
Година спілкування  «Усі ми різні, але всі ми рівні» 

  Мета:  

 зосередити увагу учасників на основних аспектах толерантності,  

 виявити основні риси толерантності;  

 формувати правильне уявлення щодо толерантної поведінки;   

 формувати толерантне ставлення однокласників між собою; 

 розвивати терпимість до відмінностей між людьми; 

  виховувати почуття поваги один до одного, до звичаїв, традицій, культури різних 

народів; 

 виховувати комунікативну культуру спілкування та взаєморозуміння.  

Хід заходу 

    І. Організаційний момент. Повідомлення теми і мети уроку 

      Вихователь:  Добрий день, усім присутнім!Рада бачити вас у гарному настрої, 

сподіваюся, сьогоднішня спільна робота не буде марною, а знання, які ви отримаєте, 

знадобляться вам у житті.  

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

Наша зустріч присвячена тому, щоб учитися жити разом, приймаючи один одного 

такими, які ми є, вчитися розуміти один одного. 

ІІІ. Розкриття теми уроку 

 «Людина може обійтись без багатьох речей, але не без іншої людини», – сказав один 

учений. Навіть на самоті ми подумки звертаємося до інших людей. Наприклад, коли 

приміряємо новий одяг або робимо зачіску, думаємо, що скажуть твої друзі, чи не 

вважатимуть вони тебе відсталим або «занадто» крутим. Попри все людські стосунки 

нерідко спричиняють проблеми: непорозуміння, суперечки, конфлікти. Щоб запобігти 

цьому, треба навчитися знаходити спільну мову з різними людьми, поважати культурні 

цінності як свого народу, так і представників іншої культури. Сьогодні ми почнемо 

нашу годину спілкування зі старовинної легенди, яка допоможе нам сформулювати 

мету нашої зустрічі. 

         Зустрілися раз білий і чорношкірий чоловіки. Стали розмовляти: 

- Який ти потворний, негре. Неначе увесь сажею вимазаний, - сказав білий. Чорний 

зневажливо зіщулився і сказав: 



- Який ти потворний, білий! Неначе тебе всього обернули папером.  Сперечалися 

вони, сперечалися, ніяк не могли прийти до згоди і вирішили піти до мудреця. 

Вислухав їх мудрець і сказав білому: 

- Подивися, який красивий твій чорний брат. Він чорний, як південна ніч, і в ній, 

подібно до зірок, сяють його очі…  Потім мудрець звернувся до чорношкірого: 

- А ти друже, подивися, який красивий твій білий брат. Він красивий, як 

виблискуючий білий сніг, що лежить на вершинах гір, а волосся його – кольори 

сонця.  Негр і білий присоромилися своєї суперечки і помирилися. А мудрець 

подумав « Як добре, що всі ми різні. А то жити було б так нудно!» Як ви гадаєте,  

про що ця легенда, чого вчить? 

Тема години спілкування «Усі ми різні, усі ми рівні». Сьогоднішнє наше заняття ми 

присвятимо такому поняттю як толерантність. Бернард Шоу казав: «Тепер, коли ми 

навчилися літати в повітрі, як птахи, плавати під водою, як риби, нам не вистачає тільки 

одного: навчитися жити на землі, як люди».   Раз у нас сьогодні така тема, то будемо 

толерантними один до одного й дотримуватимемося правил спілкування. 

Правила нашого спілкування: 

- бери активну участь; 

- поважай мову; 

- говори так, щоб усі тебе почули; 

- слухай так, щоб зрозуміти, про що йдеться; 

- створюй умови для того, щоб ситуація навколо процесу спілкування сприяла 

комунікації; 

- висловлюй свої почуття, не принижуючи іншу людину. 

Чи відомо вам, що вчені достеменно знають: на світі з безлічі сніжинок немає 

жодної пари абсолютно однакових. То що вже казати про людей? Кожен із нас 

неповторний. Іноді хочеться бути на когось схожим. Але пам’ятайте: людина, яка сліпо 

наслідує інших, нецікава навіть самій собі. В інших людях нас приваблює саме 

несхожість. Щоб переконатися, які ми всі неоднакові, пропоную вам невеличкий 

тренінг. 

       Уявіть чисте блакитне небо без єдиної хмарки. Це заспокоює, чи не так? Тепер 

подумки окиньте поглядом навколишню місцевість.  

♦ Яка з названих нижче картин подобається вам найбільше? 



• Засніжена біла рівнина; 

• блакитний морський простір;  

• гори, укриті зеленими лісами; 

• поле, усіяне жовтими квітами. 

Ключ до тесту. 

Блакитний колір неба заспокоює і відкриває вихід глибокій підсвідомості, у якій 

кожен колір має сенс і значення. Картина, яку ви уявно намалювали, розкриває ваш 

прихований талант, що є в глибинах спокійної свідомості. 

Біла засніжена рівнина. Ви наділені особливим сприйняттям, що дає змогу миттєво 

оцінити ситуацію і розв’язати складні проблеми. Ви рішучі, проникливі та володієте 

даром передбачення. Довіряйте своїй інтуїції, вона завжди веде вас у правильному 

напрямку.  

Блакитний морський простір. У вас природний талант до спілкування. Люди цінують 

вашу комунікабельність. Одна ваша присутність допомагає загасити конфлікт, створити 

комфортні, дружні обставини. Ваша похвала правдива, а на слова можна покластися. 

Гори, укриті зеленими лісами. Схоже, ви завжди можете дібрати потрібні слова, щоб 

висловити те, що думаєте. Оточуючі починають усвідомлювати, що відчувають те саме. 

Кажуть, розділена радість примножуються, розділений смуток зменшується. Ви завжди 

готові прийти на допомогу, оскільки володієте даром експресивного спілкування.  

Поле, усіяне жовтими квітами. Ви — джерело знань і генератор ідей, натура творча та 

енергійна. Залишайтесь у гармонії з оточуючими і працюйте над утіленням своїх ідей. 

Тоді для вас не буде нічого неможливого.  

Висновок. Отже, навіть поміж присутніх були обрані чотири різних варіанти. А 

ви помітили, що ключ до тесту дав усім вам хоч і різні, але позитивні характеристики? 

Зробімо висновок: ми — не кращі та не гірші, МИ — ІНШІ. 

Вихователь: Скажіть, будь ласка, добре чи погано, що ми всі різні? А що було б, якби 

всі люди були схожі один на одного й нічим не відрізнялися? Чи цікаво жити в такому 

світі клонів?  (Відповіді учнів).  

Висновок. Люди своїми відмінними рисами доповнюють один одного. 

Вихователь: Як бачимо, це добре, що ми всі різні. І як нам, таким різним, жити в 

суспільстві, у якому, на жаль, існує дух нетерпимості, ворожості до інших культур, 

переконань і звичок? З розвитком суспільства до людей прийшло розуміння, що Земля 



не є надто великою, вона – наш спільний дім, де всі люди –  сусіди. А з сусідами треба 

знаходити спільну мову. У безмежному просторі різноманітних культур, релігій, думок, 

ідей, що належать людям різних країн на планеті, на допомогу з’явилася толерантність.  

Що значить це слово? Як навчитися жити в мирі та злагоді? Як залишатися на землі 

Людиною? Чи можуть відмінності між людьми стати причиною конфліктів, насилля, 

ворожнечі, а інколи й війни?  

Вихователь: Набирає обертів третє тисячоліття. Прогрес невблаганно рухається 

вперед. Техніка прийшла на службу людині. Здавалося б, життя має стати спокійнішм. 

Але ми все частіше чуємо слова: біженець, жертва насильства ... У сьогоднішньому 

суспільстві відбувається активний ріст екстремізму, агресивності, розширення зон 

конфліктів. Сьогодні ми нерідко чуємо з телеекранів слово "толерантність". 

А що воно означає, знаєте? (вислухати думку учнів). 

 Вихователь: Поняття толерантності вперше зустрічається у 18 столітті. Ще у своєму 

«Трактаті про віротерпимість» відомий французький філософ Вольтер писав, що 

«безумством є переконання, що всі люди повинні однаково думати про певні 

предмети». Саме він був найвизначнішим представником толерантності. Йому 

присвоюють вислів: «Я не згоден із тим, що ви говорите, але віддам своє життя, 

захищаючи ваше право висловити свою думку». У цьому афоризмі —класична теорія 

толерантності. Останнім часом поняття «толерантність» стало міжнародним терміном.  

Інтерес до толерантності як однієї зі сторін людської психіки й соціального життя 

з’явився порівняно недавно. У житті людина спілкується з представниками різних 

національностей, культур, конфесій, соціальних верств, тому важливо навчитися 

знаходити точки дотику. Люди, які не володіють толерантністю, виявляються 

нездатними до змін, яких вимагає від нас життя. У кожного народу значення цього 

слова дещо відрізняються. Наприклад, у Франції толерантність –  це відносини, при 

яких допускається, що інші можуть думати чи діяти інакше, ніж ти сам. Французи 

розуміють толерантність як певну свободу іншого, його думок, поведінки, політичних 

та релігійних поглядів. А в Англії - це готовність бути терпимим, поблажливим. 

Англійці вважають, що толерантність це готовність і здатність без протесту сприймати 

особистість. А ось китайською мовою бути толерантним означає проявляти 

великодушність стосовно інших. У «Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови» написано: «Толерантність – здатність індивіда сприймати без агресії 



думки, які відрізняються від власних, а також особливості поведінки та способу життя 

інших». Характеристика визначення толерантності в Преамбулі Статуту ООН виглядає 

так: «Виявляти терпимість і жити разом, у мирі один з одним, як добрі сусіди». 

Вихователь: 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). 

    Отже, толерантність— 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 індивіду-

альності. 

     Давайте подумаємо, які можуть існувати типи толерантності. 

 

 вікова толерантність — неупередженість до апріорних «недоліків» людини, 

пов’язаних з її віком. Вікова толерантність цілком може поєднуватися із 

прийнятою у багатьох культурах повагою до осіб похилого віку; 

 освітня толерантність. Очевидно, що даний тип толерантності має відношення до 

побутової сфери і не пов’язаний з обговорюваним питанням, де рівень освіти 

суб’єктів права є вирішальним чинником;  

 міжнаціональна толерантність — ставлення до представників різних націй, 

неприпустимість перенесення недоліків і негативних вчинків окремих 

представників національності на інших людей, ставитися до будь-якої людини з 

позиції «презумпції національної невинності»; 

Типи толерантності: 

 



 расова толерантність — відсутність упереджень до представників іншої раси; 

 релігійна толерантність — ставлення до догматів різних конфесій, до релігійності 

з боку представників різних конфесійних груп; 

 географічна толерантність — неупередженість до жителів невеликих або 

провінційних міст, сіл та інших регіонів з боку столичних жителів, і навпаки; 

 міжкласова толерантність — терпиме ставлення до представників різних 

майнових шарів — багатих до бідних, бідних до багатих; 

 фізіологічна толерантність — ставлення до хворих, інвалідів, фізично 

неповноцінних, осіб із зовнішніми недоліками тощо; 

 політична толерантність — ставлення до діяльності різних партій і об’єднань, 

висловлювань їх членів. 

Вихователь: Зараз толерантність розуміють як повагу і визнання рівності, відмову від 

домінування та насилля, визнання за іншими права на власні думки та погляди. Отже, 

толерантність передусім має на меті приймати інших такими, якими вони є і 

взаємодіяти з ними на основі згоди. Чи можна вас вважати володарем терпимості? Чи 

вам ще належить набратися досвіду, щоб її придбати? На ці питання нам допоможе 

відповісти тест «Наскільки ви толерантні?».  

Тест «Наскільки ви толерантні?» 

1.Чи неприємна вам ситуація, в якій доводиться відмовлятися від придуманого вами 

плану, тому що точно такий же план вже запропонували ваші друзі? 

а) так; 

б) ні. 

2. Ви зустрічаєтеся з друзями, і хтось пропонує почати гру. Чому ви віддаєте перевагу? 

а) щоб брали участь тільки ті, хто добре грає; 

б) щоб грали і ті, хто ще не знає правил. 

3. Ви спокійно сприймаєте неприємні для вас новини? 

а) так; 

б) ні. 

4. Чи викликають у вас неприязнь люди, які в громадських місцях з'являються в 

нетверезому вигляді? 

а) якщо вони не переступають допустимих меж, вас це взагалі не цікавить; 

б) вам завжди були неприємні люди, які не вміють себе контролювати. 



5. Чи можете ви легко знайти контакт з людьми, у яких інші звичаї, інше становище? 

а) вам дуже важко буде  це зробити; 

б) ви не звертаєте уваги на такі речі. 

6. Як ви реагуєте на жарт, об'єктом якого стаєте? 

а) вам не подобаються ні самі жарти, ні жартівники; 

б) якщо навіть жарт і буде вам неприємна, то ви постараєтеся відповісти в такий же 

жартівливій манері. 

7. Чи згодні ви з думкою, що багато людей сидять не на своєму місці, роблять не свою 

справу? 

а) так; 

б) ні. 

8. Ви приводите в компанію друга (подругу), який (а) стає об'єктом загальної уваги. Як 

ви на це реагуєте? 

а) вам неприємно, що таким чином увага відвернута від вас; 

б) ви лише радієте за неї (нього). 

9. У гостях ви зустрічаєте літню людину, яка критикує сучасне молоде покоління, 

звеличує минулі часи. Як реагуєте ви? 

а) йдете раніше під пристойним приводом; 

б) вступаєте в суперечку. 

Підрахунок балів. 

Запишить по 2 бали за відповіді: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а. 

                                               Ключ до тесту 

0-4 бали: 

Ви непохитні і, вибачте, вперті. Де б ви не знаходилися, може виникнути таке 

враження, що ви прагнете нав'язати свою думку іншим. Щоб досягти своєї мети, часто 

підвищуєте голос. Маючи такий, як у вас, характер, важко підтримувати нормальні 

стосунки з людьми, які думають інакше, ніж ви, не погоджуються з тим, що ви говорите 

і робите. 

6-12 балів: 

Ви здатні твердо відстоювати свої переконання. У той же час ви можете вести діалог і, 

якщо вважаєте за потрібне, змінювати свої переконання. Але деколи ви буваєте 

надмірно різкі, проявляєте неповагу до співрозмовника. І в такий момент ви дійсно 



можете виграти суперечку з людиною, у якої більш слабкий характер. Але чи варто 

«брати горлом», якщо можна перемогти і більш гідно? 

14-18 балів: 

Твердість ваших переконань відмінно поєднується з великою гнучкістю вашого розуму. 

Ви можете прийняти будь-яку ідею, з розумінням поставитися до парадоксального на 

перший погляд вчинку, навіть якщо ви їх не поділяєте. Ви досить критично ставитеся до 

своєї думки і здатні з повагою і тактом по відношенню до співрозмовника відмовитися 

від поглядів, які, як з'ясувалося, були помилковими. 

 Вихователь: 16 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день 

толерантності або День терпимості. Це свято було засновано в 1986 році за рішенням 

ООН. Хочу додати, що в Декларації принципів толерантності, прийнятою ЮНЕСКО 

написано, що толерантність - це те, що робить можливим досягнення миру і веде від 

культури війни до культури миру.  

А зараз спробуємо толерантно розіграти ситуацію. Для цього на дошці зображена 

цифра. Для участі потрібно 2 учні. Один учень бачить у цій цифрі 6, а інший 9. 

Спробуйте відстояти свою точку зору. Давайте проаналізуємо поведінку учасників. 

Який висновок можна зробити? Чи могла б ця ситуація закінчитися інакше? За якої 

умови? 

Вихователь: Чому так актуальна толерантність в даний час? (Відповіді).  

Вправа «Учимося креативно мислити» 

Вихователь: Які б сюрпризи не підносила нам доля, слід пам’ятати, що завжди є вихід. 

Іноді він може бути зовсім несподіваним. Слід виробляти вміння шукати нестандартні 

рішення. Потренуємо свою креативність, спробувавши дібрати закінчення до висловів 

відомих людей, які ви бачите на дошці. Як ви вже здогадалися, вони мають бути зовсім 

не банальними. 

Цитати видатних людей 

• Визнання проблеми – половина успіху в її... (розв’язанні). Зигмунд Фрейд 

• Найголовніша формула успіху — вміння (спілкуватися з людьми).                          

Т. Рузвельт 

• Якщо бажаєш щоб світ змінився, стань... (цією зміною). Махатма Ганді 

• Виживає не сильніший і не розумніший; а той, хто найкраще реагує на... (зміни)  

Г. Драйден 



• Світ – це дзеркало, і воно повертає кожному його (власне зображення). 

(У. Теккерей) 

Вихователь: Погодьтеся, деякі авторські продовження були зовсім несподіваними для 

вас, але не менш слушними. Трапляється,  що із зовсім, здавалося б, безвиході є зовсім 

нестандартний вихід, необхідно лише його розгледіти. 

                                              Бесіда «Діалог із майбутнім» 

Вихователь: А тепер перенесімося на декілька років у майбутнє. Уявіть, що ви 

закінчили школу і стали висококваліфікованими фахівцями, маєте свою сім’ю. Як ви 

поясните своїм дітям — школярам, якою має бути толерантна людина?  

Отже, для того, щоб зберегти мир на нашій планеті, примножити добро і домогтися 

добробуту для всіх, потрібно навчитися розуміти один одного, приймати один одного 

такими, якими ми є, поважати культуру і внутрішній світ інших, бути терпимим до 

несхожості інших на нас. У світі поширюється рух за толерантність, бо вона є 

необхідною умовою миру й демократії. Толерантність не є вродженою рисою 

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

урятувати світ. Завершуючи наше спілкування, послухайте ще одну притчу. 

Китайська притча «Дружна родина» 

     Жила колись на світі родина. Було в ній більше 100 людей. Родина була дуже 

дружна. Чутка про цю родину дійшла до володаря країни. І він вирішив перевірити, чи 

правду кажуть люди. Прибув він до родини, і душа його зраділа: навкруги чистота, 

краса, достаток і мир. Добре дітям, спокійно старим. Зачудувався володар. Вирішив 

довідатися, як сім’я досягла такого ладу, прийшов до глави родини: «Розкажи, чому 

така згода і лад у твоїй родині?». Той узяв аркуш паперу й почав щось писати. Писав 

довго — видно, не дуже сильний був у грамоті. Потім передав аркуш володарю. Три 

слова були на папері: «Любов, прощення, терпіння». І наприкінці аркуша: «Сто разів 

любов, сто разів прощення, сто разів терпіння». Прочитав володар, почухав потилицю і 

запитав: — І все? —Так, — відповів старий, — це і є основа життя всякої гарної родини.  

І подумавши, додав: — І світу теж. 

ІV. Підбиття підсумків. 

Вихователь: Отже,  що ж таке толерантність і які складові має? (відповіді учнів).  



Дякую всім за активну участь. Я сподіваюсь, що наша година спілкування залишить 

глибокий слід у душі кожного, допоможе нам усім зрозуміти, що тільки повага один до 

одного, взаєморозуміння, терпимість, дотримання рівноправності врятують світ. 

 


