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1. ТОЛЕРАНТНІСТЬ, АБО ЩО ПОЄДНУЄ УСІХ І ДАЄ 

ПРАВО НА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ 

 

1.1. Сутність поняття «толерантність» 

 

Усе в житті змінюється  – і світи, і народи, і філософії буття. 

Єдине, що не підвладне часу, що проходить крізь нього, трансфо-

рмуючись, змінюючи форму, але залишаючись незмінним по су-

ті, – вічні загальнолюдські цінності та чесности. Людяність, спра-

ведливість, добро, чесність, любов... До цього ж переліку можна 

віднести і добропорядність, що допомогла знайти компроміс про-

тестантам і католикам, індепендентам і леверам, добропроряд-

ність, яку відстоювали Конфуцій, Кант, Солтмарш, Вольтер, Ско-

ворода, Толстой, Вернадський, Ганді, Мартін Лютер Кінг. 

Суттєвий брак саме цієї суспільної цінності у ХХ столітті 

призвів до того, що людство, окрім значних досягнень у галузі 

науки і техніки, продемонструвало величезний потенціал руйна-

ції, про який засвідчили дві світові війни, постійні збройні конф-

лікти, геноциди, екологічні катастрофи. 

Саме ця цінність так необхідна нам сьогодні, у час швидкого 

розвитку комунікацій, інтеграції і посилення взаємозалежності, 

дедалі більшої мобільності, масштабних міграцій населення. Су-

часні дослідники людських взаємин називають цю суспільну цін-

ність толерантністю. 

Толерантність – історичний феномен, один із важливих чин-

ників еволюційного розвитку людства. Він виник на основі ін-

стинкту самозбереження і поступово набув статусу цінності й  

норми. Практично у всі часи толерантність була актуальною та 

жваво обговорювалася науковим співтовариством. 

Сучасне уявлення про толерантність, а точніше, визнання її 

чинником зміцнення миру і захисту від несправедливості, базу-

ються на дослідженнях філософів XVI – XVII ст., які виступали 

проти того, щоб «терпіти нетерпимість», та проти жорстоких 

релігійних зіткнень (Варфоломієва ніч, кромвельський період 

англійської історії). Найпослідовнішим критиком фанатизму і за-

хисником толерантності був Вольтер. Саме йому приписують 

вислів: «Я не згоден з Вами, але віддам своє життя, захищаючи 



Ваше право висловити свою думку». У цьому афоризмі – класич-

на теорія толерантності. 

Важливим результатом діяльності філософів, і передусім 

Вольтера, стало визнання толерантності загальною цінністю і ос-

новним складником миру та згоди між релігіями, народами і різ-

ними соціальними групами. Через 11 років після смерті Вольтера, 

26 серпня 1789 р., у Франції було прийнято Декларацію прав лю-

дини та громадянина, що проголосила на увесь світ свободу дум-

ки та слова, за визнання яких боровся Вольтер. Ця декларація – 

передвісниця сучасних декларацій, зокрема Загальної декларації 

прав людини (1948 р.). 

Завдяки зусиллям ЮНЕСКО за останнє десятиліття поняття 

«толерантність» стало однією з фундаментальних світоглядних 

категорій. Декларація принципів толерантності, затверджена ре-

золюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листо-

пада 1995 р., пояснює сутність толерантності, її особливості та 

значимість. 

У Статті 1 Декларації зазначено, що толерантність – це пова-

га, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашо-

го світу, форм самовираження та самовиявлення людської особи-

стості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, 

спілкування та свобода думки, совісті й переконань. Толерант-

ність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний 

обов’язок, а й політична та правова потреба. Толерантність 

уможливлює встановлення миру, сприяє переходу від культури 

війни до культури миру. 

Толерантність – це не поступливість, поблажливість чи поту-

рання. Це, передусім, активна позиція, що формується на основі 

визнання універсальних прав та основних свобод людини.  

Виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до 

соціально несприйнятного, відмови від своїх або прийняття чу-

жих переконань. Воно означає, що кожний може дотримуватися 

своїх переконань і визнає таке ж право за іншими. 

Згідно документів ООН і ЮНЕСКО, навчання культурі миру 

означає побудову і розвиток соціальних відносин, в основі яких 

свобода, справедливість, терпимість, солідарність, відмова від 

насилля, а усі конфлікти вирішуються шляхом діалогу і перего-

ворів. 



Проводячи уроки толерантності в юнацьких аудиторіях, я 

дуже часто стикалася з такими висловлюваннями: «Толерантність 

– іншомовне слово, поняття іншої культури, це абсолютно чужа 

для нас цінність, нам вона не потрібна», «толерантність – це 

невтручання, інертність, «пофігізм», це пряма стежка до бай-

дужості, а що може бути гірше», або «поняття толерантність 

з’явилося у нас разом з Макдональдсом, пропагандою американ-

ського способу життя і інших цінностей, що нищать нашу куль-

туру». З подібними твердженнями можете зіткнутися і Ви, обго-

ворюючи тему толерантності у своєму колі. Так, дійсно, поняття 

«толерантність» має іншомовне походження і дослівно перекла-

дається як «терпимість», але цей дослівний переклад не передає 

усієї сутності цього поняття, адже на сьогодні ми вкладаємо у 

нього значно ширший зміст. Термін «толерантність»дуже багато-

гранний і вигадали його, як ми з вами можемо судити з історії, не 

американці. «Нетерпимі часто платять дорого за те, що терпля-

чим дістається безкоштовно», – говорять французи. «Якщо у 

трьох одна мета, вони землю перетворять на золото, якщо ж мета 

різна, вони золото перетворять на порох», – зазначають услід за 

ними китайці. «За терпіння дасть Бог спасіння», – вважають 

українці. Араби запевняють: «Мир існує для людини – людина 

для миру». «Сварка до добра не доведе, усяка сварка гарна миро-

вою», – підтримують їх росіяни. Індійці вказують: «У людини, 

яка живе заради інших, навіть коротке життя буде сповнене 

щастям». Індонезійці впевнені: «Любов людини до людини – це 

повноводе і прозоре джерело, води якого очищують усе, чого 

торкаються». Ці прислів’я створені в різні часи, різними народа-

ми, які належать до різних світів, культур, релігій, але усі вони 

закликають до згоди, до терпіння, до миру. 

Українська мова теж багата на теплі, милозвучні, більш зро-

зумілі нам слова, що мають безпосереднє відношення до толе-

рантності – терпіння, повага, підтримка, милосердя, чуйність, 

співчуття, любов, розуміння тощо. 

У поглиблення розуміння поняття «толерантність» зробили 

внесок не лише зарубіжні дослідники, а й наші співвітчизники: 

Григорій Сковорода, Володимир Вернадський та ін. 



1.2. Толерантність, інтолерантність, толерантна поведін-

ка, толерантна особистість 

 

Що ж значить бути толерантною людиною? 

Як уже зазначалося, поняття «толерантність» часто ототож-

нюють з терпимістю. Але терпимість є лише одною з ознак толе-

рантної людини. Найкраще зрозуміти толерантну поведінку мож-

на, порівнюючи її з невпевненою та інтолерантною (протилеж-

ною толерантній) поведінкою. Так, для невпевненої поведінки (Я 

поганий, ти – гарний) характерним є те, що людині важко об-

стоювати свою позицію, відмовляти у разі необхідності, або пе-

реконувати. Такий співрозмовник буде триматися від Вас на ве-

ликій відстані. Ознаками інтолерантної поведінки (Я гарний, ти 

– поганий) є те, що інтолерантний співрозмовник не аргументує 

свою позицію, здійснює психологічний чи фізичний тиск на опо-

нента, у випадку відмови затято домогається свого, не може про-

сити, відмовляти, любить вихвалятися, під час розмови скорочує 

дистанцію між собою і опонентом. 

І нарешті, ознаки толерантної поведінки (Я гарний, ти – га-

рний): 

 використання Я-висловлювань;  

 пряма й відкрита розмова, вміння просити, відмовляти й 

приймати відмову;  

 схильність до компромісів.  Ніхто не убезпечений ні від 

добра, ні від зла. Ось чому ідея ненасильства передбачає 

відмову від монополії, готовність відступити від власної по-

зиції, добровільно піти на компроміс; 

 використання емпатичного слухання. Найкращий спосіб 

зрозуміти опонента – спробувати поглянути на ситуацію йо-

го очима з метою зрозуміти його й знайти для нього мож-

ливість вийти із ситуації, не втративши «обличчя». 

Як бачимо, невпевнена людина занижує власну самоцінку. 

Людина з інтолерантною поведінкою, навпаки, завищує її. І тіль-

ки толерантна людина оцінює свої вчинки та думки адекватно. 

Більш детальну характеристику основних рис толерантної особи-

стості пропонує видатний американський психолог Г. Олпорт. 



 

 

Риси характеру 

толерантної осо-

бистості за 

Г. Олпортом 

Напрями роботи Заходи 

Орієнтованість  на 

особистісну незалеж-

ність, власні судження 

Спонукаємо молоду людину 

вчитися самостійно мислити, 

піддавати критиці висновки, 

перевіряти факти,безперервно 

поглиблювати свої знання 

Комплексні заходи   

у бібліотеці щодо    

формування ін-

формаційної куль-

тури 

Визнання різно-

маніття світу,  по-

глядів, життєвих 

принципів 

Формуємо вміння вести кон-

структивний діалог, прислуха-

тися до думок інших людей, 

не нав’язуючи власних, що дає 

можливість ствердитися у 

думці про унікальність  кож-

ної людської особистості 

Дискусійні клуби, 

робота психолога, 

виставкова діяль-

ність 

Здатність до   ем-

патії 

 

Популяризуючи та обговорю-

ючи літературні твори,  спо-

нукаємо розвивати розуміння 

причин поведінки інших лю-

дей, тим самим виховуємо 

співчуття та доброзичливе 

ставлення 

Клуби читання,   

літературні кон-

курси, театралізо-

вані вечори 

Розвинене  почуття 

відповідальності. Толе-

рантна людина не пе-

рекладає відповідаль-

ність за   своє життя, 

вчинки та  емоції на 

інших 

 

Популяризуючи інформацію 

про правові відносини, еко-

логію, сімейні відносини, здо-

ров’я, підштовхуємо молоду 

людину до роздумів про своє 

місце та роль у житті, сус-

пільстві, державі 

 

Проведення циклів за-

ходів, лекцій, конкурсів, 

диспутів, книжкових   

виставок, створення   

Інтернет-ресурсів, 

бібліографічних дай-

джестів та посібників,    

показ тематичних 

науково-популярних 

або навчальних філь-

мів, робота 

психолога 



Вільна людина. 

Для толерантної 

людини немає вели-

кого значення 

ієрархія в сус-

пільстві, вона гли-

боко розуміє суть 

поняття рівності 

всіх людей, тому 

цінує право на вла-

сну свободу та 

свободу інших лю-

дей 

Популяризуючи інформацію 

про етичні проблеми людства, 

історію різних культур та ци-

вілізацій, народні традиції,   

релігії, право, громадянські 

відносини, – закладаємо осно-

ви розуміння поняття свободи 

особистості з урахуванням 

свободи інших людей. 

Книжкові виставки, 

диспути, конкурси, 

конференції, лекції, 

показ тематичних                   

науково-

популярних або   

навчальних фільмів 

 



1. 3. Толерантність по-українськи 

Не маю зла до жодного народу, 

До жодного народу в світі зла не маю. 

Чого ж тоді все важчає мені 

На світі жить у множині духовній? 

М. Вінграновський 

 

Щоб навчитися жити за законами миру, недостатньо їх про-

сто знати і формально розуміти. Дуже важливо, щоб у кожному 

суспільстві, в кожній культурі толерантність набула змісту, 

пов’язаного з відповідною національно-культурною специфікою. 

Так, англійці ототожнюють толерантність з готовністю бути 

поблажливим, араби – з милосердям і всепрощенням, росіяни – з 

протидією нетерпимості. Які ж особливості має українське розу-

міння толерантності? Щоб відповісти на це питання, доцільно 

згадати основні риси українців як нації.  

Багато дослідників стверджують, що українці вирізняються 

працелюбністю, потягом до освіти, мужністю, здоровим оп-

тимізмом, повагою до старших поколінь, гостинністю. Нам не 

притаманна апріорна агресія до представників інших націй, 

релігій, культур (наприклад у праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм 

чи русифікація» зустрічаємо наступні рядки: «Український народ 

ніколи не був агресивним і нетерпимим до інших, ніколи в своїй 

історії не поневолював інших народів. Переважній більшості 

української інтелігенції внаслідок її демократизму завжди був 

чужий вузький націоналізм і зовсім не властивий шовінізм»). Але 

притаманні нам також інші, не такі позитивні риси – підвищена 

адаптивність, здатність до пристосування. В умовах розвитку ко-

мунікацій, інтеграції України до ЄС нам, українцям, дуже важли-

во зберегти національно-культурну ідентичність (адже однією з 

характерних особливостей толерантної людини є знання самого 

себе, власних переваг і недоліків) – пам’ятати, хто ми, чиї нащад-

ки, у що віримо, яких традицій дотримуємося, – і не цуратися пе-

реймати кращий досвід у інших народів.  

Також потрібно відзначити, що Україна велика поліетнічна 

країна (на території якої, за переписом 2001 р., проживають пред-

ставники 130 національностей. Українці становлять 77,8%, росіяни 

- 17,3%, білоруси, молдавани, кримські татари по 0,5%, болгари - 



0,4%, угорці, румуни та поляки по 0,3%, євреї - 0,2%), що обрала 

шлях демократичного розвитку і внаслідок певних обставин 

зіткнулася з проблемами конфесійних, партійних, регіональних, 

етнічних протистоянь, забарвлених жорсткою нетерпимістю та 

насильством. Тож стан сучасного українського суспільства та ро-

звиток держави вимагають формування довготермінового стра-

тегічного партнерства в усіх сферах з метою побудови соціуму, в 

якому б культивувалися толерантні стосунки, тобто прийняття 

стратегії побудови толерантного суспільства в Україні. 

Толерантність дуже важлива для України не лише із загаль-

нолюдської, а й з економічної точки зору, для покращення 

якісного рівня сучасної економіки. 

Соціально-економічний розвиток нашої країни багато в чому 

залежить від успішного формування культури ведення перего-

ворів, мистецтва пошуку компромісів, продуктивної конкуренції 

між різними фінансово-промисловими групами, сферами малого і 

середнього бізнесу в умовах модернізації економіки України.      

У сфері економіки дуже чітко проявляється прагматична функція 

толерантності як соціальної норми, що визначає баланс інтересів 

конкуруючих сторін. Наприклад, під час переговорів будь-які 

прояви інтолерантності чи просто неготовність до толерантності 

ведуть до провалу. 

Висновок напрошується сам собою: толерантність по-

українськи – це збереження та повага до різноманітності націона-

льної культури, збереження історичної пам’яті нашого народу і 

вміння вести діалог з представниками міжнародної спільноти. 

 



1.4. Рекомендовані ресурси для поглибленого вивчення 

теми 

 

Институт толерантности [Електронний ресурс] /Институт 

толерантности ВГБИЛ; При поддержке Института «Открытое 

общество» (Фонд Сороса). – Електрон. дані. – Режим доступу: 

http://www.tolerinst.ru/index1.php# . – Загол. з титул. екрану. – Мо-

ва : рос. –Перевірено: 14.08.2008. 

Сайт Інституту толерантності, некомерційної організації, що 

діє на території Російської Федерації, сприяє у досягненні основ-

ної мети Інституту – об’єднанню людей з метою обміну досвідом, 

досягненню взаємопорозуміння між людьми шляхом міжкульту-

рного діалогу.  

На сайті Ви знайдете інформацію про діяльність Інтитуту то-

лерантності, основні проекти, конкурси, а також базу даних, що 

містить описи Інтернет-сайтів з тематики «Толерантність», та ба-

зу даних, де зібрано анотовані бібліографічні описи та повнотекс-

тові електронні документи з теми. 

 

От нетерпимости к согласию. Проблемы перехода от 

гражданского и религиозного противостояния к веротерпи-

мости и общественному согласию / Отв. ред. Т. Т. Тимофеев. – 

М.: Весь Мир, 1999. – 320 с. – (Культура мира в России).  

 

Погодина А. А., Смирнов Е. В. Толерантность [Електрон-

ний ресурс] / А. А. Погодина, Е. В. Смирнов; Ярослав. пед. кол-

ледж. – Електрон. дані. – Режим доступу: 

http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/ . – Загол. з титул. екрану. – Мова : 

рос. –Перевірено: 14.08.2008. 

Запропоновані до Вашої уваги матеріали розкривають одну з 

найактуальніших проблем сучасного світу – виховання толерант-

ності юного покоління. Це завдання стоїть не лише перед освіт-

ньою системою, але й перед системою громадських зв’язків і від-

носин, а отже, перед кожним з нас.  

На сайті Ви знайдете дисертаційні дослідження автора, твор-

чі роботи студентів Ярославського педагогічного коледжу та про-

граму виховання толерантності у підлітків, запропоновану авто-

ром. 

http://www/
http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/


Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : 

матеріали круглого столу, 29 трав. 2007 р., м. Житомир. / Нац.   

ін-т стратег. дослідж.; Житомир держ. ун-т ім. І.Франка; [редкол.: 

П. Ю.Саух (керівник) та ін.]. – Житомир, 2007. –122, [1] с.: табл., 

[2] арк. кольор. фотоіл. 

 

Толерантність і духовність в українському суспільстві та 

сучасне осмислення проблем антисемітизму і ксенофобії : Ма-

теріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 15 груд. 2005 р. / Донец. 

держ. ін-т штуч. інтелекту; [Редкол.: Шевченко А. І. (голова) та 

ін.]. – Донецьк: Наука і освіта, 2006. – 175 с. 

 

Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе : Психол. 

игры и упражнения / [Пер. с нем. Л.Алексеевская, 

Л.Воскресенская] . – М.: Генезис, 2003. – 330 с.: ил., табл. – (Все 

о психологической группе). 

 

Человек: образ и сущность (гуманитарные аспекты) : Толе-

рантность и архитектоника эмоций / ИНИОН РАН. – М., 1996. – 

249, [1] с. 

 

 
Корисні ресурси, які Ви можете порекомендувати перег-

лянути своїм відвідувачам: 

 

Книгге А. Об обращении с людьми / Пер. с нем. Я. Лангена; 

Предисл. Р. Позе; Худ. А. В. Куманькова. – Дубна: Феникс, 1994. 

– 325 с. 

Це видання – своєрідне зібрання правил поведінки та наста-

нов життєвої мудрості. З часу виходу цієї книги у світ в усій Ні-

меччині словом "кнігге" почали називати взагалі будь-яку книгу 

про правила хорошого тону, про мистецтво мати успіх у людсь-

кому суспільстві. 

 

Козлов Н. И. Как относиться к себе и людям, или Практиче-

ская психология на каждый день. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Новая школа; АСТ-Пресс, 1996. – 320 с. 



Ви хочете забезпечити щодня приємну атмосферу без сварок, 

бійок, безкінечних непорозумінь? Тоді це видання для Вас. Книга 

містить психологічні поради та рекомендації, задачі психологіч-

ного практикуму (з аналізом можливих рішень), тести, що визна-

чають особистісні якості, вправи для звільнення від небажаних 

рис характеру і виховання потрібних. Весела, жива мова видання 

зробить Ваше «спілкування» з ним незабутнім. 

 

Кроник А. А., Кроник Е. А. В главны ролях: Вы, Мы, Он, 

Ты, Я: Психология значимых отношений. – М.: Мысль, 1989. – 

204 с., [3] ил. 

«Ставлення до іншої людини, до людей складає основну тка-

нину людського життя, його серцевину. «Серце» людини зіткано 

з людського ставлення до інших людей…». С. Л. Рубінштейн. 

Як Ви вже зрозуміли, ця книга про те, як порозумітися з ото-

чуючими людьми. 

 

Николс М. Как преодолеть непонимание и улучшить взаи-

моотношения / Перевод с англ.: Е. Филина, С. Пьянкова. – М.: 

Эксмо, 2003. –320 с. – (Как стать психологом). 

Ніщо не може так боляче поранити, як відчуття того, що бли-

зькі люди не чують того, що ми їм говоримо. Наша потреба пере-

дати все те, що ми відчуваємо, перебуваючи в нашому відокрем-

леному, приватному світі досвіду є незнищенною. Саме тому, ву-

хо, що розуміє, являє собою вагому силу у людських взаєминах – 

і тому невдача в намаганні бути почутим наскільки болюча. 

Ця книга – спроба розібратися в тому, як ми розмовляємо один з 

одним і слухаємо один одного, чому вміння спілкуватися відіграє 

таке важливе значення у нашому житті. Автор ділиться власним 

досвідом щодо того, як підтримати діалог, як навчитися читати 

між рядками, щоб зрозуміти співрозмовника, як «достукатися» до 

людини. З цією книгою у Вас не буде проблем зі спілкуванням. 

Вас неодмінно почують і зрозуміють. 

 

Паламар А. О. Мудрость общения. – М.: Мол. гвардія, 1990. 

– 334 [2]с. 

Ця книга присвячена питанням толерантного ставлення до 

оточуючих. У ній Ви знайдете безліч прикладів толерантної по-



ведінки в різних ситуаціях, що виникають вдома, на вулиці, в го-

стях. 

 

Проект «Планета толерантности, детский лагерь Истоки 

толерантності»: Проект Конгресу національних громад України 

[Електронний ресурс] / Дизайн та підтпримка О. Заславська; Ко-

ординатори : А. Ленчовська, Н. Бакуліна; Фотогалерея: Л. Алек-

сеєнко, Й. Зісельс, М. Грінберг, К. Крейдерман. – Електрон. дані. 

– Режим доступу: http://www.tolerspace.org.ua/, вільний . – 2006 –. 

– Загол. з титул. екрану. – Мова : укр., рос., англ. . –Перевірено: 

14.08.2008. 

 

Толерантность: декларация принципов [Електронний ре-

сурс] /Независимый Институт Коммуникативистики; Руководи-

тель проекта И. М. Дзялошинский . – Електрон. дані. – Режим до-

ступу: http://www.tolerance.ru/p-news.shtml . – 2003 –. – Загол. з 

титул. екрану. – Мова : рос. . –Перевірено: 14.08.2008. 

Російський сайт, присвячений проблемам толерантності, що 

розвивається у напрямку інтерактивності. Ви можете взяти участь 

в опитуваннях, дискусіях, висловити свою думку з приводу роз-

міщених матеріалів, поставити питання фахівцям. У розділі 

«Студентський факультатив» Вам запропонують теми для есе 

(автор кращої роботи отримає приз), а в розділі «Шкільна площа-

дка» можна стати казкарем (на переможця також чекає приз). Є 

на сайті матеріали для викладачів, соціальних працівників у руб-

риці «Майстер-клас». 

 

Симеонова Л. Человек рядом…/ Пер с болг. В. Злыднева. – 

М.: Политиздат, 1989.– 159 с.– (Б-чка семейного чтения). 

Основне завдання, що ставить перед собою автор, – зробити 

так, щоб читач міг поглянути на себе зі сторони, «примірив» на 

себе ті чи інші життєві ситуації. Написана живою мовою, динамі-

чна за змістом, насичена цікавими спостереженнями, книга веде 

відверту розмову про складне мистецтво – бути людиною серед 

людей 

. 

Титаренко М. Т. Життєвий світ особистості: у межах і за 

межами буденності.–К.: Либідь, 2003. – 376 с. 

http://www.tolerspace.org.ua/
http://www.tolerance.ru/p-news.shtml


Якщо Ви прагнете гармонії у своєму житті – ця книга просто 

знахідка для Вас. Видання присвячено особистості, яка повсяк-

денно створює, вибудовує світ, у якому живе. У ній ведеться мо-

ва про чоловічі і жіночі світи, про світи гармонійні та дисгармо-

нійні. Ви зможете відшукати шляхи втечі з тенет повсякденності, 

визначити стратегії розв’язання кризових ситуацій, можливості 

здійснення відповідальних життєвих виборів. 

 



2. ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТО-

ЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. ХА-

РАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОБОТИ 

 

2.1 Бібліотека – територія толерантності 

 

Дослідники виділяють кілька рівнів існування толерантності:  

 цивілізаційний (толерантність до різних культур і ци-

вілізацій); 

 міжнародний (співпраця, мирне співіснування держав); 

 етнічний (терпимість до іншого способу життя, інших 

звичаїв, традицій, думок, ідей тощо);  

 соціальний (форма партнерства між різними соціальни-

ми групами суспільства); 

 індивідуальний (толерантність до іншої особистості).  

Щоб досягти атмосфери толерантності на вищих рівнях, вона 

повинна сформуватися на рівні індивідуальному. Якщо ми 

прагнемо позбутися інтолерантності в міждержавних стосунках, 

нам, перш за все, необхідно вирішити проблему нетерпимості у 

міжособистісних взаєминах людей.  

Зазирніть в очі дитині – якого б кольору, величини, розрізу 

не були ці очі, вони випромінюють добро. Усі люди народжуєть-

ся різними, але в кожному  неодмінно закладено щось хороше. 

Людина не народжується фашистом, нацистом, ксенофобом чи 

вбивцею, усе це їй нав’яжуть потім і, мабуть, далеко не в толе-

рантному середовищі.  

 Надзвичайно важливо, щоб фундамент толерантності було 

закладено в дитинстві, бо чим старша людина, тим важче їй 

змінювати свою ідентичність. 

Діти й молодь – люди майбутнього – у них свій стиль, мане-

ри спілкування, нове мислення, вони несуть в життя власні нор-

ми. Було б добре, щоб однією з цих норм була толерантність. Але 

поки що реальність не дуже обнадіює. За даними соціологічного 

опитування Державного інституту розвитку сім’ї та молоді, у 

червні 2007 року, лише 18% молоді вважають, що більшості лю-

дей можна довіряти. Дедалі помітнішими стають маргінали, ро-

звиваються антисемітські настрої, поширюється ксенофобія. А 



це, зрештою, питання не тільки іміджу країни, а й безпеки кожно-

го із її громадян.  

Де ж сьогодні шукати толерантність українським дітям і мо-

лоді? 

Школою ненасилля, свободи, толерантності, перш за все, 

мають бути освітні заклади та бібліотеки. 

Бібліотеки – одні з найдавніших культурних інститутів людс-

тва, що в процесі свого існування безліч разів змінювали форми 

документів, що ними зберігалися, функції та завдання, але ніколи 

не припиняли свого існування. Можливо, так склалося тому, що 

вони накопичують і передають вічні духовні цінності від одного 

покоління до іншого. От і нещодавно ми говорили про перетво-

рення бібліотеки із звичайної книгозбірні на потужний інфор-

маційний центр. А сьогодні повинні сказати ще й про те, що 

бібліотека – це територія толерантності, своєрідна школа спілку-

вання, адже сюди може прийти кожен, незалежно від соціальної 

належності, національності, релігійних поглядів, належності до 

певної культури, і почуватися повноцінним і рівноправним з ін-

шими.  Саме бібліотека може вести толерантну розповідь про 

різні культури, народи, релігії, звичаї та традиції, а також сприяти 

спілкуванню в часі (адже в бібліотеці зібрано документальні 

носії, створенні  задовго до початку нашого існування), між наці-

ями, а також різними соціальними групами. Наприклад, у Дер-

жавній бібліотеці України для юнацтва (далі – ДБУ для юнацтва) 

створено електронний ресурс «Толерантність» 

(http://4uth.gov.ua/tolerance/index.htm), мета якого – дати юнацтву 

та молоді можливість запропонувати свої «рецепти» вирішення 

соціальних конфліктів, обговорити наболілі теми молодіжного 

середовища, сприяти у виборі толерантної моделі поведінки на 

основі обробки отриманої інформації. 

Аналізуючи праці різних дослідників, присвячені вихованню  

толерантності, розглянувши характеристики толерантної особи-

стості, можна виділити кілька основних напрямків, що будуть 

доцільними під час планування діяльності, спрямованої на вихо-

вання толерантності у дитячому та молодіжному середовищі: 

 поширення правових знань; 

 орієнтація людини на вивчення себе; 



 поширення інформації, що сприяє пізнанню власної 

культурної спадщини; 

 інформування молоді про культури інших народів, про 

інші світи, світогляди;  

 організація міжнаціонального спілкування молоді; 

 поширення інформації, що сприяє врегулюванню конф-

ліктів між представниками різних соціальних груп усе-

редині країни. 

Державна бібліотека України для юнацтва провела опиту-

вання співробітників 23 обласних бібліотек для молоді та юнацт-

ва з метою з’ясування того, яка увага приділяється в них різним 

напрямкам формування толерантної особистості. За результатами 

цього опитування, 35 % від загальної кількості заходів припадає 

на популяризацію вітчизняної культурної спадщини, 25 % – на 

поширення правових знань, 20 % – на переорієнтацію особистос-

ті на самоаналіз, 15 % – на інформування молоді про інші куль-

тури та світогляди, 4 % – на заходи з популяризації толерантних 

підходів до врегулювання конфліктів між представниками різних 

соціальних груп та 1 % – на заходи з організації міжнаціонально-

го спілкування молоді. Сподіваємося, що запропонована в насту-

пних розділах інформація допоможе активізувати діяльність у 

напрямках, яким приділяється недостатньо уваги, і підтримувати 

на належному рівні напрямки, у яких робота ведеться більш ак-

тивно.  

 

2.2 Поширення правових знань  

 

На сьогоднішній день у світі надзвичайно багато уваги при-

діляється вивченню прав людини – універсальних правових       

гарантій, що захищають людину чи групу людей від дій, які су-

перечать фундаментальним свободам та людській гідності. Права 

людини та її фундаментальні свободи перелічені у Всесвітній де-

кларації прав людини та різних конвенціях, деклараціях, ре-

комендаціях, більшість  з  яких розроблена Організаці-

єю Об’єднаних Націй і які  містять широкий спектр га-

рантій  стосовно майже всіх аспектів людського життя та діяль-

ності. 



Правова освіта як елемент правової культури є надзвичайно 

важливою для толерантної особистості, адже оволодіння культу-

рою миру неможливе без вивчення прав людини, що сприяють 

формуванню почуття самоповаги, поваги до оточення, народів 

іншої національності, раси, віри, культури, формуванню міжосо-

бистісних відносин у дусі толерантності – поваги, солідарності, 

дружби, миролюбства, доброти, готовності співпрацювати. 

Пояснюючи юнацькій аудиторії сутність терміну «толерант-

ність» ми обов’язково наголошуємо, що толерантність – це пере-

дусім активна позиція, що формується на основі визнання універ-

сальних прав та основних свобод людини. Усі громадяни України 

мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових знань. 

Це право забезпечується розгалуженою мережею загальних та 

спеціалізованих навчально-виховних закладів, незалежно від 

форм власності, широким правовим інформуванням населення 

через засоби масової інформації та культурно-освітні установи. 

Однією з таких установ безперечно є бібліотека. Чому бібліотечні 

заклади, а особливо бібліотеки, що працюють з молоддю, як одне 

з першочергових завдань розглядають виховання правової куль-

тури молоді? Мабуть, тому, що буденна правосвідомість людини 

формується, з одного боку, стихійно, під впливом конкретних 

умов життя, особистого досвіду, рівня освіти та виховання, а го-

ловне – тієї інформації (і не тільки правового характеру), що над-

ходить з різноманітних інформаційних джерел. Важливим моме-

нтом під час формування буденної правосвідомості є здатність 

людини адекватно аналізувати отриману суспільно значиму ін-

формацію. Бібліотека як потужній інформаційний заклад, надаю-

чи своїм відвідувачам доступ до різноманітних інформаційних 

джерел, а також безліч інформаційних послуг, навчаючи читача 

працювати з отриманою інформацією, так чи інакше сприяє фор-

муванню його буденної правосвідомості. Бібліотека може допо-

могти закріпити, поглибити, практично застосувати правові знан-

ня, отримані в інститутах сім’ї та школи. 

Досвід поширення правових знань має Волинська ОЮБ, на базі якої діє 

«Школа правових знань», (http://www.vollibr.iatp.org.ua/school.html)., Хмель-

ницька ОЮБ реалізує Обласну програму правової освіти насе-

лення, у Луганській ОЮБ діє комплексна програма «Уроки права 

– уроки життя», а у Миколаївській ОЮБ – «Право і ми». Діти 

http://www.vollibr.iatp.org.ua/school.html


можуть познайомитися зі своїми правами на сайті Національної 

бібліотеки для дітей у рубриці «Твої права». Цікавий інформа-

ційний ресурс «Права дітей» 

(http://www.kidrights.kherson.ua/library/Prava/index.php) пропонує 

Херсонська обласна бібліотека для дітей, на сайті якої працює ві-

ртуальна Правова довідка. (на запитання відвідувачів відповіда-

ють спеціалисти Дніпровського районного управління юстиції у 

м. Херсоні). Партнери-юристи також пропонують у необходідних 

випадках скористатися телефоном «Гарячої лінії». На форумі 

«Діти мають право!» можна обговорити проблеми, пов’язані з до-

триманням прав дітей у школі, в сім’ї, в суспільстві, обмінятися 

думками з цього приводу. У Житомирській обласній бібліотеці 

для дітей діє просвітницька програма виховання правової культу-

ри «Світ навколо тебе». Крім того, в Херсонській обласній біблі-

отеці для юнацтва ім. Б. Лавреньова активно працює Центр соці-

ально-психологічної та правової підтримки молоді, одним із на-

прямів роботи якого є поширення правових знань. 

Пропонуємо Вам приклади заходів, що проводяться в об-

ласних бібліотеках для молоді та юнацтва з метою поуляриза-

ції правових знань ( у квадратних дужках наводяться номери біб-

ліотек у списку, поданому наприкінці матеріалу): 

 психологічний тренінг «Ризик і компроміс: де і в яких 

випадках»; 

 юридичний калейдоскоп «Знати, щоб попередити траге-

дію»; 

 година права «Формування правової культури серед уч-

нівської молоді»; 

 зустрічі, діалоги: «Кожен стає таким, яким хоче бути», 

«Проблеми молоді – проблеми держави» [13], «Неповно-

літні: права та відповідальність» [6]; 

 інформаційні буклети: «Права і обов’язки», «Закони для 

молоді»; 

 день інформації «Конституція України – основа розвитку 

законодавства» [9]; 

 юридичний куточок «Юрист консультує»; 

 озвучена виставка газетно-журнальних статей «Твоя пра-

вова культура»; 

http://www.kidrights.kherson.ua/library/Prava/index.php
http://www.kidrights.kherson.ua/library/Prava/index.php?menu=9_
http://www.kidrights.kherson.ua/library/Prava/index.php?menu=9_
http://www.kidrights.kherson.ua/library/Prava/index.php?menu=liniya_


 день молодіжної періодики «Права людини у країні, що 

обрала демократію»; 

 коментовані перегляди літератури: «Правам людини - єв-

ропейський рівень поваги і захисту»; «Юридичний міні-

мум»[16]; 

 ігри, вікторини: «З героями книг по статтях Конвенції», 

«Закон про мене, мені про закон» [6]; 

 огляди літератури: «Про права дитини дорослим і дітям» 

[6], «Закон і ми» [19]; 

 правові лекторії: «Ми – майбутнє вільної держави», «Все 

про твої права» [6], «Закон і ми» [17]; 

 цикл бесід «Правова стежина»; 

 брейн-ринг «Право в нашому житті»; 

  інформаційні стенди: «Конституція України: історичний 

аспект», «Україна: реалії самоствердження», «Правова 

трибуна» [6]; 

 бесіди, діалоги, дискусії, диспути, експрес-інформації: 

«Закони, за якими вчимося, працюємо, живемо», «Твоя 

правова культура», «Злочин і кара: азбука кримінального 

права», «Молодь: вибір шляху», «Юридичний марафон», 

«Юрист радить, консультує» [6], «Молодь має право» [7], 

«Молодь України проти насильства» [5], «Гендерна то-

лерантність» [22]; 

 уроки правових знань: «Цивільні права неповнолітніх» 

[4], «Перші уряди України» [10]; 

 книжкові виставки: «Конституція – оберіг нашої держа-

ви», «Щоб не було віночків край дороги» [4], «Знати, 

щоб захищати» [15], «Конституція моєї держави», «Кон-

ституція України: віхи історії», «Сучасне рабство: міф чи 

реальність», «Молодь: твої права і відповідальність», 

«Молодь. Право. Закон» [10], «В інтересах молоді: моло-

діжне законодавство України» [22], «Демократичне гро-

мадянське суспільство: правові, політичні та культурні 

виміри», «Конституція України: історія і сучасність», 

«Знаємо свої права – виконуємо свої обов’язки», «Украї-

на – Євросоюз: час зближення», «Нам би лиш навчитись 

жити…» [18]; 



 юридичний брейн-ринг «Злочин і кара» [15]; 

 тренінги «Я + інші», «Права молоді: як їх захистити» 

[20]; 

 дні документального кіно «Право знати свої права» [20]; 

 день правових знань «Підліток у сучасному суспільстві: 

права і обов’язки»; 

 дебати юних правознавців «Прошу слова»; 

 відеоперегляд «Рабство – проблема сучасності»; 

 зустрічі з фахівцями-юристами «Реалії сьогодення: жорс-

токість у стосунках», «У злочин сходять по щаблях», 

«СНІД – біда, що поряд», «Право жити по совісті і пра-

ву», «Закон гарантує – держава забезпечує» (зустріч з на-

чальником відділу правового та соціального захисту ді-

тей Рівненської міської служби у справах неповнолітніх 

І. Р. Самолюк), «Мир у світі через право» (зустріч із за-

ступником начальника Головного управління юстиції в 

Рівненській області О. П. Панюк) [17]; 

 година інформаційно-освітнього спілкування «Україна і 

євроатлантична інтеграція: право на вибір» та огляд од-

нойменної виставки [17]; 

 вечори правової культури: «Вітер фортуни», «Піратство: 

історія і сучасність», «Правовідношення і правопору-

шення у цивільному законодавстві», «Трудова міграція: 

“за” і “проти”», «Етичні засади прав людини», «Як захис-

тити себе: релігійні секти і молодь» [22]; 

 година правових знань «Рабство та його сучасні прояви»; 

 презентація коаліції молодіжної громадської організації 

“Молода Черкащина” «На шляху до тендерної рівності. 

Громадські молодіжні організації Черкащини» [22].    

Хочу наголосити на тому, що в мережі Інтернет на сьогодні-

шній день представлено достатньо інформаційних ресурсів, що 

допоможуть Вам під час організації роботи з поширення право-

вих знань. Вони сприятимуть Вам у збереженні часу, який Ви 

зможете витратити на безпосередню роботу з юними відвідува-

чами, популяризуючи ресурси з правового виховання, замістть 

того, щоб гаяти час на створення своїх власних. Звісно, Ви може-

те щось відкоригувати, наприклад, зібрати матеріал відповідно до 



потреб контингенту Ваших відвідувачів, але це простіше зробити, 

коли є від чого відштовхуватися. Тож пропоную Вашій увазі не-

великий огляд Інтернет-ресурсів, що збагачувативатимуть право-

ву компетентність молоді  

 

Бібліотека Верховної Ради України [Електронний ресурс] / 

Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення Інформаційного 

управління апарату Верховної Ради України. – Електрон. дані. – 

Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm . – 

Загол. з екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.08.2008. 

Бібліографічні матеріали за тематикою прав людини. 

 

Інститут громадянського суспільства [Електронний ре-

сурс].– Електрон. дані. – Режим доступу: 

http://www.online.km.ua/igs/index.html . – Загол. з екрану. – Мова: 

укр. – Перевірено: 14.08.2008. 

Тут ви знайдете інформацію про права неповнолітніх, права 

споживача, права особи під час затримання, арешту, обшуку, 

права платників податків, судовий захист. 

 

Інтернет-школа з прав дитини [Електронний ресурс] / Ди-

тячий культурно-просвітницький центр. – Електрон. дані . –      

К., 2006. – Режим доступу: http://childrenrights.org.ua/, вільний. – 

Мова: укр. – перевірено 14. 08. 2008. 

Матеріали цього ресурсу допомагають відповісти на питання: 

Які права дитини в Україні? Ким визначені? Як і чому їх необ-

хідно захищати? До кого, у разі необхідності, можна звертатися 

за допомогою у захисті прав дитини? Які інституції захищають 

права дітей в інших країнах? 

Інтернет-школу відкрито як додатковий освітній ресурс по 

підвищенню ділової кваліфікації захисників прав дитини, трене-

рів та спеціалістів з розробки програм, проектів та інших заходів, 

спрямованих на захист дитинства в Україні, а також для підви-

щення рівня правової освіченості суспільства. 

Навчання в Інтернет-школі є зручною формою поповнення 

своїх знань. Дана форма додаткової освіти передбачає в першу 

чергу індивідуальне опрацювання та вивчення матеріалу відвіду-

вачами сайту. 

http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm
http://www.online.km.ua/igs/index.html
http://childrenrights.org.ua/


Користувачами послуг «школи» можуть бути: 

 співробітники державних та громадських організацій, 

що працюють у сфері захисту прав дітей України; 

 педагоги шкіл, середніх та вищих навчальних закладів, 

лікарі, психологи, правоохоронці, соціальні працівники; 

 батьки та інші особи, які опікуються дітьми; 

 студенти навчальних закладів, які обрали професію 

пов’язану з захистом прав людини, зокрема дитини. 

 журналісти . 

В Інтернет-школі з прав дитини можна ознайомитися: 

 з національним та міжнародним досвідом у сфері захи-

сту прав дітей; 

 з законодавчими актами; лекціями, виступами правоза-

хисників, спеціалістів соціальної сфери; 

 з навчальними програмами тренінгів; з новою літерату-

рою з зазначеної теми. 

 
Компас: Пособие по образованию в области прав человека с 

участием молодежи [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – 

Режим доступу: http://www.eycb.coe.int/compass/ru/contents.html . 

– Загол. з екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 14.08.2008. 

Основні розділи посібника: Обучение правам человека; 

«Компас», краткий путеводитель для практиков; 49 практических 

упражнений и методик для обучения правам человека; «Возьмем-

ся за дело» (підготовка плану дій); Дополнительная информация 

по правам человека (розуміння прав людини, еволюція прав 

тощо). 

 

MaxyBaby Права детей. Родительские права, семейное 

право. Консультация юриста [Електронний ресурс] . – Елект-

рон. дані . – Дніпропетровськ, 2007. – Режим доступу: 

http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=lawyer-consult . – Мова: рос. 

– Перевірено 14. 08. 2008. 

«Права дітей. Закони та акти про сім’ю, шлюб, батьківські 

права» – це одна з рубрик сайту для батьків Maxy Baby. Окрім 

перегляду законодавчих матеріалів, на цій сторінці можна пора-

дитися з юристом О. Л. Полторацькою. 

http://www.eycb.coe.int/compass/ru/contents.html
http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=lawyer-consult


  

Міжнародне товариство прав людини [Електронний ре-

сурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.igfm.org.ua/ . 

– Загол. з екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.08.2008. 

На сайцті Міжнародного товариства прав людини можна по-

знайомитися з документами ООН та Ради Європи, матеріалами, 

що стануть у пригоді особам, які мають намір звернутися до Єв-

ропейського суду з прав людини, законодавчими матеріалами для 

тих, хто служить в армії тощо. 

 

Омбудсман України = Ombudsman of Ukraine [Електрон-

ний ресурс] / Секретаріат Уповноваженого верховної Ради 

України з прав людини. – Електрон. дані. – К., 2001. – Режим 

доступу : http://www.ombudsman.kiev.ua/ . – Загол. з екрану. – 

Мова: англ., укр. . – Перевірено: 14.08.2008. 

Веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. До вашої уваги щорічні доповіді, Вісник Уповноважено-

го, міжнародні документи з права людини, бібліотека по правам 

людини.  

 

Право для дітей та молоді [Електронний ресурс] / Центр 

правової підтримки молоді українського національного союзу 

молодих юристів; за підтримки Державного комітету у справах 

сім’ї та молоді. – Електрон. дані. – Режим доступу: 

http://www.law-union-education.com.ua/links/ . – Загол. з екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 14.08.2008. 

Розроблений проект програми є актуальним з точки зору його 

спрямованості на реалізацію та захист прав молоді і дітей у 

складних соціальних умовах, в яких відбувається їхнє становлен-

ня. Проект програми відповідає соціальним пріоритетам держави, 

оскільки спрямований на вирішення такої важливої соціальної 

проблеми, як формування політико-правової культури молоді. 

Рубрики сайту: Права молоді (конституційні права молоді, 

права молоді в міжнародних документах, право молоді на підп-

риємницьку діяльність, право на працю, освіту, житло, спожива-

цькі права, інтелектуальна власність, захист прав молоді у кримі-

нальному судочинстві), Право для дітей та юнацтва (захист прав 

молодих споживачів, право інтелектуальної власності, конститу-

http://www.igfm.org.ua/
http://igfm.org.ua/zakon/add_page_446.html
http://igfm.org.ua/zakon/add_page_446.html
http://www.ombudsman.kiev.ua/
http://www.law-union-education.com.ua/links/


ційне право, підприємницьке право, сімейне право, кримінальне 

право, право на освіту), Молодіжна адвокатура, Відкритий уні-

верситет правових знань, Запитуйте – відповідаємо, Корисні по-

силання. 
 

Що таке права людини?: Методична розробка [Електрон-

ний ресурс] / Центр політичних досліджень. – Електрон. дані. – 

Режим доступу: http://westukr.itgo.com/pidr_grom_ch1_5.html . – 

Загол. з екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.08.2008. 

У розробці представлено різноманітні заняття, завдання, ре-

комендації, що допоможуть під час організації роботи з правової 

освіти. 

 

Юрист ХХІ: Сайт для розвитку людської гідності [Елект-

ронний ресурс] . – Електрон. дані. – Режим доступу: 

http://www.u21.org.ua/index.htm . – Загол. з екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 14.08.2008. 

Автори веб-сайту «Юрист-ХХІ» – студенти-юристи, котрих 

сьогодні хвилює проблема: що потрібно зробити для того, щоб 

майбутні судді, адвокати, працівники міліції усвідомили цінність 

людської гідності, прав і свобод людини і не порушували їх? У 

пошуках відповіді вони створили веб-сайт, до участі в якому за-

прошують колег-студентів, викладачів вузів, правозахисників, 

юристів і всіх, хто захоче висловитися з цього приводу. 

 

University of Minnesota Human Rights Library [Електрон-

ний ресурс] / Університет Мінесоти . – Електрон. дані. – Минесо-

та, 2003-2005. – Режим доступу: 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/Rindex.html . – Загол. з ек-

рану. – Мова: англ., рос., фр., іспан. та ін.. – Перевірено: 

14.08.2008. 

Бібліотека з прав людини Університету Мінесоти. На сайті 

зібрано понад 25000 документів з прав людини. 

 

http://westukr.itgo.com/pidr_grom_ch1_5.html
http://www.u21.org.ua/index.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/Rindex.html


Друковані матеріали з теми: 

 

Бандурка О. М. З міліцією на «Ви», але без страху / Бандурка 

О. М., Бартків В. П., Рафалюк Б. І.– К., 2003. – 94 с.: іл., табл.– 

(Правова освіта населення). 

 

Бандурка О. М. Через кордон без проблем / Бандурка О. М., 

Бартків В. П., Рафалюк Б. І.– К., 2003.– 100 с.: іл., табл.– (Правова 

освіта населення). 

 

Бандурка О. М. Як не стати жертвою злочину: Поради і за-

стереження / Бандурка О. М., Бартків В. П., Рафалюк Б. І.; за ред. 

Бандурки О. М.– К., 2004.– 158, [1] с.: іл., табл.– (Правова освіта 

населення). 

 

Бібік Н. М. Зростаймо громадянами: Розповідь про Консти-

туцію України: Навч. посібник /Н. М.Бібік, М. М.Ілляш. - К.: Ве-

селка, 2000. - 87 с.: іл. 

 

Беденко М. В. Держава та Конституція очима дитини: Для 

позакласного читання / М. В.Беденко; переклад Пащенко О. М. - 

Вінниця: АІСТ-прес, 1997. - 28 с. 

 

Веремій Д. До проблеми профілактики протиправної діяль-

ності учнів // Рідна шк. – 2002.– № 4.– С. 19 – 21. 

 

Голосова Н. Живи за правилами : Навч.-метод. посіб. з прав. 

освіти та виховання учн. молоді / Н. Голосова, С. Ратушняк,       

Т. Ремех.– Львів: Всеукр. асоц. викл. історії та суспіл. дисциплін 

«Нова Доба», 2005.– 107 с.: іл., табл. 

 

Горшкова О., Заруба С. Громадянська освіта: Проблеми й ме-

тодичні пошуки // Шк. світ.– 2007.– № 9.– С. 2 – 24. 

 

Держава. Право. Громадянин : Зб. сценаріїв / Донец. обл. уні-

верс. наук. б-ка ім. Н.К.Крупської, Наук.-метод. від.; уклад.          

І. А. Пилипенко, ред. О. Г. Полева.– Донецьк, 2003.– 21 с. 

 



Загрева В. Виховання в учнів поваги до законів і права // Рід-

на шк.– 2002.– № 10.– С. 65-67. 

 

Запорожан І. Особливості правового виховання школярів // 

Юрид. вісн. України.– 2001.– № 4.– С. 7. 

 

Захист житлових та майнових прав дітей: Інформаційно-

методичні рекомендації для працівників служб у справах непов-

нолітніх / Ж. В. Петрочко, Ю. М. Саєнко, Т. Ф. Прітченко та ін. – 

К., 2004. 

 

Знай свої права!: Прав. посіб. для молоді / Ілікчієва К., Ло-

зинська З., Федоровська О., Жеребчук В.– К.: ВМО «Молодь про-

ти корупції», 2005.– 132с.: іл. 

 

Іова В. Ю. Формування правової культури особистості на за-

садах духовності : (Нав.-метод. посіб.) / Упр. освіти і науки Хме-

льниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т удосконалення вчите-

лів.– Хмельницький; [Кам’янець-Поділ.: Абетка], [2001].– 167 с.: 

табл. 

 

Кроки до демократії: уроки громадянської освіти: [Метод. 

посіб. для позакласних занять молоді 14 – 16 рр.)] // Права люди-

ни.– 2005.– № 15.– 12 с. 

 

Лидеры XXI века / Междунар. фонд избират. систем; [Ред.-

сост.: Максакова В.И. и др.] .– [М.]: Начала-Пресс, 1996.–        

116, [2] с.: табл. 

 

Ковынева М. В. Методика активного обучения и воспитания : 

(Соврем. подход к граждан. образованию и воспитанию).– Рос-

тов-на-Дону: Феникс, 2005.– 316 с.: ил., табл.– (Здравствуй, шко-

ла!). 

Конвенція ООН про права дитини: [Док. ООН A/RES/44/25]: 

Прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання 

резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї від 20 листопада 1989 

року: Набула чинності для України з 27 вересня 1991 року. – Б.м., 

[2006]. - 31 с. 



 

Мовчун А. І. Кожна дитина має право: Виховні заняття за 

книгою С. Гавриша «Маленькі історії про великі істини» / За ред. 

С. Б. Гавриша.– Х.: Ранок: Веста, 2004. — 158, [1] с.: іл.  

 

Молодь і закон: Зб. нормативних документів і актів з про-

блем виховання студентської молоді / Н.І. Косарєва (ред.).–       

К., 1997. – 352с. 

 

Овчарук О. Що знає учень про свої права? // Освіта.– 2001.– 

29 серп.– 5 верес.– С. 15. 

 

Орловська Н., Абламська Н. Громадянин України – громадя-

нин світу // Директор шк.– 2003.– № 42.– С. 13-14.– (Шк. світ). 

 

Права дитини: Адаптований переказ Конвенції ООН про пра-

ва дитини / Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. - Розповсюджується безкоштовно. - К., 2005. - 38 

с. 

 

Права дитини: Збірник документів. - Львів: Оксарт, 1995. –   

112 с., іл 

 

Права дитини: Збірник документів / Упоряд. та передмова 

Усенко В.В.; ред. Зелена І. Я. – Л: Оксарт, 1995. - 112 с.: фотоіл. 

 

Правова освіта та правове виховання : Досвід Київ. обл.: Ма-

теріали виїз. засід. Всеукр. міжвід. координац.-метод. ради з прав. 

освіти населення в Київ. обл., 18 груд. 2003 р. / Уклад. Ященко  

Н. В.; Всеукр. міжвід. координац.-метод. рада з прав. освіти насе-

лення. Київ. обл. упр. юстиції. – К.: Юрінком, 2004.– 78 с. 

Правоосвітня та правовиховна робота публічних бібліотек: 

(Матеріали до заоч. семінару) / Обл. б-ка для дітей та ін.; [Під-

гот.: Сватула Т. Л. та ін.].– Херсон, 2003.– 50 с. 

 

Ремех Т. О. Підліткам про працю: довідник для учнів / Ремех 

Т. О., Ляхоцька Л. Л., Цушко І. І. – К.: Акві-К, 2003. – 32 с. 

 



Предмєстніков О. Г. Юстиція на кожному етапі життя: На-

вчальний посібник: Ч. І / О. Г.Предмєстніков; Херсонське міське 

управління юстиції; Розд. 10.3 опрац. Марковою Л. І. – Херсон, 

2006. – 260 с. 

 

Розвиток правової компетентності.– К., 2005.– 112с.– 

(Відкритий урок. Профільна школа; Вип. 3 – 4). 

 

Соціальний досвід учнів у правовому та моральному вихо-

ванні // Шк. світ.– 2003.– Верес. (№ 35 – 36). – С. 4-5. 

 

Твердохліб Л. В. Формування правової культури стар-

шокласників у навчальних закладах нового типу / Відп. ред. 

О.О.Міхно; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності 

України.– Луганськ, 2003.– 259 с.– (Педагогіка). 

 

Терехова О. Заклади культури як осередки формування гро-

мадської думки // Рідна шк.– 2003.– № 5.– С. 45 – 47. 

 

Тубельский А. Н. Формирование опыта демократического 

поведения у школьников и учителей : Учеб.-метод. пособие.– М.: 

Пед. о-во России, 2001.– 153 c. 

 

Формування правосвідомості учнів. Як це досягається? // Шк. 

світ.– 2003.– Верес. (335-36).– С. 6 – 12.– (В дод.). 

 

Шешеня О. Правоосвітня робота в навчальних закладах 

//Юрид. вісн. України.– 2004.– № 6.– С. 6. 

 

 

 
2.3 Орієнтація людини на вивчення себе 

Ти знаєш, що ти - людина? 

Ти знаєш про це чи ні? 

Усмішка твоя - єдина, 

Мука твоя - єдина, 

Очі твої - одні... 

В. Симоненко. 



 
Толерантність передбачає розвиток людства, а шлях до роз-

витку починається з пізнання себе. Саме тому можна стверджува-

ти, що толерантна людина повинна добре знати себе, свої перева-

ги і недоліки, щоб у власних помилках не звинувачувати інших 

не перекладати на інших відповідальність за своє життя. А для 

цього потрібно безперервно працювати над собою, шукати своє 

місце в житті, виявляти та реалізувати свої здібності, поліпшува-

ти свої стосунки з оточуючими. Вміння вирішувати конфлікти 

методом ненасильства вимагає від людини великої сили духу і 

небувалої здатності бути особистістю. 

Психологи наголошують, що інтерес до своєї особистості – 

важлива вікова особливість юнацтва. Саме у підлітковому та 

юнацькому віці виникає природна потреба в самопізнанні та ус-

відомленні себе серед інших. Цей процес зумовлений передусім 

необхідністю повніше, раціональніше використати свої внутрішні 

можливості з метою реалізації тих підвищених вимог, що ставить 

оточення (викладачі, батьки, старші товариші тощо).  

До числа основних методів, що можуть бути використанні у 

бібліотечній діяльності, спрямованій на допомогу молоді в пі-

знанні людського життя, у відкритті самого себе, належать: бесі-

да, консультація, бібліотечний урок, диспут, тренінг, рольова гра, 

творчі вправи, клуби за інтересами тощо. Наприклад, у ДБУ для 

юнацтва діє психологічний клуб «Пізнай себе», мета якого допо-

могти молоді краще зрозуміти: якою є сучасна людина, що спо-

нукає її до дії, як використовувати знання для самореалізації, то-

що. У Тернопільській ОМБ діє служба психологічного консуль-

тування «Магнолія». 

Пропонуємо Вам приклади заходів, що проводяться в об-

ласних бібліотеках для молоді та юнацтва з метою орієнтації 

особистості на вивчення себе: 

 психологічні тренінги: «Творча нива прилучан» [23], 

«Кодекс толерантності» [8], «Культура мого “Я”» [16], 

«10 кроків до впевненості» [15], «Як я усвідомлюю се-

бе. Психологічний захист особистості», «Особистість. 

Кордони особистості», «Інтелектуальні можливості лю-

дини» [22], «Я – особистість» [18]; 



 диспути: «Риси толерантної особистості» [8], «Хамство: 

вияв агресії чи спосіб самоствердження» [16], «Шкід-

ливі звички: мираж і дійсність» [4], «Чи може людина 

творити себе сама» [19], «Толерантність і повсякдення» 

[18]; 

 години спілкування: «Це неповторне “Я”». «Імідж – 

шлях до успіху», «Який він? Який ти? Які ми?» [13], 

«Людина починається з добра», «Ми духом незламні», 

«Лиш в любові земля наша вічною буде» (година мора-

лі), «Немає чужого болю», «Планета світла і добра» 

(година толерантності), «Розділимо чужий біль» (годи-

на добра) [18], «До вічних джерел духовності» (година 

духовності) [9]; 

 години інформації: «Здоров’я як фактор забезпечення 

гендерної рівності» [9], «Створи себе сам», «Всі, хто є 

на біблім світі, мають право бути й жити» [18]; 

 тест «Чи Ви толерантні?» [8]; 

 книжкові виставки: «Про що ми сперечаємось, про що 

розмірковуємо», «Я хочу бути людиною» [4], «Найваж-

чий труд – це створення самого себе», «Добрі вісті про 

майбутнє» (виставка-презентація духовно-пізнавальної 

літератури) [9], «Здоров’я – скарб, який завжди з то-

бою», «Паління: невже так серйозно!», «Наркотики: 

умій сказати “Ні!”», «Молодь обирає майбутнє» [22], 

«Всяк той, хто хоче світ переінакшить, переінакшить 

може сам себе», «Хай все буде, як ти хочеш» [7], «То-

лерантність і моральний обов’язок кожного» [18]; 

 лекції: «Позитивний умонастрій», «Розвиток позитив-

них якостей характеру – шлях до духовного здоров’я», 

«Як розвивати у себе схильність до здорового способу 

життя» [4]; 

 бесіди: «Як бути добрим співрозмовником» [4], «Хто є 

хто» [15]; 

 усний журнал «Проектуємо власне життя» [16]; 

 профорієнтаційний урок «Є тисчі доріг, мільйон вузь-

ких стежинок, є тисячі шляхів, але один лиш мій» [4]; 



 демонстрація кінофільму «Я тільки хочу, щоб мене лю-

били» [4]; 

 уроки духовності «Не каліч іншим вуха, а собі язика» 

[4]; 

 виставка корисних порад «Ой, не ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» [4]; 

 свято веселих порад «Поради улюбленця»; 

 інтелектуальна гра «У пошуках істини» [20]; 

 читацькі діалоги: «Чи цікаве твоє життя?» [20], «Озир-

нися на свій вчинок» [18]; 

 інформина «За лінією, де темрява» [20]; 

 хвилина довіри «Для тих, у кого є проблеми» [20]; 

 тематичний вечір «Красі не треба осяйних прикрас» [5]; 

 усний журнал «Твоє ім’я – твій друг» [10]: 

 анкетування «Престижна професія – шлях до життєвого 

успіху» [10]; 

 засідання молодіжного клубу «Стимул»: 

1. «Лідерство і ініціатива – фактори суспільного розвитку»; 

2. «Толерантність: єдність у розмаїтості»; 

3. «Умови успіху професійної людини» [22]; 

  творча зустріч з отцем Дмитрієм «Духовність – храм  

душі людської» [22]; 

  замальовки духовності «Я – людина і світ навколо мене»; 

  літературно-музичні  композиції  «Кохання  безкрає помчить наші 

душі у вись», «Світлиця любові»; 

 психологічний практикум  «Пізнаймо самих себе»; 

 тематичний вечір «Повір у себе, зроби перший крок»; 

 літературна подорож «До країни ввічливості та доброти»; 

 ток-шоу «Принципи толерантності» [18].   



Веб-ресурси на допомогу пізнанню себе: 

 

Павлова Л. Павлов А. Любосвет : стать Человеком (Поз-

най себя) [Електронний ресурс] / Л. Павлова, А. Павлов . – Елек-

трон. дані. – Режим доступу: http://www.lubosvet.org.ua/self.php.– 

Заголовок з титул. екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 07.07.2008. 

Основні рубрики сайту: Пізнай себе (здоров’я, саморозвиток, 

родина, діти); Спілкування (листи, оголошення, форум); Скарб-

ниця (література, крилаті вислови, афоризми тощо); Міфологія; 

Слов’янські корені; Ведизм; Культура і традиції та ін. 

 

Познай себя [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – 2006 - 

2008. – Режим доступу: http://poznaisebya.com/ . – Заголовок з 

екрану. Мова: рос. . – Перевірено: 07.07.2008. 

Цей сайт запрошує до подорожі у світ загадок і таємниць. 

Світ, у якому можна торкнутися давніх знань і мудрості століть.  

Фен-шуй, ведична астрологія, цілительство, практична пси-

хологія, аюверда – про все це розповідається у рубриках сайту. 

Також ресурс пропонує багату бібліотеку та відеопідбірку науко-

во-популярних фільмів, сред яких «Секрет» та «Дух часу». 

Зареєструвавшися на сайті, можна зробити свій внесок у ро-

звиток ресурсу, опублікувавши свої матеріали та беручи участь у 

форумах. 

 

Познай себя  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tonos.ru/articles/self . – Заголовок з титул. екрану. – Мова: 

рос. .– Перевірено: 07.07.2008. 

Психологія особистості. Гороскопи. Хіромантія. Фольклор. 

Тлумачення снів. Нумерологія. 

 

Человек, познай себя! [Електронний ресурс] / Общественная 

организация «Хортицкое общество гуманитарного развития». – 

Запорожье, 2004. –.Режим доступу: http://www.poznay-

sebya.com.ua/ .– Заголовок з екрану. – Мова: рос. . – Перевірено: 

07.07.2008. 

Сайт езотеричної філософії містить містичні історії подоро-

жей у глибини самого себе, матеріали про символізм числа, люд-

ського тіла, звуку, хімії і фізики, священних письмен та його зна-

http://www.lubosvet.org.ua/self.php
http://poznaisebya.com/
http://tonos.ru/articles/self
http://www.poznay-sebya.com.ua/
http://www.poznay-sebya.com.ua/


чення; про езотеричне цілительство, езотеричну психологію 

тощо. Також до уваги відвідувачів сайту поетична сторінка та ху-

дожня галерея. 

 

Ведмеденко О. Розгадка сфінкса : Пізнай самого себе: Сок-

рат, О. Довженко, Г. Сковорода. – К.: Б-ка українця, 2004. – 111 

с.: іл. – (Б-ка українця). 

 

Глаз разума : Фантазии и размышления о самосознании и о 

душе / Сост. : Д. Р. Хофштадтером, Д. К. Деннеттом; [Пер. с англ. 

М. А. Эскиной] . – [Самара]: Бахрам-М, 2003. –425 с.: ил. 

 

Говард В. Гений на блюдечке : Как раскрыть и максималь-

но использовать свои способности / Пер. с англ. Г. П .Бляблина . 

– М.: Рипол Классик, 2004. –221, [1] с. – (Психологический бест-

селлер). 

 

Захарук Т. В.Самопізнання та самовдосконалення : Ко-

рекц.-тренінг. програма: формування позитив. Я-концепції підлі-

тків з девіант. поведінкою. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. 

–Чернівці: Рута, 2007. – 70, [1] с.: іл., табл. 

 

Энциклопедия практического самопознания / Сост., авт. 

коммент. А. И. Красило. – М.: Междунар. пед. акад., 1994. – 351, 

[1] с. 

 

Кабанова Е. Меня любят все : 100 практических советов, 

как добиться любви и симпатии. / [Гл. ред. Е.Строганова] . –М. : 

Питер, 2003. – 256 c. – (Сам себе психолог). 

 

Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние 

на людей; Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на 

людей, выступая публично; Как перестать беспокоиться и 

начать жить / Пер. с англ. : З. П. Вольской, Ю. В. Семенова. – 

Донецк: Сталкер, 2004. – 557, [1] с. 

 

Келеси  М. Развитие самопознания личности в раннем 

юношеском возрасте : [Учеб.-метод. пособие] / Киев. ун-т им. 



Т.Шевченко. Фак. социологии и психологии; [Под ред. Бурлачука 

Л. Ф.] . – К., 1996. –27 с.: табл. 

 

Коцур Н. І., Гармаш Л. С Пізнай себе : Метод. посіб. / Пе-

реяслав-Хмельниц. держ. педагогічний ін-т ім. Г. С.Сковороди. – 

Переяслав-Хмельниц. : Світа, 2000. – 56с. : іл. – (За здоровий спо-

сіб життя).  

 

Лободин В. Т. Самоанализ и познание внутреннего мира . 

– Спб.: ИК «Комплект», 1997. –249, [1] с.: ил. – (Путь к единст-

ву). 

 

Пізнай себе. Уроки для підлітків / Упоряд. Т. Гончаренко . 

– К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»). 

 

Познай себя и других : Популяр. тесты. / Информ.-внедрен. 

центр «Маркетинг»; [Сост. И.Г.Леонов] . – 3-е изд. – М., 1996. – 

397 с.: ил., табл. – (Б-ка делового человека). 

 

Познай себя и других: Сб. методик / Сост. : С. Ф. Спичак,  

А. Г. Синицын . – М. : Нар. образ., 1994. – 96с. – (Б-чка журнала 

«Нар. образ.»; 4). 

 

Сьогоднішні лідери – надія на завтра : Ведіть інших завдя-

ки своїй візії та мудрості: Ваш особистий посіб. із самовдоскона-

лення. / [Пер. з англ. О. Гладкого] . – Львів: Свічадо, 2005. –    

451, [2] с.: іл. 

 

Хаббард Л. Рон.Самоанализ : Простая книга для помощи 

самому себе, содержащая тесты и методики, основанные на отк-

рытиях Дианетики. / Л. Рон Хаббард. – Copenhagen (Denmark): 

New Era Publications International ApS: A Hubbard Publication, 

2007. – 375 с.: ил., табл., [1] л. табл. 

 

Шевцов А. А. Введение в самопознание . – СПб.: Тропа 

Троянова: Роща Акад., 2003. – 603, [1] с. – (Школа самопозна-

ния). 



Я, ты, мы в зеркале познания : (Сб. методик) / Моск. пси-

хол.-соц. ин-т; Сост. С.Ф.Спичак. – М.; Воронеж: [НПО «Мод-

эк»], 1995. – 96с. : табл. – (Б-ка школьного психолога). 

 
2.4 Поширення інформації, що сприяє пізнанню власної 

культурної спадщини 

 

З народженням дитини з’являється всесвіт, у центр якого 

вселяється новонароджений. Цей мінливий Всесвіт розвиває ди-

тину, надає їй досвіду у пізнанні цього ж Всесвіту. 

Концепція національного виховання. 

 

Національна свідомість – це не що інше, як усвідомлення лю-

диною своєї приналежності до відповідної національної спільно-

ти, яка включає у себе уявлення, знання про свою національну 

приналежність, про її історичне минуле і сьогодення, матеріаль-

ну і духовну культуру, мову, традиції. До поняття національної 

самосвідомості входять також усвідомлення ролі своєї націона-

льної спільності, її культури серед інших національних утворень і 

місця свого народу у світовому процесі. 

І. В. Мартинюк. 

 

Мета попереднього напрямку діяльності – усвідомлення лю-

диною того, що вона обдарована, самобутня і неповторна. Але іс-

тиною є й те, що вона не може існувати відокремлено, сама по 

собі. Кожен з нас є частиною роду, нації, Всесвіту, а отже, спад-

коємцем неоціненного багатства, яке, на жаль, не кожен здатен 

збагнути і використати для свого розвитку. Це багатство – духов-

ний, культурний, історичний досвід рідного народу, його націо-

нальна ментальність, своєрідність світогляду. Головна мета наці-

онального виховання на сучасному етапі полягає в тому, щоб пе-

редати весь цей досвід юному громадянину України, щоб на цій 

основі формувалася його національна свідомість, духовність, ви-

сокий культурний рівень і були забезпечені якнайкращі умови 

для всебічного розвитку його індивідуальності. Формування на-

ціональної самосвідомості передбачає засвоєння молоддю своєї 

етнічної спільності, національних цінностей (мови, території, ку-

льтури), відчуття своєї причетності до розбудови української 



державності, патріотизму, що сприяє утвердженню власної наці-

ональної гідності, внутрішньої свободи, гордості за свою землю. 

Форми і методики національно-виховної діяльністі повинні 

включати в себе заходи, що сприятимуть формуванню любові до 

своєї родини (адже саме з цього бере початок любов до Вітчиз-

ни), до своєї малої батьківщини, до мови, традицій, до видатних 

людей, до рідної природи. Працюючи над організацією цих захо-

дів, пам’ятайте про особливості сучасної молоді (адже вона живе 

в епоху мобільності, стрімких змін, доступності різних видів ін-

формації), вміло використовуйте ці особливості задля досягнення 

поставленої мети. Запропонуйте молодим людям поряд з бесіда-

ми, уроками історії, літературно-музичними композиціями, кни-

жковими виставками елементи дослідницької роботи, що вимага-

тимуть від неї творчої праці. Спробуйте зацікавити її досліджен-

нями рідної флори і фауни, лексичних особливостей місцевої го-

вірки, весільних обрядів, кухні. Для когось матеріалом дослі-

дження може стати діяльність видатного земляка, а почерпнути 

нові, захоплюючі історичні факти можна, досліджуючи свій вла-

сний рід. 
Приємно відзначити, що у кожній обласній бібліотеці для 

юнацтва активно ведеться краєзнавча робота, у деяких ОЮБ реа-

лізовуються комплексні програми на допомогу краєзнавчій освіті 

та патріотичному вихованню молоді: «Моя мала Батьківщина» у 

Черкаській ОЮБ ім. В. Симоненка, «Надії майбутнього» у Доне-

цькій ОЮБ. Тернопільська ОМБ видає серію бібліографічних по-

кажчиків «Молоді про славетних людей Тернопільщини», Жито-

мирська ОЮБ запланувала видання інформаційно-

бібліографічних покажчиків «Любіть Україну». 

Пропонуємо Вам приклади заходів, що проводяться в об-

ласних бібліотеках для молоді та юнацтва з метою популяри-

зації власної культурної спадщини: 

 вікторини, конкурси «Сто відомих людей Чернігівщи-

ни» [23], «Козацтво в героїці і легендах», «Що я знаю 

про рідне місто», «Було колись в Україні» [4]; 

 усний журнал «О, земле моя» (До Міжнародного року 

Землі») [23]; 



 день історичної пам’яті «Від Універсалів Української 

Центральної Ради до Універсалу національної єдності»; 

 круглий стіл «Доленосна віха нашої історії» (до Дня 

соборності України); 

 літературно-мистецький вечір «Український театр: іс-

торія та майбутнє»; 

 історична панорама «Від козацької родини до козацької 

України» (до Дня українського козацтва) [9]; 

 книжкові виставки: «Козацька слава України», «Співці 

долі народної», «У звичаях, традиціях, обрядах – мого 

народу праведна душа», «Корифеї української культу-

ри» [16], «Україно, твоя доля – єдність, злагода і воля» 

[4], «Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм від-

бирає мову» [20], «Рідна мова – мова калинова» (до Дня 

української писемності і мови), «Єдина з тисяч» (до 

Міжнародного дня рідної мови), «Живи і квітни, мово 

рідна», «Мова – душа народу» (до Дня слов’янської пи-

семності і культури), «З літопису віри і пам’яті» (до 

1020-річчя прийняття християнства на Русі), «Слава ко-

зацька не вмре, не загине» (до Дня українського козац-

тва) [10, 22], «Літературна галактика України», «Свята 

української родини», «Не міліє вічне джерело» [13]: 

 газетно-журнальні виставки: «Щоб козацька слава вовік 

не пропала», «Немає переводу добрим звичаям наро-

ду»;  

 бесіда «Мова і граматика українського орнаменту»; 

 історична мандрівка «Скарб від далеких предків – то 

рідна мова і рідне письменство»; 

 озвучений перегляд літератури «Магічні передзвони 

гончарських поколінь» [16]; 

 година цікавих повідомлень «Традиції і поступ у віру-

ваннях українського народу» [13]; 

 літературно-музична вистава «Ти до землі всім серцем 

прихились»; 

 автобусні літературно-краєзнавчі екскурсії: «Відкрию 

місто заново», «Людина – час – пам’ятник»; 



 інформаційна година «Історія козацького руху в Украї-

ні»; 

 презентація книги В. Химченка «Заповідними місцями 

Донбасу»; 

 урок народознавства «Символи та обереги долі» [4]; 

 фольклорне свято «Колядуймо, ненько Україна»; 

 конкурс письмових робіт «Легенди рідного краю»; 

 дні інформації: «Зроби подарунок Україні. Говори 

українською» [20]; «Державний прапор України: історія 

і сучасність» [19]; 

 мовний диліжанс «О слово рідне, українська славо» [20];  

 година народознавства «Людське безсмертя з роду і до 

роду увись росте з коріння родоводу»; 

 методико-бібліографічні поради до 100-річчя від дня 

народження В. К. Барки «Український лірик на амери-

канській землі»; 

 книжкові закладки до 235-річчя від дня народження В. Н. Каразіна  

«Дон Кіхот народної освіти» і до 140-річчя від дня на-

родження Л. М. Старицької-Черняхівської «Лимарка 

праці і честі»; 

 рекомендаційний список літератури «Україна туристи-

чна»; 

 історико-літературний вечір «Той чорний 33-й»; 

 усний журнал «Богдан Хмельницький – штрихи до пор-

трету»; 

 вечір-спогад «Біль Чорнобиля з роками не зникає»; 

 літературно-музична композиція до 90-ї річниці  подви-

гу героїв Крут «Червона калина на білому снігу» [19]; 

 обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Легенди рід-

ного краю»; 

 літературно-музичнс година «Кіровоградщина – коза-

цький край»; 

 віртуальна подорож «Сім чудес України»; 

 історико-краєзнавча мандрівка «Гетьманські столиці»; 



 літературно-мистецький альманах, присвячений пись-

менникам та митцям діаспори, «Один мотив – любов до 

Батьківщини»; 

 бесіда про земляків М. Кропивницького, І. Карпенка-

Карого, П. Саксаганського, М. Садовського, М. Занько-

вецьку, М. Садовську-Барілотті «Корифеї української 

сцени»; 

 відеоперегляд про життя і творчість письменника-

земляка «Голгофа В. Винниченка»; 

 презентація робіт майстра з смт. Новгородка Кірово-

градської області «Духовні скарби»; 

 літературно-мистецька мандрівка Державним заповід-

ником-музеєм І. Карпенка-Карого «Стежками хутора 

“Надія”»; 

 літературно-мистецька година, присвячена письменни-

кам-землякам, «Зростало слово у степах»; 

 віртуальна виставка за книгою С. Шевченка «Alma ma-

ter єлисаветградських гімназисток» [10]; 

 вечір «Літературний зорепад України»; 

 урок мистецьких знань «Кольори, що дають надію»; 

 зустріч з краєзнавцями «Літопис рідного міста»; 

 читацька конференція «Козацтво крзь призму століть»; 

 відеоподорож «Сім чудес України»; 

 слайд-огляд творчості В. Городецького «Творець 

кам’яних фантазій»; 

 кіновечори: «Він був душею поетичного кіно: Іван Ми-

колайчук»; «Національна трагедія в кінематографі»; 

 презентація альбому «Мистецтво України, 1991 – 2003»; 

 озвучена виставка-альманах «Черкащина: вчора, сього-

дні, завтра»; 

 творча зустріч із художницею-сценографом «Живопис-

на феєрія Надії Нікіфорової»; 

 мистецька година «Я воскрес, щоб із вами жити: Ва-

силь Симоненко у творах мистецтва»; 

 літературно-мистецька година «Мистецький скарб ве-

ликого Кобзаря»; 



 відеоподорож «Моє прекрасне місто над Дніпром»; 

 читацька конференція «Козацтво: крізь призму століть»; 

 мистецькі години: «Натхненні Україною: І. Айвазовський, А. Ку-

їнджі», «Не вмирає душа наша, не вмирає воля…Козацтво у тво-

рах мистецтва», «Геній, що малював квадрати: К. Малевич», 

«Дивосвіт палітри Олександра Мурашка», «Народжені в Україні 

– визнані світом: О. Архипенко, І. Репін, С. Ріхтер», «Чародій пен-

зля Данило Нарбут»; 

 слайд-огляд «Палітра творчості Віктора Климента»; 

 музичні години: «Життя у пісню перелив: Г. Верьовка», 

«Дівчина з легенди: Маруся Чурай»; 

 урок історичних знань «Державний прапор України – 

святиня нашого народу»; 

 виставка-подорож «Архітектурні перлини України»; 

 книжково-ілюстративні виставки: «Сповідаюсь пенз-

лем: Шевченко-художник», «Співці рідної природи», 

«Казимір Малевич: доля і творчість», «Дивосвіт черка-

ських майстрів палітри» [22], «Україно моя, незалежна 

державо», «Україна, Європа, світ», «Україна: актуальні 

проблеми», «Від сивої давнини – до сьогодення», «1020 

років від Хрещення України-Руси – світлий шлях духо-

вного прозріння»; «Українська нація – крізь серця і 

століття», «У спадок нащадкам: доблесть, відвага і 

честь», «Україна – європейська держава» [7]; 

 години духовності «Духовного причастя світлий шлях», 

«Носії великого світла», «Молебень духовного єднан-

ня», «У вірі – сила народу, Боже, нам єдність подай», 

«Віхи нашої боротьби», «Ми йшли до тебе, Незалежно-

сте, через віки, через роки», «Моя найкраща і єдина Ві-

тчизна – рідна Україна» [7]; 

 години пам’яті: «Сторінки, опалені війною», «Навіки в пам’яті 

народній», «Згадати…помовчати…пом’янути» [7].  

 

Любіть Україну, як сонце, любіть, 

Як вітер, і трави, і води, 

в годину щасливу і в радості мить, 

любіть у годину негоди!.. 



Любіть у коханні, в труді, у бою, 

як пісню, що лине зорею... 

Всім серцем любіть Україну свою,— 

і вічні ми будемо з нею! 

Володимир Сосюра. 

 

Рекомендовані ресурси з теми: 

 

Виженко О. Козацькі забави : сценарії проведення театралі-

зованих спортивно-розважальних дійств / О. Виженко. – Т.: Під-

руч. і посіб., 2004. – 63, [1] с.: іл. 

 

Виховання національно свідомого, патріотично зорієнто-

ваного молодого покоління, створення умов для його розвит-

ку як чинник забезпечення національних інтересів України : 

аналіт.-інформ. матеріали / [О. В. Бабак, І. Д. Бех, Т. Е. Василев-

ська та ін.; редкол.: В. І. Довженко (голова) та ін.]; Держ. ком. 

України у справах сім’ї та молоді, Держ. ін-т пробл. сім’ї та мо-

лоді. – К., 2003. – 190, [1] с.: іл., табл. 

 

Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання під-

літків в умовах позашкільного навчального закладу : навч.-

метод. посіб. / Т. М. Гавлітіна; Ін-т інновац. технол. та змісту 

освіти. – [Рівне]: Волин. обереги, [2007]. – 219 с.: іл., табл. 

 

Гевко О. Суть та особливості національно-патріотичного ви-

ховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва / О. Гевко 

// Рідна шк. – 2003. – № 5. – С. 25-26. 

 

Деякі аспекти формування національної культури студе-

нтської молоді : зб. наук. ст. / Ін-т змісту і методів навчання; 

[упоряд. В. О. Долгих; редкол.: К. М. Левківський та ін.]. – К., 

1997. –119 с.: табл. 

 

Дмитренко Т. Національна самоідентифікація / Т. Дмитрен-

ко // Директор шк. – 2007. – № 17. – С. 6 – 9. 

 



Івашковський В. Виховні засади розвитку особистості пат-

ріота України / В. Івашковський // Рідна шк. – 2005. – № 4. – С. 

36-37. 

 

Каюков В. І. Лицарське виховання у школі : навч.-метод. 

посібник для вчителів / В. І. Каюков; Всеукр. благод. фонд лиц. 

виховання ім. П. Сагайдачного. – Кіровоград, 1997. – 263 с. 

Коваленко В. К вопросу о национальной идее / В. Коваленко 

// Горизонты образования. – 2003. – № 2. – С. 23-27. 

 

Красоткіна Н. Г. Ми діти твої, Україно : розробки бесід з 

дітьми, темат. казки та сцен. вихов. заходів / Н. Г. Красоткіна. – 

К. : Почат. шк., 2001. – 159 c. – (Б-ка журн. «Початкова школа»). 

 

Луцик Д. В. Педагогіка. Теорія національного виховання : 

(курс лекцій, плани семінар. занять, питання для колоквіумів і 

самоперевірки для студ. пед. ф-тів): для студ. вищ. навч. закл. /  

Д. В. Луцик.; М-во освіти і науки України; Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. І.Франка, Каф. педагогіки та методики початкового на-

вчання. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 143 с. 

 

Макаренко О. П. Степові лицарі : уроки та виховні заходи 

на тему козаччини / О. П. Макаренко; голов. ред. Б. Є . Будний. – 

Тернопіль: Навч. кн.: Богдан, 2000. – 87 с.: іл. – (Біб-ка вчителя). 

 

Ми є. Були. І будем ми! : виховання нац. самосвідомості учнів засобами 

худож. л-ри: навч.-метод. посіб. / [Н. Й.Волошина, Т. О. Яценко, Н. М. Логві-

ненко та ін.]; за ред. Н. Й. Волошиної; Ін-т педагогіки Акад.пед. наук України. – 

К. : Ленвіт, 2003. – 215 с. 

 

Павленко М. Споріднення і перегукування душ / М. Павлен-

ко // Дивослово. – 2003. – № 9. – С. 22-24. 

 

Петронговський Р. Р. Теорія і практика формування пат-

ріотизму старшокласників / Р. Р. Петронговський; за ред.        

М. В. Левківського; Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – 

Житомир: Полісся, 2003. – 189, [1] с.: іл., табл. 

 



Пістун Т. Сльози твої, Україно : сценарії виховних заходів / 

Т. Пістун; [ред. М. Більчук] .– Т.: Підруч. і посіб., 2008. – 95, [1] 

с.: іл. 

 

Платюк В. Національне виховання: форми та зміст / В. Пла-

тюк // Директор шк. – 2003. – Жовт. (№ 38). – С. 3-4. – (Шк. світ). 

 

Постовий В. Г. Про концепцію національної ідеї та механіз-

ми її впровадження / В. Г. Постовий // Педагогіка і психологія. – 

2005. – № 1. – С. 19-24. 

 

Ращенко А. Особливості формування національної свідомо-

сті підлітків у позашкільних закладах / А. Ращенко // Рідна шк. – 

2003. – № 7. – С. 18. 

 

С чего начинается родина? : Опыт работы по патриот. вос-

питанию в ДОУ / Под ред. Л. А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. – 192 с.: табл. – (Вместе с детьми). 

 

Сележан Й. Ю. Основи національного виховання : Украї-

нознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти: 

хрестоматія / Й. Ю. Сележан. – Чернівці : Книги-XXI, 2005. – 304, 

[1] с. 

 

Сележан Й. Ю. Основи національного виховання : Украї-

нознавство: ритуал.-міфолог. культура українців: хрестоматія /  

Й. Ю. Сележан. – Чернівці : Книги-XXI, 2005. – 270, [1] с. 

 

Система виховання національної самосвідомості учнів за-

гальноосвітньої школи : [метод. посіб. для вчителів] / Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатю-

ка; за ред. Д. О. Тхоржевського. – К., 1999. – 294 с. 

 

Турбаніст Т. М. Патріотичне виховання дітей та підліт-

ків: інформаційно-методичний лист директорам обласних бібліо-

тек для дітей / Т. М. Турбаніст, Л. О. Гурбіч, А. І. Гордієнко; 

Держ. б-ка України для дітей; ред. Л. І. Стахурська. – К., 2001. – 

17 с. 



 

Україна – наша Батьківщина [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – 

Режим доступу: http://www.batckivchina.uaforums.net/--vt163.html . – Заголовок з 

титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 07.07.2008. 

Форум патріотів України. 

  

Харахаш Б. Національне самовизначення: принцип і прак-

тика : питання теорії і не-теорії / Б. Харахаш. – К., 2000. – 52 с. – 

(Біб-ка молодого націоналіста; Ч. 8). 

 

Чепіль М. М. Теорія і практика формування національної 

свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина XIX –  

перша третина ХХ ст.) / М. М. Чепіль. – Дрогобич: Відродження, 

2001. – 503 с.: іл. 

 

Шовкошитний В. Національно-патріотичне виховання в 

контексті українського державотворення : зб. наук. ст.: [2004 – 

травень 2005 року] / В. Шовкошитний . – [Васильків: Колофон, 

2002]. – 165 с. : іл., табл. 

 

Щербань П. Виховання національно свідомої особистості : 

(метод. рекомендації) / П. Щербань; Глухів. держ. пед. ін-т ім.    

С. М. Сергєєва-Ценського та ін.; за ред. Д. О. Тхоржевського. – 

Глухів, 2001. – 144 с. 

 

Щербань П. М. Національне виховання в сім'ї: Для бать-

ків, учителів, вихователів / П. М. Щербань. – К.: Культур. приват. 

п-во «Боривітер», 2000. – 258 с. 

 
2.5 Інформування молоді про культури інших народів, 

про інші світи, світогляди 

Процес пізнання починається для людини з вивчення себе і 

знаходить продовження у глибокому знайомстві зі своїм родом, 

народом, країною і Всесвітом у цілому. Процеси самопізнання і 

пізнання інших взаємопов’язані, адже наблизитися до себе, від-

найти свої джерела миру і любові людина може, наближаючись 

до інших, а пізнавши себе, стверджують філософи, вона пізнає 

цілий Всесвіт. 

http://www.batckivchina.uaforums.net/--vt163.html


2008 року Державна бібліотека України для юнацтва в рам-

ках міждержавного проекту «Бібліотека – безпечний простір» та 

оголошеного Року України в Казахстані провела спільно з Кара-

гандинською обласною юнацькою бібліотекою ім. Ж. Бектурова 

віртуальний конкурс на кращий есей за темою: «Ми мандруємо 

назустріч собі – пізнаючи себе в іншому» (Мы кочуем навстречу 

себе – узнавая себя в другом). Цей міжнаціональний конкурс став 

яскравим свідченням того, що нашому молодому поколінню – і 

українцям, і казахам, – близькі ідеї культури миру, єдності у різ-

номанітті, пізнання себе через інших. Учасники конкурсу вивели 

таку аксіому: життя, сповнене пошуку і безперервного пізнання, 

освітлене любов’ю та співчуттям = багата душа, власне щастя, 

особистий досвід та мудрість. Відтак не можна не погодитися з 

бажанням наших відвідувачів, а вони готові мандрувати назу-

стріч іншим. 

Організовуючи роботу з цього напрямку у своїй бібліотеці, 

можна запропонувати відвідувачам познайомитися з різними кра-

їнами світу, прочитати кращі зразки світової літератури (у тому 

числі й мовою оригіналу), опанувати бажану іноземну мову, ви-

користовуючи ресурси бібліотеки та Інтернету, заручитися підт-

римкою культурних центрів іноземних країн для спільного про-

ведення заходів, що сприятимуть популяризації історії, культури 

та сьогодення зарубіжних країн. Також можна організувати у се-

бе в бібліотеці виставки робіт молодих митців (наприклад, у 

Державній бібліотеці України для юнацтва відбулися творчі ви-

ставки молоді Росії, Литви, Грузії, Кореї, Франції). 

 

З метою інформування молоді про культури та «картини 

світу» різних народів у бібліотеках для молоді та юнацтва 

проводяться наступні заходи: 

 день інформації «Амстердам – всесвітня столиця книги ’2008» [13]; 

 методичні поради: «Мотиви хайку», «Поштова скринька 

Всесвіту»; 

 методичний посібник «English Club»; 

 бібліографічні огляди: «Україна – ЄС: будуємо мости, а 

не стіни» [9], «Відвертість художника Поля Голена», 

«Естетичні погляди Ж. Бізе» [16]; 



 книжкові виставки: «Вічні цінності у творчості Шолом-

Алейхема» [10]; «Духовний досвід людства – молодим», 

«Японія: до істини – шляхом краси», «Таємниця Рудо-

льфа Дизеля» [16], «Красуня Європа. Що ми про неї 

знаємо?» (виставка-вікторина), «Мову іноземну нам по-

трібно вчить, щоб за кордоном для себе світ відкрить» 

(виставка-порада), «Галопом по Європах» (виставка-

подорож) [4], «По країнах і континентах» (цикл книж-

кових виставок-презентацій) [15], «Об’єднана Європа: 

проблеми і перспективи» [19], «Про країни ЄС» (виста-

вка-інформація) [20], «Круїз по Європі», «Архітектурні 

шедеври минулих століть», «Прекрасне має бути велич-

ним: Рафаель», «Оповиті легендами цй віками» [22]; 

 виставка творів заслуженого художника України Євгена 

Удіна «Костьоли Жешува (Польща)» [18]; 

 презентація виставок фоторобіт вихованців Донецької 

міської фотостудії: «Мить», «Подорожуй»; 

 інформаційна година «Новорічна мозаїка» [4]; 

 інформаційно-методичний лист до бібліотек області 

«Розмаїття дружних мов» [15]; 

 різдвяний огляд «Як святкують Різдво у різних країнах 

світу»; 

 віртуальна художня галерея «Подорожуючи Ерміта-

жем»; 

 артмозаїка «Королева моди» [20]; 

 інформаційний репортаж «Європа – історична спадщина 

і сучасність»; 

 панорама «Мистецтво Древнього Єгипту – шлях до віч-

ності» [5]; 

 літературний конкурс «Пасхальна радість у віршах і піснях»;  

 дискусії, вікторини: «Україна – НАТО: шукаємо спіль-

не», «Наш сусід – об’єднана Європа» [19]; «Чи знаєте 

Ви Європу?» [22]; 

 бесіди: «Україна: європейський вибір», «Знай про  

Європу більше», «Святкування Нового року у різних 

країнах», «Кулінарні шедеври світу»; 



 віртуальні подорожі: «Картинні галереї епохи Відро-

дження», «Прогулянка у стилі сецесія» (віртуальна екс-

курсія Чехією); 

 інтелектуально-правова розвідка «Цікаві закони світу»; 

 відеоподорож «Сім чудес світу: нова версія»; 

 огляд творчості «Титан епохи Відродження: Рафаель»; 

 мистецькі години: «У камені воскресає дух: таїна собо-

рів», «Із Відродження – у безсмертя: Леонардо да Вінчі»; 

 огляд творчості «Я жити хочу, щоб думати й страждати. 

Ван Гог»; 

 виставка комп’ютерних копій картин І. Шишкіна, І. Ле-

вітана, О. Саврасова «Російські художники-пейзажисти 

XIX ст.» [22]. 

 

Запропонуйте ці або аналогічні ресурси своїм відвідувачам: 

 
Азия / Сост. В. Б. Новичков. – М.: Педагогика-пресс: Совре-

менная педагогика, 2001. –177, [2] c.: цв. фотоил. – (Б-ка энцик-

лопедий для юношества). 

 

Африка / Сост. В. Б. Новичков. – М.: Педагогика-Пресс : 

Изд. дом «Соврем. педагогика», 2001. – 143, [2] с.: ил. – (Биб-ка 

энциклопедий для юношества). 

 

Багатства нових континентів / Текст: Грінвей Ширлі, Гін-

сон Колін; [голов. ред. І. Г. Шахова] . – Х.: Ранок, [2003] . – 64, 

[2] c., включ. обкл.: іл. – (Великі першопрохідники). 

 

Бондаренко В. В. История рок-музыки : Европа. Америка. 

Австралия. / В. В. Бондаренко, Ю. В. Дроздов. – Минск: Амал-

фея, 1997. – 175 с.: ил. 

Босрок М. М. Азия : путеводитель по обычаям и этикету: 

ценнейшее руководство, как нужно действовать с самого первого 

шага / Мэри Меррей Босрок; [пер. с англ. Н. Зубкова] . – М.: 

АСТ: Астрель, 2007. – 414, [1] с.: ил. – (Путеводитель по обычаям 

и этикету). 

 



Вивчаємо Європу разом! : [основні аспекти діяльн. Європ. 

Союзу: посібник] . – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 75 с.: іл. 

 

Гачев Г. Национальные образы мира: Центральная Азия: 

Казахстан, Киргизия. Космос Ислама (интеллектуальные путеше-

ствия) / Г. Грачев.– М.: Изд. сервис, 2002. – 789 с. 

 

Гороховський А. Віч-на-віч з Америкою : Нариси, репор-

тажі, інтерв’ю / Гороховський А.; ред. О. Ткаченко-Попович. – 

[Львів: Атлас, 2003]. – 380 c.: іл. 

 

Мифы и легенды народов мира. Америка, Австралия и 

Океания: сборник. – М. : Мир кн., 2006. – 479с. : ил.  

 

Непомнящий Н. Н. Неведомая Африка / Н. 

Н.Непомнящий, Н. В.Кривцов. – М.: ВЕЧЕ, 2004. –247, [3] с.: ил. 

–(Таинственные места Земли). 

 

Пупар П. Религии / П. Пупар; пер. С фр. Е. Д. Мурашкинце-

ва. – М. : Весь мир, 2003. – 142с. – (Весь мир знаний). 

 

Тарасович П. М. Антарктида - шостий континент /          

П. М. Тарасович. – Рівне, 2002. – 80с. : іл.  

 

Шинни П. Нубийцы : Могуществен. цивилизация древней 

Африки. / П. Шинни; пер. с англ. В.Д.Кайдалова. – М.: Центрпо-

лиграф, 2004. – 203, [2] с.: ил., [16] л. ил. – (Загадки древних ци-

вилизаций). 



 
2.6 Організація міжнаціонального спілкування молоді 

 

Безпосереднє спілкування окремих представників різних на-

ціональностей, особливо в процесі спільної творчої праці, стано-

влення між ними дружніх стосунків є одним із факторів збли-

ження націй і народностей. У процесі такого спілкування відбу-

вається своєрідний культурний обмін, що сприяє формуванню за-

гальних рис духовного обличчя націй та їх культури. 

Цей напрям є логічним продовженням попереднього, адже 

після «заочного» знайомства з іншими народами та культурами 

людина стає більш спроможною ідентифікуватися з іншими наці-

ями, виявляти до них емпатію. Підсумком віртуального конкурсу 

на кращий есей за темою: «Ми мандруємо назустріч собі – пізна-

ючи себе в іншому» стала відеоінтернетконференція, під час якої, 

відбулося обговорення теми конкурсу між молодими людьми 

України та Казахстану та урочисте нагородження переможців. 

За адресою http://www.flickr.com/photos/we_make_tomor...57605318668550/ 

можна переглянути фото церемонії нагородження переможців конкурсу в Дер-

жавній бібліотеці України для юнацтва, а завітавши на адресу 

http://uniorlib.narod.ru/flash/pobeda_esse.htm – у Карагандинській обласній юнаць-

кій бібліотеці ім. Ж. Бектурова.  

Віртуальний конкурс – не перший досвід Державної бібліо-

теки України для юнацтва на ниві організації міжнаціонального 

спілкування молоді. Раніше спільно з Академією духовної єднос-

ті народів світу за участю Міжнародного дитячого фонду «Вун-

деркінд» (Грузія) вона провела конкурс «Що я знаю про Грузію» 

(детальна інформація за адресою: http://www.4uth.gov.ua/contests/ukraine-

georgia_position2006.htm ). В конкурсі брали участь 1224 учні з України, шесте-

ро переможців відвідали Грузію. Аналогічний конкурс пройшов і в Грузії; його 

переможці відвідали Україну і побували в Державній бібліотеці України для 

юнацтва, де їм було вручено нагороди. 

Щороку, починаючи з 1998 р., ДБУ для юнацтва спільно з 

Управлінням у справах національностей та міграції Київської мі-

ської держадміністрації проводить конкурс «Квітни мово, зірнице 

слова», у ході якого молоді люди, представники різних націона-

льностей (у останньому конкурсі участь брали поляки, вірмени, 

німці, литовці, естонці, курди, греки, старообрядці-липовани, га-

http://www.flickr.com/photos/we_make_tomor...57605318668550/
http://uniorlib.narod.ru/flash/pobeda_esse.htm
http://www.4uth.gov.ua/contests/ukraine-georgia_position2006.htm
http://www.4uth.gov.ua/contests/ukraine-georgia_position2006.htm


гаузі, грузини), можуть продемонструвати літературні твори рід-

ною мовою, національні танці, пісні. Більш детальну інформацію 

про цю форму роботи Ви можете почерпнути за адресою: 

http://www.4uth.gov.ua/contests/language.htm. 

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді з 2005 р. 

функціонує Інформаційний центр «Вікно в Америку для майбут-

ніх лідерів». Посольство США в Україні передало до нього більш 

1,5 тис. видань, присвячених суспільно-політичному та культур-

ному життю Сполучених Штатів. На базі Центру працюють Клуб 

спілкування англійською мовою та клуб перегляду англомовних 

фільмів. 

Заняття у Клубі спілкування англійською мовою проводить 

вчитель-психолог із США В. Арміго. Регулярно відвідують Клуб  

волонтери Корпусу миру Л. Лігон, Р. Рачусім, C. Макінтош, а та-

кож спеціалісти-мовознавці С. Смол та А. Трінкет. Не залишають 

Клуб без уваги також іноземні студенти тернопільських ВНЗ. 

Завдяки ентузіазму та активності членів Клубу на його занят-

тях панує творча, доброзичлива атмосфера. Молодь обмінюється 

думками з різних питань, розповідає про набутий життєвий дос-

від, про друзів, улюблені заняття, рідний край, його історію, ку-

льтуру, традиції. Оскільки багато хто з членів Клубу побував у 

США та Англії за навчальними програмами, вони діляться з ро-

весниками мовною практикою, враженнями від своїх поїздок. 

Отже, Клуб не тільки допомагає учням та студентам засвоїти анг-

лійську мову та вдосконалити свої комунікативні навички, але й 

сприяє розкриттю ними творчого потенціалу, розширенню кругозору. 

 

 
2.7 Поширення інформації, що сприяє врегулюванню 

конфліктів між представниками різних соціальних груп усе-

редині країни 

 

За останні десятиліття в Україні з’явилися нові соціальні 

групи, що були відкинуті на маргінес суспільного життя країни, – 

бомжі, безпритульні діти, біженці. До них також можна віднести 

хворих на СНІД, наркоманів. Усіх цих людей суспільство своєрі-

дно ізолює – у кращому випадку не помічає або ігнорує, а в гір-

шому – агресивно поводиться з ними. Толерантність припускає 

http://www.4uth.gov.ua/contests/language.htm


не лише готовність прийняти інших такими, якими вони є, а й 

взаємодію з ними на основі порозуміння. Усі зазначені соціальні 

групи є частиною нашого суспільства, для нормального фукнкці-

онування якого необхідно створити умови для розвитку кожної 

особистості, забезпечити процес успішної соціалізації молоді з 

різних соціальних верств. 

Дуже важливо, щоб на уроках толерантності, окрім засвоєння 

відповідної теорії, Ви могли показати, як працює її механізм на 

практиці. Зробити це можна, скориставшися формулою активної 

толерантності. Активна толерантність = розуміння + співпраця + 

дух партнерства. Це формула розвитку, гармонійного, повноціно-

го існування у соціумі, формула власного щастя. Даючи можли-

вість зайняти свою нішу у суспільстві дитині-сироті, безпритуль-

ному, створюючи умови для самореалізації людині з обмеженими 

можливостями, даруючи другий шанс наркозалежному, – суспі-

льство піднімається на новий, значно вищий щабель розвитку. 

Приємно відзначити, що на сьогодні бібліотеки для юнацтва 

уже активно працюють у цьому напрямку – започатковано реалі-

зацію комплексних програм на допомогу соціалізації людей з об-

меженими можливостями: у Донецькій ОЮБ «Крок назустріч»; 

Луганській ОЮБ «З відкритим серцем» (соціально-психологічна 

підтримка молоді з обмеженими можливостями), «Ти у світі не 

один»(соціально-психологічна адаптація підлітків з особливими 

потребами); Миколаївській ОЮБ «Милосердя» та «Обласна біб-

ліотека для молоді – читачам з обмеженими можливостями»; 

Тернопільській ОЮБ. Комплексна програма на допомогу ген-

дерній освіті молоді  діє у Черкаській ОЮБ ім. В. Симоненка. За-

карпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва може поділи-

тися досвідом роботи щодо того, як сприяти порозумінню батьків 

та дітей. У бібліотеці ведеться банк даних “Батьки і діти”, серед 

дорослих поширюються інформаційні матеріали про виховання 

дітей, організацію дитячого читання, спільне проведення дозвіл-

ля. Львівська обласна бібліотека для юнацтва реалізує  бібліоте-

рапевтичну авторську програму естетичного розвитку дітей з ва-

дами зору «Дотик». 

 

Пропонуємо вам приклади заходів, що проводяться в об-

ласних бібліотеках для молоді та юнацтва з метою популяри-



зації підходів до вирішення конфліктів між представниками 

різних соціальних груп у дусі толерантності: 

 психологічні тренінги, зустрічі за круглим столом, ви-

ставки-дискусії: «Модель майбутнього очима покоління 

NEXT», «Неформали: хто вони?», «Діалоги про мента-

льність» [13], «Мистецтво жити поруч» [20], «Толеран-

тність як фактор свободи та безпеки», «Тендерна рів-

ність: бажане й дійсне» [10], «Соціальна толерантність мо-

лоді – елемент світогляду та культури» (обговорення за круглим 

столом у рамках Тижня молодіжної книги) [16]; 

 презентація виставки творчих робіт вихованців школи-інтернату 

№ 1 для дітей-сиріт «Великодній вернісаж»; 

 свято для дітей, хворих на ДЦП, «З надією на майбутнє»; 

 майстер-клас для дітей з обмеженими можливостями «Творчість 

без обмежень»; 

 зустріч вихованців Донецької міської громадської організації до-

помоги дітям-інвалідам і молодим інвалідам «Радуга» з талано-

витою молоддю м. Донецька «Від серця до серця» [4]; 

 книжкові виставки: «Кажімо більше ніжних слів знайомим, дру-

зям, одиноким» (До Всесвітнього Дня інвалідів), «Інший не озна-

чає гірший», «Ген жорстокості чи погане виховання» [4]; 

 тематичне досьє для молоді «Толерантність у молодіжному сере-

довищі»; 

 дискусійна вітальня «Толерантність у сучасному суспільстві» [15]; 

 засідання молодіжного правоосвітнього клубу «Дай ру-

ку, підлітку»: 

- «Рятівне коло толерантності», 

- «Наше ставлення до колишніх ув’язнених», 

- «Як жити, коли СНІД поряд»; 
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3.ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ З ПІДЛІТКАМИ ТА МО-

ЛОДДЮ, АБО ЯК ЗРОБИТИ ТАК, ЩОБ ПІДЛІТКИ ВАС 

ПОЧУЛИ І ЗРОЗУМІЛИ 

 

Які ж форми, методи роботи будуть ефективними, доцільни-

ми і дійсно сприятимуть формуванню толерантності? 

Бібліотека, як і інші культурні заклади, створює умови для 

індивідуальної праці з людьми, адже безпосередній контакт чита-

ча і бібліотекаря (за умови компетентності останнього) може ста-

ти початком їх плідної співпраці. У процесі індивідуальних бесід 

– під час запису у бібліотеку або вибору літератури – можна 

визначити освітній та культурний рівень відвідувача, його потре-

би, проблеми, індивідуально-психологічні особливості тощо. Ця 

інформація допоможе бібліотечному фахівцю обрати тактику по-

дальшої роботи: визначитися з формуванням відповідного кола 

читання, з тим, які інформаційні ресурси краще порекомендува-

ти, які бібліотечні заходи запропонувати відвідати. 

Для того, аби безпосередньо привернути увагу читача до те-

ми толерантності, щойно він переступить поріг бібліотеки, до-

цільно використати деякі форми виставкової роботи. Добре було 

б оформити стіни приміщення бібліотеки яскравими постерами 

(плакатами) «Толерантність – це...», що демонструють різні про-

яви толерантності, а також плакати зі словесними поясненнями 

терміну «толерантність» (лаконічні, влучні вислови відомих лю-

дей або відвідувачів бібліотеки). Їх можна розміщувати там, де 

читачі чекають на виконання замовлень і змінювати плакати ко-

жного тижня. 

Коли сформується коло зацікавлених читачів, можна вдатися 

до більш складних форм групового та фронтального обслугову-

вання: диспутів, лекцій, форумів, колективних читань, круглих 

столів, рольових ігор, прес-конференцій, уроків взаєморозуміння, 

аукціони милосердя тощо. Вдале поєднання усіх цих форм біблі-

отечного обслуговування неодмінно має дати позитивний резуль-

тат. Та хочеться додати, що найефективнішою формою роботи, 

не прописаною в підручниках та посадових інструкціях, є, насам-

перед, наш власний приклад толерантної поведінки. Бо хто ж, як 

не ми, представники культурно-просвітницького центру можемо 



кожним словом, рухом, жестом показати людині, що, зайшовши 

до нас, вона потрапила на територію толерантності, де усі відві-

дувачі різні, але абсолютно рівні. А потрапивши на чиюсь тери-

торію, людині, як правило, хочеться бути прийнятою в те середо-

вище, з яким вона зіткнулася, і, побачивши приклад толерантнос-

ті, відвідувач підсвідомо спробує його наслідувати. Як би не була 

налаштована людина, вона неодмінно відгукнеться і відкриється 

назустріч добру. 

Говорячи про світ відмінностей від інших, Ви, в першу чергу, 

повинні самі розуміти значення слова «інший», тобто відмінний 

від визначеного стандарту чи норми. Багато людей вважають це 

слово позначенням недоречності чи неправильності. Готуючись 

до лекцій з толерантності в юнацьких аудиторіях, Ви повинні ус-

відомлювати, що зустрінетеся з представниками різних субкуль-

тур, виразниками різних уподобань, інтересів, світоглядів. І тут 

дуже важливо, щоб Ваша аудиторія відчула, що, говорячи про 

єдність у різноманітті, Ви, можливо, не зовсім розумієте, але 

приймаєте і цінуєте їх відмінності, адже саме в цих відмінностях 

– унікальність кожного. Якщо Ви зможете домогтися цього, то 

отримаєте шанс завоювати увагу і довіру аудиторії. Траплялося, 

що я не враховувала повною мірою, наскільки різноманітною бу-

де моя аудиторія і припускалася помилок під час виконання де-

яких вправ. Так, наприклад, щоб засвоїти матеріал про стереоти-

пи, яких ми часто припускаємося, я просила аудиторію виконати 

просте завдання, в ході якого я зачитувала твердження, а аудито-

рія повинна була визначити, факт чи стереотип лежить в його ос-

нові. Я зачитала твердження: «Повні люди привітні», «Усі цигани 

нероби й ледацюги», «Усі українці люблять сало» – і аудиторія в 

унісон кричала: «Стереотипи!». Прочитала: «Україна – багатона-

ціональна країна», «Усі президенти України – чоловіки старші 35 

років» – усі погодилися, що це факт. Та коли я зачитала стерео-

типне твердження: «Блондинки мають низький рівень інтелекту» 

– в аудиторії почався масовий психоз. Чоловіча половина слуха-

чів радісно кричала: «Факт!», дівчата, незалежно від кольору во-

лосся, почали їм заперечувати, і поступово ці заперечення набули 

агресивної форми. Досить важко було повернути учасників захо-

ду до теми розмови, адже кожен обдумував, щоб таке «толерант-

не» зробити після закінчення заняття. 



Ефективність спілкування залежить від того, наскільки добре 

Ви знаєте свою аудиторію, тож я б порадила включати в лекції, 

тренінги, уроки толерантності вправи, що допомагають лектору 

познайомитися з аудиторією, налаштувати слухачів на дружню 

робочу атмосферу, приємне спілкування. Спробуйте створити та-

ку невимушену атмосферу знайомства, щоб аудиторії захотілося 

хоча б трішечки відкритися. Ось кілька прикладів. Ведучий бере 

в руки м’яч, називає своє ім’я, коло захоплень, уподобання тощо, 

після цього кидає м’яч комусь із учасників групи. Той, у свою 

чергу, розповідає про себе і передає м’яч далі. 

Якщо група, з якою Ви працюєте, невелика (8-12 чол.), мож-

на дещо змінити вправу. Наприклад, ведучий бере до рук пла-

стилін, презентує себе і, під час розповіді, ліпить будь-що, не за-

мислюючись над тим, що саме він намагається виліпити. Потім 

ця фігурка переходить до учасника групи, що продовжує її ліпи-

ти, пропонуючи свою презентацію. 

Обов’язково беріть участь у вправах, це зблизить Вас з ауди-

торією; якщо пощастить, вона прийме Вас «за свого». 

Більшість дітей і підлітків під час спілкування великого зна-

чення надають істині. Щоб привернути їх увагу, говоріть правду і 

лише правду, не будьте голослівними, підкріплюйте слова фак-

тами, наводьте приклади з повсякденного життя, показуйте, як 

теорія працює на практиці. Наприклад, щоб пояснити, як працює 

механізм толерантності на практиці, Ви можете запропонувати 

виконати наступні вправи: 

 вправа «Загальний ритм». Учасники стають у 

коло. Ведучий кілька разів хлопає в долоні, за-

даючи певний ритм, який група повинна 

підтримати наступним чином: учасник, що 

стоїть справа від ведучого, робить хлопок, за 

ним наступний і т. д. Повинно створюватися 

враження, що в долоні плеще одна людина, а не 

всі члени групи по черзі. 

 вправа «Емблема толерантності». Необхідні 

матеріали: папір, маркери чи олівці. Учасники 

колективно обговорюють макет емблеми толе-

рантності. Ведучий спостерігає, як проходить 



обговорення. Потім кілька хвилин учасники і 

ведуча обговорюють емблему і поведінку учас-

ників під час прийняття рішення, відповідаючи 

на запитання: Чи легко було дійти згоди? Які 

конфлікти виникли? Як вдалося дійти ком-

промісу? 

Іноді доцільно спочатку виконати якусь вправу чи про аналі-

зувати конкретну ситуацію, а вже потім на її основі розглядати 

теоретичні питання. Щоб зацікавити аудиторію, привернути ува-

гу до теми, я полюбляю починати уроки толерантності з якоїсь 

віддаленої, але надзвичайно актуальної, цікавої, можливо, шоку-

ючої, або, навпаки, абсолютно далекої для аудиторії теми, а потім 

поступово підходжу до толерантності. Реакція аудиторії буває рі-

зною: це і мовчазний подив, і перешіптування, і сміх, і шок, але 

все це дозволяє досягти головної мети – заручитися увагою ауди-

торії, після чого стає досить легко працювати і говорити на будь-

які теми. 

Юна аудиторія дуже чутлива до емоцій, тож не бійтеся діли-

тися з нею своїми емоціями. Коли аудиторія бачитиме у Ваших 

очах непідробне захоплення темою, про яку Ви говорите, вона 

неодмінно почне прислуховуватися до Ваших слів. 

Використовуйте двостороннє спілкування. Доцільно дати 

можливість Вашим слухачам висловитися. Вислуховуйте усіх 

бажаючих, покажіть, що Ви приймаєте усе сказане, поважаєте, а 

не засуджуєте, навіть якщо Ваші думки розходяться. Можна з 

чимось не погодитися, але дати можливість людині бути почутою 

на уроках толерантності потрібно обов’язково. Підтримуйте, зао-

хочуйте компліментами своїх юних співрозмовників і будьте 

вдячні їм за їх думки. 

Подбайте про зворотній зв’язок! Скажімо, підсумком уроку 

толерантності може бути складання особистого контракту толе-

рантності, заповнення якихось анкет чи творче домашнє завдан-

ня. Хочу трішечки зупинитися на складанні особистого контракту 

толерантності. Практика свідчить, що він дає можливість прекра-

сно підсумувати перший урок – вступ у толерантність, а також є 

своєрідним практичним заняттям. Для початку запитайте у членів 

групи, чи вважають вони поведінку окремої людини важливою 

для життя всього класу, школи, міста, навіть світу. Запропонуйте 



навести приклади. Скажіть аудиторії, що кожен може спробувати 

зробити світ навколо себе більш толерантним. Разом з групою 

визначте пункти, що потім будуть включені до контракту. На-

приклад: 

Мій особистий контракт 

Я обіцяю собі: 

 бути толерантним до людей, несхожих на мене за 

зовнішністю, національною належністю, релігією, 

соціальним статусом тощо.; 

 рахуватися з чужими думками; 

 визнавати рівність інших; 

 ставити себе на місце іншого; 

 поважати людську гідність; 

 визнавати право на індивідуальність; 

 шанувати різноманіття; і т. д. 

Я більше не буду: 

 домагатися домінування над іншими; 

 чинити тиск на інших; і т. п. 

Завдяки цьому я: 

 знайду нових друзів; 

 попрацюю над собою; 

 навчатиму толерантності інших тощо. 

Дата 

Підпис                                                                                                                 

Будьте впевнені у собі і спокійні, і успіхів Вам на шляху по-

ширення ідей активної толерантності, на шляху розвитку. 

Історичні реалії минулого століття переконливо свідчать про 

те, що приниження прав і свобод людини неминуче призводить 

до трагедії. Саме тому, виховуючи юне покоління у дусі толеран-

тності, ми зможемо виправити помилки, або хоча б не припусти-

тися нових, і у новому столітті творити нову історію, вільну від 

утисків прав та свобод дитини, людини, громадянина. А допомо-

же нам у цьому толерантність. 

І наостанок, пригадалися мені слова доброї, «сонячної» лю-

дини, відомого українського поета Павла Тичини, написані ним у 

минулому столітті, в роки громадянської війни, коли людська не-

нависть досягла свого апогею. Ліричний герой одного з його вір-



шів, сповнений болю за свій народ, просить: «Благословіть, мати, 

зілля шукати. Шукати зілля на людське божевілля». Сьогодні ми 

маємо це цілюще зілля, паростки якого є в кожному з нас, але їх 

потрібно доглядати, плекати, живити, щоб вони дали плоди миру 

і терпимості. 
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4. НАВЧАННЯ БІБЛІОТЕКАРІВ ПОШИРЕННЮ 

ІДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДІЖНОМУ     

СЕРЕДОВИЩІ 

 

Для того щоб бібліотека насправді стала «територією толера-

нтності», необхідно, щоб бібліотечні фахівці мали чітке уявлення 

про значення толерантності для розвитку суспільства та особис-

тості читача, для покращення іміджу бібліотеки. Задовольнити 

потребу здобуття необхідних знань може спеціальний навчаль-

ний курс. Для впровадження цього курсу ми застосовуємо каска-

дний принцип роботи: необхідно, щоб обласні бібліотеки для 

юнацтва – методичні центри для бібліотек, що обслуговують мо-

лодь в межах регіону – розробили тренінг толерантності, викори-

стовуючи методико-бібліографічні матеріали Державної бібліо-

теки України для юнацтва (ДБУ для юнацтва), організували та 

провели пілотний тренінг для співробітників власної бібліотеки 

та співробітників бібліотек свого регіону. За результатами на-

вчання обласні бібліотеки для юнацтва готують узагальнюючу 

довідку та надсилають її ДБУдля юнацтва.  

Роботу можна розділити на кілька етапів. 

На першому етапі в кожній обласній бібліотеці для юнацтва 

формується ініціативна група (2-3 особи), члени якої опрацьову-

ють методичні рекомендації і готують тренінг та обирають тре-

нера для проведення навчання. 

На другому етапі планується: 

1. Проведення пілотних тренінгів для співробітників влас-

ної бібліотеки, у ході яких тренер опробує тренінг, аналізує реак-

цію аудиторії, з’ясовує усі питання, що можуть виникнути у ко-

лег під час розгляду тих чи інших питань, у міру необхідності 

удосконалює тренінг. 

2. Проведення тренінгу для представників бібліотек, що об-

слуговують молодь в регіоні. 

На третьому етапі ініціативна група опрацьовує результа-

ти навчання, готує узагальнюючу довідку та надсилає її до ДБУ 

для юнацтва. 

Планується, що в результаті навчання бібліотекарі, озброєні 

знаннями та методико-бібліографічними рекомендаціями ДБУ 

для юнацтва, розробляють тренінг толерантності для своїх чита-



чів і повідомляють про результати його проведення свій методи-

чний центр, який інформує про досягнуті успіхи ДБУдля юнацт-

ва.. Кращі уроки толерантності висвітлюватимуться на сторінках 

фахового видання «Бібліосвіт». 
 

Дорожня карта 

 

Навчання бібліотекарів з толерантності 

 
№ 

 

Відповідальний 

за проведення 
Зміст роботи 

Місяці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Перший етап 

1. Керівництво 

ОЮБ. 

Формування ініціа-

тивної групи. 

Х            

2. Ініціативна гру-

па. 

Опрацювання методич-

них рекомендацій ДБУ 

для юнацтва 

Х Х           

3. Ініціативна гру-

па. 

Розробка тренінгу 

на основі медичних 

рекомендацій ДБУ 

для юнацтва. 

 Х           

4. Керівництво 

ОЮБ + ініціа-

тивна група. 

Вибір тренера.  Х           

Другий етап 

5.  Тренер + ініціа-

тивна група (ор-

ганізаційні пи-

тання).   

Проведення пілот-

ного тренінгу для 

працівників власної 

бібліотеки. 

  Х          

6. Тренер + ініціа-

тивна група. 

Доопрацювання 

тренінгу на основі 

досвіду пілотного 

тренінгу. 

  Х          

7. Керівництво ОЮБ, 

ініативна група, 

тренер. 

Організація та прове-

дення навчання для ак-

тивістів з бібліотек регі-

ону. 

Терміни визначає керівництво ОЮБ. 

Навчання з толерантності може бути частиною 

планового навчання з підвищення кваліфікації 

(скажімо, двогодинний тренінг + роз’яснювальні 

матеріали) і не вимагатиме додаткових неперед-

бачуваних витрат. 

Третій етап 

8. Ініціативна група. Підведення підсумків 

навчання. Опрацювання 

анкет зворотнього зв’язку.  

Наступний місяць роботи після завершення навчан-

ня. 

9. Ініціативна група. Підготовка та надання 

узагальнюючої довідки 

для ДБУ для  юнацтва. 

Другий місяць роботи після завершення навчання. 



 

Орієнтовна програма тренінгу для бібліотекарів. 

 
№ Зміст Час 

1. Сутність поняття «толерантність».  
1.1 Історія виникнення та еволюція змісту терміну.  
1.2 Декларація принципів толерантності.  
1.3 Хибні уявлення про толерантність.  

2. Толерантність/інтолерантність, толерантна поведін-

ка, толерантна особистість. 
 

3. Толерантність у дусі українців.  

4. Бібліотека – територія толерантності.  

5. Основні напрямки роботи бібліотеки з формування 

толерантності у молодіжному середовищі. 
 

5.1 Поширення правових знань.  

5.2 Орієнтація людини на вивчення себе.  

5.3 Поширення інформації, що сприяє пізнанню власної 

культурної спадщини. 
 

5.4 Інформування молоді про культури інших народів, 

про інші світи, світогляди. 
 

5.5 Організація міжнаціонального спілкування молоді.  

5.6 Поширення інформації, що сприяє врегулюванню 

конфліктів між представниками різних соціальних 

груп усередині країни. 

 

6. Основні форми і методи бібліотечної роботи щодо 

популяризації ідей толерантності у молодіжному 

середовищі. 

 

7. Засоби ефективного спілкування з підлітками.  

8. Огляд інформаційних ресурсів з толерантності.  

9. Вивчення зарубіжного досвіду роботи бібліотек що-

до поширення ідей толерантності. 
 

10. Підбиття підсумків. Заповнення анкет (див. Дода-

ток). 
 

 



Орієнтовна програма тренінгу для молоді 

 
№ Зміст Час 

1. Знайомство. Вправи на вибір (Додаток...).  

2. Толерантність – це...  

2.1 Поняття «толерантність».  

2.2 Декларація принципів толерантності.  

2.3 Сучасні уявлення про толерантність.  

2.4 Толерантність – це не... (хибні уявлення про толе-

рантність). 
 

3. Толерантність / інтолерантність.  

3.1 Невпевнена поведінка.  

3.2 Інтолерантна поведінка.  

3.3 Толерантна поведінка. 

 
 

4. Толерантна особистість.  

4.1 Риси характеру толерантної особистості за 

Г.Олпортом 
 

4.2 Вправи, що допоможуть проілюструвати теоретич-

ний матеріал прикладами (Додаток). 
 

5. Толерантність у дусі українців.  

6. Де українській молоді шукати толерантність?   

7. Основні кроки до толерантності.  

8. Формула активної толерантності (Додаток).  

9. Підбиття підсумків. Вправа «Мій особистий конт-

ракт толерантності». 
 

 
 

 



Додаток 1 
 

АНКЕТА 

«ПОШИРЕННЯ ІДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ                                         

У БІБЛІОТЕКАХ,  ЩО ПРАЦЮЮТЬ З МОЛОДДЮ» 

Назва бібліотеки________________________________ 
1. Поширення правових знань 

 Зустрічі з юристом__________________________ 

 Популяризація правових ресурсів______________ 

 Тренінги, мозкові штурми, рольові ігри__________ 

 Розробка бібліографічних матеріалів (дайджести, 
посібники тощо)____________________________ 

 Запропонуйте свої форми роботи______________ 
 
2. Орієнтація особистості на вивчення себе 

 Робота психолога (діяльність психологічних клубів, 
служб, щоденники довіри тощо)_______________ 

 Дискусійні клуби____________________________ 

 Популяризація відповідних ресурсів (виставки, пе-
регляди тощо)______________________________ 

 Розробка бібліографічної продукції_____________ 

 Запропонуйте свої форми роботи______________ 
 
3. Інформування молоді про культури інших народів, 
інші світи, релігії, світогляди тощо 

 Віртуальні подорожі_________________________ 

 Відеоперегляди науково-популярних фільмів____ 

 Літературно-музичні композиції________________ 

 Міжнародні та міжнаціональні конкурси_________ 

 Розробка бібліографічних посібників____________ 

 Запропонуйте свої форми роботи______________ 
 
4. Поширення інформації, що сприяє пізнанню власної 
культурної спадщини, всебічному дослідженню свого 
коріння 

 Літературно-музичні композиції________________ 



 Відеоперегляди науково-популярних та історичних 
фільмів____________________________________ 

 Популяризація ресурсів національно-патріотичної 
тематики___________________________________ 

 Розробка бібліографічних та біобібліографічних ма-
теріалів____________________________________ 

 Запропонуйте свої форми роботи_______________ 
 
5. Організація міжнаціонального спілкування молоді 

 Організація відеоінтернетконференцій_________ 

 Міжнародні, міжнаціональні конкурси__________ 

 Популяризація інтерент-ресурсів, що забезпечують 
толерантне спілкування молоді різних країн_____ 

 Запропонуйте свої форми роботи_____________ 
 
6, Поширення інформації, що сприяє врегулюванню 
конфліктів між представниками різних соціальних груп 

 Дискусійні клуби___________________________ 

 Зустрічі з психологом_______________________ 

 Тренінги, мозкові штурми, рольові ігри_________ 

 Популяризація ресурсів психологічного характеру 
___________________________________________ 

 Розробка бібліографічної продукції____________ 
 

Ваші пропозиції та зауваження щодо поширення у 
бібліотеках для молоді ідей толерантності__________ 



Додаток 2 
 
 

БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЮНАЦТВА, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ 

МІСТЯТЬСЯ У ПЕРЕЛІКУ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

 

1. Вінницька ОЮБ 

2. Волинська ОЮБ 

3. КЗ «Дніпропетровська ОМБ» ім.. М. Свєтлова 

4. Донецька ОЮБ 

5. Житомирська ОЮБ Житомирської обласної ради 

6. Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва 

7. Запорізька ОЮБ 

8. Івано-Франківська ОЮБ 

9. Київська ОЮБ 

10.  Кіровоградська ОЮБ ім. О. Бойченка 

11.  Кримська РЮБ 

12.  Луганська ОЮБ 

13.  Львівська ОЮБ 

14.  Миколаївська ОЮБ 

15.  Одеська ОЮБ ім. В. Маяковського 

16.  Полтавська ОЮБ ім. О. Гончара 

17.  Рівненська ОЮБ 

18.  Тернопільська ОМБ 

19.  Харківська ОЮБ 

20.  Херсонська ОЮБ ім. Б. Лавреньова 

21.  Хмельницька ОЮБ 

22.  Черкаська ОЮБ ім. В. Симоненка  

23.  Чернігівська ОЮБ 

 

 

 

 



ЗМІСТ 

 

1. Толерантність, або ...що поєднує усіх і дає право на індиві-

дуальність………………………………............................................... 

1.1. Сутність поняття “толерантність”…………………………. 

1.2. Толерантність, інтолерантність, толерантна поведінка, 

толерантна особистість 

1.3.Толерантність по-українськи…………………...................... 

1.4. Рекомендовані ресурси для поглибленого вивчення те-

ми……………………………………………………………………… 

2. Діяльність бібліотеки щодо формування  толерантності у 

молодіжному середовищі. Характеристика основних напрямків 

роботи…………………………………………………………………. 

2.1 Бібліотека – територія толерантності………………………. 

2.2 Поширення правових знань ………………………………... 

2.3 Орієнтація людини на вивчення себе………………………. 

2.4 Поширення інформації, що сприяє пізнанню власної ку-

льтурної спадщини………………………………………………… 

2.5 Інформування молоді про культури інших народів, про 

інші світи, світогляди………………………………………………… 

2.6 Організація міжнаціонального спілкування моло-

ді……………………………………………………………………….. 

2.7 Поширення інформації, що сприяє врегулюванню конфлі-

ктів між представниками різних соціальних груп усередині краї-

ни………………………………………………………………………. 

3. Ефективне спілкування з підлітками та молоддю, або Як 

зробити так, щоб підлітки Вас почули і зрозумі-

ли………………………………………………………………………. 

4. Навчання бібліотекарів поширенню ідей толерантності у 

молодіжному середовищі……………………………………………. 

Додаток 1. Поширення ідей толерантності у бібліотеках, що 

працюють з молоддю………………………………………………… 

Додаток 2. Бібліотеки для юнацтва, посилання на які містять-

ся у переліку масових заходів……………………………………….. 

 


