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Толерантність (укр.) – здатність сприймати без агресії
думки, які відрізняються від власних, а також — особливості
поведінки та спосіб життя інших.

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.

Толерантность (рос.) – здатність терпіти щось або
когось.

Толерантність  



Синоніми до слова «толерантність» ‒

терпимість, повага до чужої думки, лояльність.

Толерантність стосується як окремих людей
та їхніх груп, так і держав.

Толерантність, як норму сучасного
цивілізованого світу, продекламовано в
Резолюції Генеральної Конференції
ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року як
«Декларацію принципів толерантності».
З того часу цей день щороку
відзначається як Міжнародний день
толерантності по усій планеті.

Декларація принципів толерантності 



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503#Text

йдеться про рівність усіх людей, н
У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від

їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри.

чи кольору шкіри.Декларація принципів терпимості стосується держав, які мають
гарантувати створення справедливого законодавства, дотримання
правопорядку, судово-процесуальних та адміністративних норм.

У статті 2 Декларації йдеться про те, що для того,
щоби зробити суспільство більш терпимим, держави
мають ратифікувати існуючі міжнародні конвенції з прав
людини, і, якщо це необхідно, – зробити нове
законодавство, з метою забезпечення у суспільстві
принципу рівних прав та можливостей для усіх груп та
окремих людей.

Декларація принципів толерантності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503#Text
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Функції толерантності 



 доброзичливе ставлення до інших;
 поблажливість;
 терпимість; 
 почуття гумору;
 чуйність;
 довіра;
 альтруїзм;
 терпимість до відмінностей; 
 уміння володіти собою; 
 доброзичливість; 
 уміння не засуджувати інших;
 гуманізм;
 уміння слухати; 
 допитливість;
 здатність до співпереживання.

Риси толерантної особистості



Риси інтолерантної особистості

 націоналізм;
 шовінізм;
 ксенофобія;
 насильство;
 агресія;
 фанатизм;
 цинізм;
 роздратування;
 забобони;
 негативні стереотипи.



Вислови про толерантність

Той, хто хоче обвинувачувати, не повинен 
поспішати.
Мольєр, французький драматург

Ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе.
Леонардо да Вінчі, італійський художник епохи Відродження

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

Гарні манери має той, хто найменшу кількість
людей ставить у незручне становище.
Джонатан Свіфт, ірландський прозаїк-сатирик.

Кожна людина — як літера в алфавіті: щоб 
утворити слово, потрібно злитися з іншими.
Осип Мандельштам, російський поет і прозаїк 
єврейського походження.



Символи толерантності:



Вправа «Унікальні листочки»

Інструкція: Узяти аркуш паперу і виконувати дії,
запропоновані учителем. Як виконують дії інші
учасники дивитися забороняється. Дії необхідно
виконувати швидко.

1. Складіть аркуш навпіл.

Відірвіть верхній правий кут.

2. Знову складіть аркуш навпіл.

Відірвіть верхній правий кут.

3. Ще раз складіть аркуш навпіл.

Відірвіть верхній правий кут.

4. І ще раз складіть аркуш навпіл.

Відірвіть верхній правий кут.

5. Розгорніть аркуш.



Запитання для учнів:

1. У всіх однакові вийшли роботи?

2. Чи можемо ми сказати, що хтось

виконував роботу неправильно?

3. Чому аркуші після відривання такі

різні? Чи можемо ми сказати, що ті,

хто відривав аркуші інакше, ніж ви, є

гіршими за вас?

ВИСНОВОК: Можливо, у житті буває

так, що ми оцінюємо людину лише з

огляду на те, чи робить вона так, як ми.



Інструкція: Спробувати на кожну літеру

слова «толерантність» назвати рису

характеру, притаманну толерантній людині

Вправа «Асоціативний ряд до слова 
«толерантність»

Т –
О –
Л –
Е –
Р –
А –
Н –
Т –
Н –
І –
С –
ТЬ –



Вправа «Емблема толерантності»

Інструкція: Кожен учень малює таку емблему, яку
можна було б друкувати на суперобкладинках,
політичних документах, національних прапорах.

Процес малювання триває 5-7 хвилин.
Після завершення роботи, учні по черзі

презентують свої емблеми.
Кожен із учнів має назвати найголовніші

складові емблеми і висунути лозунг, який
відображав би сутність їхньої емблеми
(обговорення триває 3-5 хвилин).

Заключний етап вправи – презентація
емблем та лозунгів.



Інструкція: Учитель пропонує учням
передати один одному позитивний заряд
енергії, тепла, терпіння, любові. Учні по
черзі висловлюють побажання.

Вправа «Імпульс»

Дякую за активну і ефективну 
роботу на сьогоднішньому занятті. 
Прагніть бути толерантними!!!



Толерантність врятує світ

Толерантне ставлення людини

Збереже планету від негод,

Розрубає мотлох павутини,

Переріже нитку перешкод.

Толерантне ставлення до всього

Збереже, врятує і спасе,

Допоможе вгледіть перемогу,

Допоможе витримати все.

Будь завжди нестримним вільнодумцем,

Свої мрії пензлем намалюй.

Освіти життя яскравим сонцем,

Толерантний всесвіт побудуй!
[https://naurok.com.ua/tolerantnist-vryatue-svit-58964.html]

https://naurok.com.ua/tolerantnist-vryatue-svit-58964.html

