

– Щось цукор у вас не солодкий, ось візьміть гроші й купіть собі цукерок 

до чаю.  
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Зло ще більше скривилося, але – що вдієш, довелося взяти гроші. Ось 

так Добро віддячило Злу добром на зло. 

Чого нас навчила казка? 

П’ята пелюстка – доброта. Доброта – це надання допомоги бідним 

людям, слабшим, турбота про них. Добра людина не проявляє агресії що 

до інших, не б’ється, не вживає поганих слів бо розуміє людей і зважає на 

їхній настрій та потреби, почуття доброти спонукають людину на добрі 

вчинки. 

Діти, пригадаймо прислів’я про доброту. 

Учень. Хто людям добра бажає, той і собі має.  

Перший крок до добра – не роби зла. 

Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла й сподівайся. 

Шоста пелюстка – щирість.  

Один господар повернувся з міста. Він привіз своєму синові медяник 

тай каже: 

– Візьми, Васильку, й поділися з Петриком по щирості. 

– А як діляться по щирості? - запитав Василько. 

– Отак, синку. Як переломиш медяник, то даси більшу частину 

Петрикові, а собі лишиш меншу. Це називається по щирості. 

А Василько на це:  

– То дайте Петрикові медяник. Нехай він ділиться по щирості. 

– Який, на вашу думку, Василько? 

Отже, толерантна людина – щира. 

Сьома пелюстка – «Поважай себе». А що означає «Поважай себе?» 

Учень. Людина, яка поважає себе, ніколи не вживатиме поганих слів, не 

битиметься, не погрожуватиме. Вона поводитиметься достойно, як і 

належить людині гордій і незалежній. 

Вчитель. Учити поважати себе слід з малку, завжди мати власну думку й 

відстоювати її, вміти казати «ні», дотримуватись обіцянок а основне – 

наповнювати своє серце любов’ю, милосердям, повагою, добротою, отже, 

бути толерантним. Подаруймо квіточки толерантності кожній дитині і нехай 

ваші стосунки будуть дружніми, радісними, світлими, яскравими як ці 

квіточки. 

Дорогі діти! Я вам всім бажаю бути ТОЛЕРАНТНИМИ! 

А для цього необхідно зі своїх сердець викорінити зверхність, 

байдужість, упередженість. 

І тоді вас – щирих, добрих, сердечних будуть всі любити і поважати, 

світ стане кращім! 
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Конспект уроку «Вчимось толерантності»  

(Гарькава Надія Миколаївна, асистент учителя Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  

м. Южноукраїнськ Миколаївської області) 

 

Мета заходу: вміти пояснювати поняття «толерантність»; розповідати 

про значення толерантності в житті людей та в демократичному суспільстві; 

засвоїти звички толерантної поведінки.   

Актуальність теми: сьогодні гостро постає питання про нехтування 

учнями та молоддю загальнолюдськими цінностями, порушення особистих 

прав людини, нетолерантне ставлення дітей одне до одного. Сьогодні дуже 

важливо зрозуміти необхідність толерантності в суспільстві. Трагічні 

приклади історії показують нагальну потребу в злагоді, добросусідстві, 

поваги до інших людей, їхніх думок. 

Вправа «Бартер» 

Вчитель: Я на свої долоні (показує їх) кладу свою любов до вас, 

розуміння, терпіння. Ви ж на свої долоні покладіть знання, уважність, повагу. 

А тепер давайте з вами зробимо обмін: я легенько здуваю до вас те, що 

лежить на моїх долонях, а ви здуваєте те, що лежить на ваших  долонях. Ось 

ми з вами здійснили бартер, а наскільки він успішний, побачимо в кінці 

виховної години. 

Вступне слово вчителя  

Сьогодні наша розмова присвячена толерантності. 16 листопада 

Міжнародний день толерантності. Не всім, може бути, знайоме це слово. І, на 

перший погляд, звучить воно абсолютно незрозуміло. Але сенс, який воно 

несе, дуже важливий для існування і розвитку людського суспільства. 

Сучасна культурна людина - це не тільки освічена людина, але людина, що 

володіє почуттям самоповаги, яку шанують оточуючі. Толерантність 

вважається ознакою високого духовного та інтелектуального розвитку 

індивідуума, групи, суспільства в цілому. 

 Що на вашу думку означає слово толерантність?  

Толерантність – це повага, прийняття і правильне розуміння багатого 

різноманіття культур нашого світу, форм самовираження і способів прояву 

людської індивідуальності. 

 Як це слово визначається на різних мовах земної кулі? 

Визначення слова толерантність різними мовами  земної кулі звучить 

по-різному:  

в іспанській мові воно означає здатність визнавати відмінні від своїх 

власних ідеї або думки;  

у французькій мові – відношення, при якому допускається, що інші 

можуть думати чи діяти інакше, ніж ти сам;  

у англійській мові – готовність бути терпимим, поблажливим;  

у  китайській мові – бути великодушним по відношенню до інших;  
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в арабській мові – прощення, поблажливість, м'якість, милосердя, 

співчуття, прихильність, терпіння, прихильність до інших; 

в українській  мові – здатність терпіти щось або когось (бути 

витриманим, витривалим, стійким, вміти миритися з існуванням чогось, 

когось). 

 Яке з визначень вам імпонує найбільше? (Відповіді).  

 Чому, на ваш погляд, в різних країнах визначення різні? (Відповіді).  

 А що ж об'єднує ці визначення? (Відповіді).  

 Чому так  актуальна толерантність в даний час? (Відповіді) 

 

Основна частина уроку 

Слово толерантність я зобразила у вигляді квітки. Давайте, зобразимо 

ваші відповіді у вигляді пелюсточків. (Учасники висловлюють свої думки).  

Толерантність - це… 

прощення  

повага до прав інших людей   

співробітництво, дух партнерства  

сприйняття  інших такими,  якими вони є  

повага до людської  гідності   

милосердя  

співчуття  

терпимість до думок, віросповідань, 

поведінки інших людей 

допомога у якійсь справі 

розуміння та повага до своєї другої 

половинки 

 

«Людина може обійтись без багатьох речей, але не без іншої 

людини», - сказав один учений. Навіть на самоті вона подумки звертається до 

інших людей. Наприклад, коли приміряєш новий одяг або робиш зачіску, 

думаєш, що скажуть твої друзі, чи не вважатимуть тебе відсталим або 

занадто «крутим». Попри все людські стосунки нерідко спричиняють 

проблеми: непорозуміння, суперечки, конфлікти. Щоб запобігти цьому, треба 

навчитися ладнати з різними людьми.  Толерантність – це мистецтво жити в 

світі несхожих людей та ідей. Толерантність – це терпимість до думок, 

поведінки та поглядів інших. 

Протилежне поняття до толерантності – інтолерантність. Поділ людей 

на толерантних та інтолерантних є досить умовним. Кожна людина в своєму 

здійснює як толерантні, так й інтолерантні вчинки. Але здатність вести себе 

толерантно може стати особистісною рисою і зможе забезпечити успіх у 

спілкуванні. 

Толерантні люди більше знають про свої недоліки та переваги. Вони 

критичні відносно до себе і не прагнуть у всіх бідах звинувачувати інших. 
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Толерантна людина не ділить світ на дві частини – чорне та біле; не 

робить акцент на розбіжностях між «своїм» та «чужим», тому готова 

вислухати та зрозуміти інші точки зору. 

А тепер вам потрібно розподілити слова в II колонки, де в  

I - колонці - риси, притаманні толерантній  особистості 

II - риси, притаманні інтолерантній особистості 

Терпіння, почуття гумору, нерозуміння, повага думки інших, ігнорування, 

егоїзм, доброзичливість, вміння володіти собою, нетерпимість, вираз зневаги, 

дратівливість, уміння слухати співрозмовника, байдужість, цинізм, розуміння 

і прийняття, чуйність, допитливість, гуманізм, невмотивована агресивність. 

Вправа «Асоціативний ряд» 

Давайте спробуємо на кожну літеру слова толерантність назвати рису 

характеру, притаманну толерантній людині. 

(На екран висвітлюється слово толерантність, учні по черзі називають 

рису характеру). 

Т – товариський 

О – об’єктивний, особливий, оригінальний 

Л – лояльний, лагідний 

Е – енергійний, елегантний 

Р – розсудливий, рівний  

Н - надійний, найдорожчий  

Т – терплячий 

Н – незалежний, найдорожчий 

І – інтелігентний, ідейний 

С – співчутливий 

Т – тактовний 

Ь 

Притча «Все залежить від тебе» 

Колись давно в древньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий 

Мандарин (знатний вельможа). Весь день його складався з примірок багатого 

вбрання та розмов із підданими про свій розум. Так минали дні за днями, 

роки за роками. Аж ось пройшов по всій країні поголос, що неподалік від 

кордону з’явився мудрець, розумніший за всіх на світі. Дійшла та звістка й до 

нашого Мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось ченця 

найрозумнішою людиною в світі?! 

Запросив вельможа мудреця до себе в палац, вирішивши обдурити 

його: «Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною и запитаю, що в 

мене в руках – живе, чи мертве? Якщо чернець скаже, що живе – я роздушу 

метелика, а якщо скаже мертве – випущу його». 

І ось настав день зустрічі. У розкішному залі зібралося багато людей, 

всім хотілося послухати словесний поєдинок найрозумніших людей у світі. 

Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика й з 

нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинилися, до залу 
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ввійшов невеликий худорлявий чоловік. Він підійшов до Мандарина, 

привітався й сказав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. І 

тоді, зло посміхаючись, Мандарин проказав: «Скажи-но мені, що я тримаю в 

руках – живе, чи мертве?» Мудрець трохи подумав, усміхнувся й відповів: 

«УСЕ В ТВОЇХ РУКАХ!». Збентежений Мандарин випустив метелика з рук, 

і той полетів на волю, радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями. 

Отже, лише від вас залежить, чи буде ваша взаємодія з іншими живою, 

яскравою, плідною, чи навпаки. 

Обговорення притчі та заняття 

Вправа «Як проявляти толерантність» 

Проаналізуйте ситуацію, дайте свій варіант відповіді й поясніть його. 

Ситуація1. Дмитро має нетипову для хлопця зачіску – занадто довге 

волосся. Як поводитися тим, кому такий стиль не подобається. 

Ситуація 2. Юрко постійно виявляє неповагу, брутальний щодо своїх 

однокласників. Що робити? 

Вправа-рольова гра 

Завдання: 

1) розкажіть якийсь випадок із свого життя, коли ви навмисне завдали 

комусь болю (психологічного). Як би ви зараз виправили свій вчинок, 

подивившись на ситуацію з іншого боку; 

2) розкажіть якийсь випадок із свого життя, коли вас дуже образили. 

Чим закінчилась ця історія. Зробіть висновок у цій ситуації та можливі 

шляхи, які б не призвели б до цього прикрого випадку. 

Розповідь-притча «Лебеді» 

Чи багато знаємо про лебедів? Вони голосно кричать і боляче 

щипаються. А ще вони клином летять на південь. А чи знаєте, що лебідь 

вибирає собі пару на все життя? І якщо одна половинка гине, інша ніколи не 

створить собі нову пару і незабаром теж вмирає. Летівши клином, вони 

здатні долати відстань в 1,7 раз більше, ніж поодинці, оскільки зменшується 

опір повітря, і найскладніше тому, хто летить попереду. Якщо перший 

втомився, він вирушає в кінець зграї, і його негайно підміняють. І кожен з 

лебедів буває в цій ролі. Якщо один з лебедів захворів або втомився і 

опускається нижче, ще двоє опускаються з ним і залишаються до тих пір, 

поки той не набереться досить сил.  

Ви чули, як кричать лебеді, коли клин пливе по горизонту? Це вони 

підбадьорюють того, що летить попереду, і точно знають, що їх також 

підбадьорюватимуть, коли вони опиняться на його місці. 

Вчитель підводить дітей до думки – узагальнення: життя лебедів– це 

метафора стосунків в сім’ї, колективі. 

Питання дітям: 

1. Чи часто нас, якщо ми «летимо попереду» підтримують? 

2. Чи не забувають про нас, коли ми втомилися і « відстаємо»? Для 

того, щоб була можливість « летіти» вперед, важливо мати надійний « тил». 
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3. Як ми поводимося, коли хтось помиляється? 

4. Чи «спускаємося з ним вниз», щоб підтримати? Або нам легко 

вигнати його із «зграї»? 

Дуже важливо в сім’ї і в будь-якому колективі дотримувати 

правила толерантного спілкування:(на екран проектуються) 

1. Бути завжди уважним. 

2. Бути терпимим в спорі і аргументувати свою думку. 

3. Бути гуманним і милосердним. 

4. Не ображати співбесідника. 

Асистент-вчителя  

Отже, бути толерантною людиною значить поважати людей. 

А чи можна вас вважати володарем цієї якості? Відповісти на це 

питання  нам допоможе відділ досліджень. 

 

 

 

 

Виконання тесту 

«Чи проявляєте ви толерантність?» 

 

 

 

 

 

Тест «Чи толерантна я людина?» (Вибери ту відповідь, яку ти вважаєш 

вірною) 
1. Для того, щоб не було війни 

а) нічого не можливо зробити, тому що війни будуть завжди 

б) треба зрозуміти, з якої причини вони відбуваються 

2. У школі розповідають про героїв, які проявили толерантність 

а) тобі це не цікаво 

б) ти бажаєш більше дізнатись про них 

3. Ти протидієш насильству 

а) насильством 

б) приєднуєшся до інших людей, щоб сказати «Ні» 

4. Тебе зрадив товариш 

а) ти йому помстишся 

б) ти будеш намагатися налагодити з ним відносини 

5. Коли говорять про дітей, що постраждали від війни 

а) ти почув і забув 

б) співчуваєш і хотів би чимось допомогти 

6. Ти не згоден з кимсь 

а) ти не даси йому договорити 
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б) ти його дослухаєш 

7. На уроці ти вже відповідав 

а) ти хочеш відповідати ще 

б) ти даси змогу відповідати іншим 

8. Тобі пропонують листуватися з іноземцями 

а) тобі це не цікаво, ти не хочеш ділитися з ними своїми мріями, своїми 

думками 

б) тобі цікаво з ними листуватися, пізнавати про їх життя, їх мрії, 

ділитися своїми мріями 

Якщо в тебе майже одні «б». 

Ти проявляєш високу толерантність. Ти в майбутньому будеш громадянином 

мира, відповідальним, активним провідником миру у всьому світі. Розкажи 

друзям, як тобі це вдається. 

Якщо в тебе від 3 до 7 «б». 

Ти не дуже толерантний. Ти намагаєшся завжди нав’язати свої ідеї. Але ти 

допитливий, в тебе добра уява. Використовуй ці якості для боротьби з 

нетерпимістю. 

Якщо в тебе менше ніж 3 «б». 

Ти зовсім не толерантний. Якби ти був більшим оптимістом і тобі би 

подобалось вести дискусії, ти би став більш щасливим. Намагайся 

прикладати для цього більше зусиль. 

Заключне завдання «Дерево толерантності» 

Візьміть кожен по листочку і напишіть на них, що, по-

вашому, треба зробити, щоб школа стала простором 

толерантності, тобто, щоб відносини в ній стали  

якомога  більш толерантними.  

(Учні на листочках паперу у формі листочка якогось 

дерева пишуть, що треба зробити, щоб школа стала 

"Простором толерантності", листочки наклеюються на 

символічний малюнок дерева без листя,  він 

вивішується у класі.) 

Наприкінці мені хочеться сказати, що клас - це маленька родина. І 

хочеться, щоб в цій родині завжди панували доброта, повага, 

взаєморозуміння, не було б ні лайки, ні сварок 

Вправа «Бартер» 

Учні по черзі роблять висновки, про те,  чи знадобляться навички 

толерантної поведінки їм в житті. 

Вчитель: У світі поширюється рух за толерантність, бо вона є 

необхідною умовою миру і демократії. Наш український народ неодноразово 

виявляв свою терпимість до інакодумців, здатність до компромісу, вміння 

виходити із проблемних ситуацій. Толерантність не є вродженою рисою 

характеру, її потрібно виховувати в себе з дитинства. Ми вчимося 

толерантності, щоб врятувати світ. 



36 

 

Конспект уроку «Всі ми такі різні»  

(Гончаренко Марина Михайлівна, асистент учителя  

Миколаївського закладу загальної середньої освіти № 24) 

 

 

Мета: Познайомити дітей з поняттям «толерантність»; сформувати уявлення 

про толерантне ставлення, вчити бачити індивідуальне в кожній людині; 

показати, що таке толерантне ставлення до відмінностей; виховувати почуття 

відповідальності за свої вчинки. 

Обладнання: фільм-притча «Адажіо» Гаррі Бардіна, макет «Сонце», 

промінчики сонця, маркери 

Хід заняття: 

Ранкове коло 

Учитель. Створимо гарний настрій. Знайдіть мовчки очима сусіда і 

посміхніться йому так, щоб стало приємно і йому, і тобі. Спасибі за 

позитивний настрій. 

Повідомлення теми 

Учитель. Сьогодні незвичайний урок.  Ви дізнаєтеся, чому присвячений він, 

розгадавши загадку.  

Вранці на чотирьох, днем на двох, увечері - на трьох. (Людина). 

Діти. Роблять припущення, з допомогою вчителя приходять до розгадки. 

Учитель. Ми будемо говорити про людину, про людські вчинки, про 

позитивні якості людини, які є дуже важливими для кожного з нас. 

Гра «Чим ми схожі?» 

       Діти стоять у колі. Ведучий запрошує в коло одного з учасників на основі 

якого-небудь реального чи уявного схожості з собою. Наприклад: «Ангеліно, 

вийди, будь ласка, до мене, тому що у нас з тобою однаковий колір волосся 

(або ми схожі тим, що ми жителі Землі, або ми одного зросту і т. д.)». 

Ангеліна виходить в коло і запрошує наступного учасника, не забувши 

назвати його по імені. Гра продовжується до тих пір, поки всі не опиняться в 

колі. 

Бачите діти, ми всі різні, але у нас є щось спільне. Нам цікаво дружити один з 

одним, тому що ми не схожі, але маємо спільні риси характеру, зовнішності. 

Висновок: відмінності доповнюють і збагачують суспільство. Щоб жити в 

світі, людям треба навчитися жити, вирішуючи проблеми і завдання на 

основі взаєморозуміння.  

Знайомство з поняттям «толерантність» 

Учитель. Я хочу познайомити вас з древньої китайської притчею «Гарна 

сім’я» 

 Жила-була на світі сім’я. Чи не проста сім’я. Більше 100 чоловік 

налічувалося в ній. Мало таких сімей? Так, не мало. Але ця родина була 

особлива. Ні сварок, ні лайки, ні бійок, ні чвар. І звістка про цю сім’ю дійшла 

до самого владики. І вирішив він перевірити, чи правду кажуть люди. Прибув 
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він в село, і душа його пораділа: чистота і порядок, краса і мир. Добре дітям, 

спокійно старим. Здивувався владика і вирішив дізнатися, як домоглася 

всього цього сім'я. Прийшов він до старійшини. «Розкажи»,  –  каже». Довго 

писав щось на папері старійшина. А коли написав, простягнув владиці. 

Всього 3 слова було написано на папері: «ЛЮБОВ, ПРОЩЕННЯ, 

ТЕРПІННЯ». А в кінці листа: «СТО РАЗІВ ЛЮБОВ, СТО РАЗІВ 

ПРОЩЕННЯ, СТО РАЗІВ ТЕРПІННЯ». 

І саме ці слова є основою життя будь-якої сім’ї   і цілого світу також. 

Учитель: Діти, чи згодні ви з тим, що написав на аркуші паперу глава сім’ї? 

Як ви думаєте, про що я хочу сьогодні з вами поговорити? (Про дружні 

взаємини в класі тощо.) 

У Франції  колись жив  Шарль Моріс Талейран. Це була людина, 

талановита і уміла враховувати настрої оточуючих, уважно до них ставитися, 

шукати рішення проблем. Від імені цього мудреця з’явилося слово 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ,  що в перекладі з англійської означає терпіння. Терпіння 

виражається якостями, що входять у квітку терпіння. 

А одним із символів толерантності є рука людини, рука допомоги, яку 

ми можемо протягнути кожному. (Учні виходять до дошки створюють коло і 

подають один одному руку допомоги, віри, підтримки). 

Розповідь вчителем  казки «Дідусева порада» 

Петрик був непоганим хлопчиком, але як тільки зустрічався з Колею, 

він відразу ж дратувався. З усіх знайомих Колька був найнеприємнішим, 

усюди хотів бути першим, але, найголовніше, він любив насміхатися і 

дражнилки образливі придумував. Одного разу Петрик побився з Колею і 

прийшов додому весь брудний. Вдома його зустрів дідусь, і Петрик розповів 

йому про все, навіть про те, як вже цілий рік, зустрічаючись з Колею і 

згадуючи про нього, він сильно сердиться і злиться. 

 Треба бути, Петрику, доброзичливим до всіх людей, навіть до тих, хто 

тобі не подобається,  – сказав йому дідусь. 

 Як же це можна бажати добра тим, хто не подобається і хто поганий? – 

здивувався Петрик. 

 Може бути, що тільки ти вважаєш Колю поганим, а інші навпаки – 

вважають його хорошим. 

 Ні, я точно знаю, що він поганий. 

 Тоді скажи, Петрику, мама Колі любить свого сина? 

 Напевно, любить, - відповів Петрик. 

 А друзі у нього в школі або у дворі є? 

 Є. 

 От бачиш, інші до нього добре ставляться, а ти не можеш. Значить вся 

справа в тобі самому, а не в Колі. Просто не хочеш ти бути 

доброзичливим, а хочеш і далі на нього злим поглядом дивитися. 

 Що ж, дідусю, мені робити, якщо він мені не подобається? 
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 Ти можеш не грати і не дружити з ним, але завжди можеш тихо, про 

себе, побажати йому чогось хорошого, щоб він став кращим і 

добрішим. А продовжуючи злитися, ти будеш тільки сам собі шкодити 

і душу свою бруднити. 

 А просто мовчати не можна? – запитав Петрик. 

 Ні, ти занадто довго злістю і роздратуванням душу свою отруював, 

тепер тільки добрі думки її очистити можуть. Ти тільки не забувай 

вчасно погані думки на добрі міняти. 

Став Петрик робити так, як дідусь його навчив. Побачить Колю, 

відвернеться убік і пошепки побажає йому кращим і добрішим стати. А якщо 

згадає про нього, то погані думки в голову не пускає, а відразу добрими їх 

витісняє.  

Через місяць йде дідусь додому, дивиться, а онук його Петрик з Колею 

грає та голосно сміється. Усміхнувся дідусь, дивлячись на хлопців, що 

здружилися, і тут же, пошепки щось добре їм побажав. 

 Учитель: 

 Не міг чи не хотів Петрик бути доброзичливим до Колі? 

 Яку пораду дав дідусь Петрикові? (Бажати людям добра, міняти погані 

думки на хороші). 

 А чи було у Петрика терпіння? 

 Сподобалася казка? А ви доброзичливо ставитеся до людей? (відповіді 

дітей) 

Доброзичливість – рідкісна якість в людині. Кожній людині, навіть 

поганому, дуже легко бажати добра: своїм знайомим, друзям і просто 

приємним людям.  Бажати добра тільки тим, хто подобається, або тому, хто 

вас любить, – це тільки половина доброзичливості («Любіть ворогів ваших»). 

Ви не хочете наполовину радіти, наполовину дружити і любити, 

наполовину бути сміливим. Справжня доброзичливість теж не повинна бути 

наполовину. 

Перегляд фільму-притчі «Адажіо» Гаррі Бардіна 

Учитель: Бути толерантним – означає поважати інших, незважаючи на 

відмінності. Це означає бути уважним до інших і звертати увагу на те, що нас 

зближує.  

Слово «толерантність» я зобразила у вигляді сонця. Давайте додамо до нього 

ваші відповіді у вигляді промінчиків. (Учні висловлюють свої думки). 

Толерантність – це: 

 прощення 

 повага до прав інших людей 

 співробітництво, дух партнерства 

 сприйняття інших такими, якими вони є 

 повага до людської гідності 
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 милосердя 

 співчуття 

Творча робота «Квітка толерантності». 

Робота в групах 

Учні на пелюстках квіточок з різнокольорового паперу зафарбовують ті 

малюночки, на яких зображено те, що треба робити, щоб клас став 

«Простором толерантності», прикріплюють свої квіточки на дошку біля 

символічного малюнка квітки Толерантності. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексія 

 Які якості притаманні для толерантної особистості? 

 Чи важко поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти її 

переживання? 

Наш клас – це маленька сім’я. І хотілося б, щоб у нашій родині завжди 

панували доброта, повага, взаєморозуміння, не було ні сварок, ні конфліктів.  

Так як одним із символів толерантності є рука людини, яку ми можемо 

протягнути не тільки своїм близьким, але й всім тим, хто нас оточує. 

Покладемо всі свої руки один на одну – і це буде  символ дружби нашого 

першого класу. 

 А ще  пригадаймо з вами мультфільм про  Кота Леопольда. Він говорив 

такі мудрі слова «Давайте жити дружно!»  
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Конспект уроку «Толерантність»  

(Загорулькіна Катерина Миколаївна, асистент учителя  

Миколаївського закладу загальної середньої освіти № 53) 

 

Мета: показати значимість толерантності під час взаємодії з іншими, 

закріпити знання учнів про компоненти толерантності, учити розуміти і 

поважати один одного, удосконалювати вміння толерантного спілкування. 

Розвивати навички соціальної поведінки, виробити принципи толерантної 

поведінки, вміння працювати у групах, розвивати навички терпимого 

ставлення до інших людей, націй, культур. 

Сприяти виробленню активного неприйняття будь-яких форм дискримінації, 

вихованню толерантності. 

Матеріали: ватман, маркери, стікери, ножиці, скотч, плакати 

«Толерантність», «Салют», «Карта світу», «Риси толерантної особистості», 

картки з буквами слова «толерантність», картки із проблемними ситуаціями. 

Організація класу до уроку: 

Заходить учитель- треба встати, 

Дозволить сісти- тихо сядь. 

У школі, у класі не шуми, тільки руку підійми. 

Щирість, доброта, старання! 

Тож прийміть мої вітання 

Артикуляційна гімнастика: 

 

Вступ 

Оголошення теми й мети: кожна людина мусить взаємодіяти із 

представниками інших культур. На жаль, дух нетерпимості, ворожості до 

іншої культури, способу життя, інакших вірувань, переконань, звичок завжди 

існував та існує надалі. Життя в соціумі – проблема кожної особистості, 

групи людей і певних інститутів влади. Основою такого існування є 

толерантність як універсальний принцип людської життєдіяльності.  

Інформаційне повідомлення «Що таке толерантність? 

Толерантність – це повага, прийняття і правильне розуміння багатого 

різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження та способів 

виявів людської  індивідуальності.  

Інтерес до толерантності як однієї зі сторін людської психіки й 

соціального життя з'явився порівняно недавно. Термін «толерантність» виник 

у минулому тисячолітті. Сучасне поняття толерантності багато в чому 

пов'язане з діяльністю філософів XVI—XVII сторіччя, які повстали проти 

«терпіння нетерпимості» і жорстких релігійних зіткнень. Послідовним 

критиком фанатизму й захисником толерантності був Вольтер. Англійський 

філософ Джон Локк уперше поставив питання про необхідність виховання 
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толерантності в «Нарисах у терпимості 1667 року» й у «Листах про 

терпимість» 1685 року. Найважливішим результатом роздумів філософів того 

часу було визнання толерантності загальною цінністю й компонентом миру й 

розуміння між релігіями, народами й різними соціальними групами. 

Складність розуміння поняття «толерантність»» полягає в його різному 

значенні в різних мовах. Воно залежить від історичного досвіду народів. 

Tolerance (англ.) – готовність і здатність бути терпимим, без протесту 

сприймати особистість.  

Tolerance (франц.) – ставлення, яке припускає відмінну від твоєї думку 

та дії інших; повага до волі іншого, його способу мислення, поведінки, 

політичних і релігійних поглядів.  

Tolerance (іспан.) – здатність визнавати відмінний від власного 

світогляд. Kuan rong (китайськ.) – дозволяти приймати, бути до інших 

доброзичливими.  

Tasamul (арабськ.) – прощення, м’якість, милосердя, співчуття, 

доброзичливість, терпимість. 

Перською – це терпіння, витривалість, готовність до примирення.  

Російською – здатність терпіти щось або когось.  

В українській мові існує два слова з подібним значенням: 

«толерантність» і «терпимість». Частіше вживають слово «терпимість». Воно 

означає здатність, уміння миритися з інакшою думкою.  

Останнім часом поняття «толерантність» стало міжнародним терміном. 

Воно має зміст, в основі якого загальне значення цього слова в будь- якій 

мові світу.  

Отже, толерантність (від лат. tolerantia – стійкий, терпимий, що 

допускає відхилення) – особистісна риса людини, терпиме ставлення до 

чужої думки, релігії, поведінки, повага до гідності й прав інших людей; 

здатність поставити себе на місце іншої людини. Це повага, прийняття й 

правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм 

самовираження й способів прояву людської індивідуальності.  

Я бачу, ви вже трохи втомились, зараз ми з вами зробимо 

фізкультхвилинку. 

Фізкультхвилинка 

 Ми мандруємо, ми мандруємо, Україною крокуємо. 

 Ось побачили Карпати. Як вершину нам дістати? 

 Заглядаємо в озерця, не торкнутися нам дна! 

 Так ми довго, довго йшли, і до класу знов прийшли! 

Почитаємо казку «Чия їжа смачніша». 

Допоможіть звірям вирішити питання.  

 Як можна уникнути суперечок? 

Робота в парах (кожна пара становить правило толерантної поведінки, 

відповідно до ситуації, яку аналізували. Визначає як уникнути суперечки). 
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Гра « Що таке толерантність» (учні отримують завдання ) 

1. По черзі назвіть те, що відрізняє вас від однокласників. 

2. Як ви розумієте слова французького письменника Антуана де Сент- 

Екзюпері «Якщо я чимось не схожий на тебе, я цим зовсім не ображаю 

тебе, а навпаки – обдаровую тебе» 

3. Чим можете допомогти людям які мають проблеми зі здоров’ям. 

Вчитель показує слайди людей з інвалідністю 

Хвилина роздумів 

Знайдіть в людині її найкращі риси  і сторони 

1. Зрозумійте ,чому вона так себе поводить, чим відрізняється від вас. 

2. Знайдіть в ній те, чого зможете навчитись. 

3. Ніколи її не критикуйте і не осуджуйте. 

4. Не ставте себе вище неї. 

5. Полюбіть в ній себе. 

Підсумок уроку 

Вправа «Квітка толерантності» 

Учитель вішає на дошці квітку (вироблену з паперу), а діти повинні написати 

маркерами на пелюстках ознаки толерантності. 
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Конспект тренінгового заняття «Толерантність врятує світ»  

(Радутна Аліна Василівна, практичний психолог  

Новоєгорівської ЗОШ І - ІІІ ступенів  

Баштанського району Миколаївської області) 

 

Мета: сформувати в учнів чітке уявлення про толерантність; стимулювати 

уяву учнів у пошуках власного розуміння толерантності; розвивати навички 

спілкування з іншими людьми, взаємодії з ними на основі співчуття, 

співрозуміння, доброзичливості. 

Обладнання: екран, проектор, мультфільм «Толерантність», аркуші формату 

А 4, фломастери, маркери, ватман малюнок кошика, стікери 

Епіграф до тренінгу: «Усі люди мають недоліки – хто більші, хто менші.                                                        

Ось чому  і  дружба, і допомога, і спілкування  були б неможливими, якби не 

існувало між нами  взаємної терпимості» (Г. Гвіччардіні – італійський 

історик, філософ-гуманіст) 

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ: 

І етап – організаційний: створення  психологічного  комфорту  в  групі, 

знайомство  учасників  один  з  одним 

ІІ  етап – формулювання  теми  заняття, основних завдань 

ІІІ етап – ігровий:  система вправ. 

Заключна частина: рефлексія заняття. 

ХІД ЗАНЯТТЯ: 

І етап – організаційний 

Учні заходять в клас. Займають місця (стільці розставлені по колу).  

Ведучий. Добрий день, шановні учасники тренінгу. Я  рада вас бачити у 

цьому колі і хочу вам запропонувати згадати основні правила тренінгу 

(учасники називають правила). Мені дуже приємно, що ви пам’ятаєте ці 

правила. Учні називають свої імена (вони написані на бейджиках). Ведучий- 

розповідає про правила поведінки на занятті. 

Правила поведінки: 

Щирість і відвертість.  

Правило піднятої руки. 

 Конфіденційність. Не обговорювати те, що відбувалося вгрупі, а також її 

учасників за межами групи. 

Повага до іншого. Не перебивати, не ображати, не заподіювати фізичного 

збитку. Не оцінювати інших. Не говорити про присутніх у третій особі, а 

звертатися прямо до них. 

«Тут-і-зараз». В групі обговорюються лише події, що відбулися в цей час і 

саме зараз. Це дуже важливо. 

Активно брати участь в роботі групи. Виражати свою думку. Повідомляти 

про труднощі участі в групі. 

Повага до того, хто говорить. Коли висловлюється хтось із учасників, ми його 

уважно слухаємо, даючи можливість сказати те, що він бажає. Не критикуємо і 
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визнаємо право на висловлення своєї власної думки. Правило передбачає 

неможливість переривати того, хто говорить. 

Слухати один одного. 

Кожна думка має право на існування і висловлення. (Кожна думка – внесок в 

загальну справу). 

Цінування часу. За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. Всім 

учасникам потрібно бути уважними, не відволікатися від теми обговорення, 

прагнути дотримуватися регламенту, говорити згідно з темою та 

висловлювати свою думку коротко й чітко. 

ІІ етап – формулювання теми заняття, основних завдань. 

Читання і аналіз притчі «Гарна сім'я» та історія походження поняття 

«Толерантність». 

А почнемо ми наше заняття з китайської притчі. Назва притчі «Гарна сім’я». 

Обговорення 

Вчитель. Тема нашого сьогоднішнього заняття – «Толерантність врятує 

світ».  

На екрані виводиться поняття «Толерантність» та «Риси толерантності» 

Толерантність – це якість людини, яка включає: повагу інших людей, їх 

права бути не такими, як ми; визнання рівності всіх людей на землі; визнання  

того, що можуть існувати різні точки зору.  

Риси толерантності: 

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

2. навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись 

змінити в них те, що нам не подобається; 

3. цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, 

переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими; 

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

залишатися собою. 

Отже, ми визначили, що толерантність включає визнання права людей 

бути іншими. А чим люди можуть відрізнятися один від одного? (відповіді: 

мовою, релігією, традиціями, віком, статтю, інтересами, думками, 

кольором  шкіри, зовнішнім  виглядом). 

ІІІ етап – ігрове моделювання 

Вправа «Очікування» 

На плакаті намальований кошик для врожаю.  

Учасникам пропонується на стікерах у формі листочків, які 

символізують паростки рослин, написати свої очікування від тренінгу та 

«посадити» їх навкруги кошика. 

Гра «Асоціативний ряд» 

Ведучий. Давайте спробуємо на кожну літеру слова толерантність назвати 

рису характеру, притаманну толерантній людині. (На дошці записане у 

стовпчик слово толерантність, учні по черзі називають рису характеру і 

виходять записувати її)  
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Т – терплячий, товариський, тактовний.  

О – обережний, об'єктивний, оригінальний, особливий.  

Л – лояльний, лагідний, легкий у спілкуванні.  

Е – енергійний, елегантний, ефективний.  

Р – рівний, розсудливий, рівнозначний, рівноправний.  

А – активний, акуратний, авторитетний.  

Н – надійний, найдорожчий.  

Т – терплячий.  

Н – необхідний людям, ніжний, незалежний.  

І – інтелігентний, ідеальний, ідейний.  

С – співпереживаючий, співчуваючий, сприймаючий свободу думок і дій 

іншого, страждаючий.  

Т – тактовність, талановитість 

Обговорення 

 Чи подобаються вам риси характеру, які ми записали біля кожної 

букви? 

 Мені теж дуже вони подобаються і я бажаю, щоб ви про них не 

забували та шукали їх у собі. 

Вправа «Зашифровані слова» 
Ведучий. Отже, бути толерантною людиною – значить поважати людей. 

Наскільки ми поважаємо ту чи іншу людину, свідчить наше вміння ввічливо 

спілкуватися. 

 Які слова потрібно використовувати, щоб із нами було приємно 

спілкуватися? (Ввічливі слова.)  

 Зараз перевіримо, чи знаєте ви їх (на дошці заздалегідь прикріплені 

слова ввічливої людини, але букви в них переставлені місцями) 

1. добрий день – йдбрионьед; 

2. добрий ранок – бодийрокран; 

3. добрий вечір – борийдірчев; 

4. дякую – куюдя; 

5. будь ласка – дубьсакал; 

6. пробачте – ропчебат; 

7. до побачення – няопчебан од. 

8. здрастуйте – сартдезуйт 

 Не забувайте їх і обов’язково використовуйте у спілкуванні. 

Гра «Цікаве слово» 
Ведучий. Зараз, ви об’єднаєтесь у дві команди. (Чесний, уважний). Оберіть 

собі конверт з літерами. По моїй команді, ви відкриваєте конверти, дивитеся 

літери, які в ньому, і якнайшвидше повинні вишикуватися так, щоб 

утворилося слово (дружба, товариш). 

 Як ви вважаєте, чому саме ці слова були у конвертах? ( тому, що 

толерантні люди повинні бути дружніми і гарними товаришами). 

Цього і я вам бажаю!!! 
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Перегляд мультфільму «Толерантність»  

https://www.youtube.com/watch?v=E-EW2DzswH8 

Обговорення 

 Чому інші особи не хотіли товаришувати з чоловічком? (бо він був не 

такий як вони) 

 Чим він відрізнявся від інших? (був іншого кольору) 

 Як це на нього вплинуло? Що він вирішив зробити? (вирішив 

пофарбуватися) 

 Що було далі? (пішов дощ і виявилося, що всі особи були різного 

кольору) 

 Про що це говорить (роздуми учнів, дискусія) 

 

Вправа «Як проявляти толерантність?» (Робота в групах) 

Ведучий. Зараз об’єднайтеся в групи. Оберіть наосліп колір кружечка і 

автоматично станьте учасником групи. Ваше завдання, проаналізувати 

ситуації, обрати свій варіант відповіді і пояснити його. 

 

Ситуація 1 

Дмитро має не типову для хлопця зачіску – занадто довге волосся. Як 

поводитися тим, кому такий стиль не подобається? 

Варіанти: 

 Постійно демонструвати своє негативне ставлення, в різкій формі 

рекомендувати змінити зачіску. 

 Виходити з того, що людина має право на самовираження і може 

робити будь-що зі своїм власним волоссям. 

 Вимагати слідувати загальному стилю одягу та зачіски на заняттях у 

школі. 

 

Ситуація 2 

Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитись до цього? 

Варіанти: 

 Засуджувати вчинки учениці. 

 Вважати, що це – особиста справа Оксани і не втручатися. 

 Із розумінням ставитись до проблеми Оксани, поступово заохочувати її 

до навчання. 

 

Ситуація 3 

Вадим постійно виявляє неповагу до інших, грубість до своїх товаришів. Як 

бути? 

Варіанти: 

 Прагнути уникати спілкування з Вадимом. 

 Відповісти грубістю на грубість. 

 «Ковтати» образи і проводити з учнем роз'яснювальну роботу. 

https://www.youtube.com/watch?v=E-EW2DzswH8
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Заключна частина 

Вправа «Очікування» 

Мета: визначити, наскільки реалізувались очікування кожного учасника. 

Ведучий.  

Які ваші враження від виконаних завдань? 

Чи справдились ваші очікування?  

Зараз, я пропоную приклеїти квіточки тим 

учням, у яких  реалізувались очікування, від 

сьогоднішнього заняття. І ми побачимо у кого  

проросла квітка, а у кого ще ні.  

(Приклеюють у кошик). 

Ритуал прощання 

Ведучий. Наше заняття завершується, і ми прощаємося. Але чи все ви встигли 

сказати одне одному? Зараз у вас є шанс сказати все, що хочете. Висловити 

свої думки можна так, щоб почули всі або лише той, кому ці слова адресовані 

(висловлювання учнів). 

Подякуймо оплесками собі та своїм однокласникам за те, що вони 

були тут разом із нами і продемонстрували неабияку толерантність у 

спілкуванні між собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


