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16 листопада 1995 року 

держави-члени ЮНЕСКО прийняли 

Декларацію принципів толерантності. 

У ній йдеться про те, що всі люди

різні за своєю природою, але

рівні у своїх правах.

Згідно з документом,

– це повага, прийняття та

правильне розуміння багатого різноманіття культур

нашого світу, наших форм самовираження та

способів проявів людської індивідуальності.



співпраця, дух 
партнерства;

готовність 
приймати чужі 

думки;

повага до 
людської гідності;

прийняття іншого 
таким, як він є;

здатність 
поставити себе на 

місце іншого;

повага до права 
бути іншим; 

визнання 
різноманітності;

терпимість до 
чужих думок, 

вірувань і 
поведінки;

відмова від 
домінування, 

завдання шкоди і 
насильства.



Третій блок складається з соціально
обумовлених видів, які стосуються поважного
ставлення до людей будь-якої професії та будь-
яких політичних поглядів.

В другому блоці знаходяться культурно обумовлені
види, пов'язані з повагою до людини як до
представника того чи іншого етносу чи віросповідання.

В перший входять біологічно обумовлені, які
стосуються статевих чи соціальних особливостей
людини. За «законами» толерантності ми повинні
поважати один одного, незважаючи на особливості, які,
до речі, й роблять нас індивідуальними.



Гендерна: 

у багатьох країнах і релігіях досі є розподіл на "вищу стать", тобто чоловічу, і
"нижчу" – жіночу. Там тільки чоловік може розлучитися з дружиною, тільки
чоловік має право на вищу освіту та має можливість виїжджати за кордон, тоді як
дружині дістається вся "домашня" робота (хоче вона того чи ні).

Расова, національна: 

В деяких країнах люди ділилися на два типи: "білошкірий" і
"темношкірий". Про відсутність терпимості однієї раси до іншої вперше
заговорив Мартін Лютер Кінг, чим допоміг суспільству стати більш
толерантним.

До людей з інвалідністю:

є такий термін "ейблізм" – це тип дискримінації, при якому працездатні
люди розглядаються як нормальні та панівні над людьми з інвалідністю,
що призводить до упередженого ставлення щодо останніх.

Релігійна:

Обмеження людей у правах за ознакою їхньої релігійної приналежності.



Сексуально-орієнтаційна: 

утиск людей за те, що вони люблять людину своєї статі.

Політична: 

неприязнь виникає на ґрунті політичних поглядів.

Освітня: 

люди з вищою освітою іноді вважають себе кращими за тих, 
хто без неї.

Міжкласова: 

нетерпимість багатої людини до бідної (і навпаки, звісно). Або
упереджене ставлення до безхатьків не як до особистостей, а як до
маргіналізованих "низів" суспільства.



Тому, наше з вами одне з головних актуальних 

завдань – виховання підростаючого покоління 

у дусі толерантності. 
А для цього нам досить необхідні:

інформація про 
сутність виховання 

толерантності, її 
зміст та прояви;

відомості про 
можливі засоби та 
технології такого 

виховання, 
призначені для 

вибору та творчого 
використання у тих 

чи інших 
конкретних 

умовах; 

толерантність 
необхідна і самому 

педагогові – в 
особистісному та 

професійному 
житті.



Виховання толерантності − це 
цілеспрямована організація 

позитивного досвіду 
толерантності, тобто 

цілеспрямоване створення 
умов, що вимагають взаємодії з 
іншими людьми, незалежно від 

нашого ставлення до них. 

Метою виховання 
толерантності є виховання у

підростаючого покоління 
потреби і готовності до 

конструктивної взаємодії з 
людьми та групами людей 

незалежно від їхньої 
національної, соціальної 
приналежності, способу 
мислення та  поведінки, 

світосприйняття та поглядів.



 Якщо діти живуть в умовах толерантності, вони
навчаються терпимості.

 Якщо дітей підтримують, вони 

навчаються впевненості в собі.

 Якщо діти живуть в умовах справедливості, вони
навчаються бути справедливими.

 Якщо діти живуть у безпеці, вони навчаються довірі.

 Якщо до дітей ставляться схвально, вони 

навчаються самоповаги.

 Якщо діти живуть визнаними, вони 

навчаються дружелюбності.

 Якщо діти живуть в оточенні постійної
критики, вони навчаються засуджувати.

 Якщо діти живуть в умовах ворожості, вони
навчаються насиллю.



моральних настанов, які 
вже склалися, 

розвитку 
інтелектуальної та 
емоційно-вольової 

сфери, 

рівня розвитку 
психічних процесів, 

особистого досвіду, 
взаємовідносин, 

присутності та розвитку 
природних та духовних 

здібностей та інших. 



форми прояву агресивності
(хлопчики фізично агресивніші за
дівчат, які проявляють агресію в
іншій формі, намагаючись
зіпсувати стосунки інших дітей з
однолітками),

ступінь емоційної чуттєвості,
схильність до впливу іншими
дітьми переконання себе
іншими (дівчата до цього більш
схильні).



у дошкільний період −

закладати толерантність як одну з
основ особистості дитини, пояснювати 
значення позитивного спілкування, 
співробітництва, толерантних 
міжособистісних відносин;

у молодшому шкільному віці − 

продовження розвитку морального 
світогляду, трансформування толерантності 
в один з моральних законів особистості;



у підлітковому періоді 

проявляються негативізм по відношенню до 
оточуючих, конфліктність, заперечення виховного 
впливу та моралі, тому слід допомогти підлітку 
зрозуміти та прийняти свій внутрішній світ, 
розвинути толерантність як засіб запобігання 
протиставленню соціальному світу; 

у юнацький період 

духовність та мораль сформовані, виникає потреба 
толерантної взаємодії з соціумом. 

Толерантність входить у свідомість як доброзичливість, як уміння у 
своїй повсякденній поведінці не виходити за певні рамки, як 
здатність судити неупереджено, а по суті, і, більше того, бачити та 
усвідомлювати свою глибинну схожість (подібність) із іншими 
людьми, без яких жоден індивід існувати не зможе.



переслідування та погрожування, 

прояви расизму, 

етноцентризму, 

націоналізму, 

експлуатації,

фашизму.



Вербальна агресія: 

лайка, глузування, осуд, прояви 
зневаги, огиди; образа, нецензурна 
лексика.

Фізична агресія: 

побої, катування, насильство, 
вбивство.

Психологічна агресія: 

погрози, залякування, 
переслідування, тиск.

Територіальна агресія і 
агресія на державному 
рівні: 

війна, геноцид, депортація, 
націоналізм, фашизм, репресії.

Агресія стосовно проявів 
культури і релігії, 
національних символів: 
осквернення пам’ятників, могил, 
прапорів, об’єктів релігійного 
значення і т. д.



Булінг (bullying, від анг. bully – хуліган,

забіяка) (цькування) – це діяння (дії або

бездіяльність) учасників освітнього процесу, які

полягають у психологічному, фізичному,

економічному, сексуальному насильстві, у тому

числі із застосуванням засобів електронних

комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої

чи неповнолітньої особи та (або) такою особою

стосовно інших учасників освітнього процесу,

внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода

психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.



За результатами дослідження, проведеного 

Фондом ООН Юнісеф у 2017 році, 

67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з

проблемою булінгу, 

а 24% дітей стали жертвами цього явища. 



20,6% вказали, що найчастіше 
потерпають від булінгу дівчата; 

71,1% – діти, які відрізняються 
від інших будь чим;

56,9% – які не мають сучасних 
гаджетів, одягу; 

34,0% – фізично слабші.

Найчастіше діти піддаються цькуванню з 

боку однолітків за свій зовнішній вигляд, 

переконання, поведінку, а також через різні 

життєві обставини тощо)



систематичність 
(повторюваність) 

діяння;

наявність сторін –
кривдник (булер), 

потерпілий (жертва 
булінгу), спостерігачі;

наслідки у вигляді 
психічної та/або 
фізичної шкоди, 

приниження, страху, 
тривоги, та/або 

спричинення соціальної 
ізоляції потерпілого.



неадекватне 
сприйняття власної 
індивідуальності –

занижена самооцінка, 
комплекс 

неповноцінності, 
беззахисність; неадекватне 

сприйняття реальності 
– формування 

дезадаптаційних
захисних 

психологічних 
механізмів;

тривога, стрес, фобії, 
депресії, неврози, 

страх;

відхилення в поведінці –
адиктивна, 

антисоціальна (крайньої 
формою якої є 
кримінальна), 
суїцидальна;

формування 
залежностей: 

алкогольна, тютюнова, 
наркотична, 

психологічна і т.д.;

порушення в 
комунікативній сфері, 

страх спілкування з 
людьми, недовіра до 

людей, відсторонення 
від спілкування з 

колективом (в школі це 
проявляється у вигляді 

прогулів). 



підтримуйте позитивний статус дитини (потенційної жертви 
булінгу) в класі;

підкреслюйте важливість спільної роботи у колективі;

формуйте в учнів навички самоконтролю, асертивної
поведінки та позитивне ставлення до себе; 

засуджуйте твердо й постійно деструктивну й 
антисоціальну поведінку учнів;

використовуйте в роз’яснювальній профілактичній діяльності 
такий матеріал, що спонукатиме слухачів до міркувань та 
осмислення власної поведінки;

заохочуйте учнів до позитивних зрушень в особистісному 
зростанні, тобто підтримуйте у них прагнення до 
самовдосконалення.



створити психологічний 
комфорт для отримання 

жертвами булінгу
позитивного досвіду 
підтримки і довіри;

сформувати навички 
упевненої поведінки, 

розвинути впевненість в 
собі, позитивне 

самосприйняття;

допомогти учням розвинути 
навички конструктивного 

спілкування, комунікативну 
компетентність;

мінімізувати відчуття 
людиною своєї одинокості 

шляхом формування потреби 
у приналежності до групи;

підвищувати рівень 
емоційної комфортності 

шляхом зниження 
тривожності;

працюючи з колективом, 
необхідно знижати агресивні 

прояви, формувати 
толерантність, емпатійність в 
учнів з метою профілактики 

повторного виникнення 
булінгу.



Відсутність
толерантності
породжує
ненависть.

Ненавість веде
до недовіри.

Недовіра тягне 
за собою 
віддаленість 
людей один від 
одного.

Толерантність дозволяє людям різного
походження, віросповідання та переконань навчатися,
працювати та жити спільно, це сприяє більшій
ефективності в роботі та створює єдність команди.

Там, де є дискримінація, не може бути спокою та
мирного співіснування.

Відсутність толерантності призводить до
конфліктів та нестабільності у відносинах людей та їхній
діяльності.




