


Проект «Школа — толерантне середовище» 

 

Актуальність проекту: 
16-го листопада 1995 р. держави – члени ЮНЕСКО на 28-й сесії 

Генеральної конференції одностайно прийняли «Декларацію принципів 

толерантності», 16-е листопада проголосили Міжнародним Днем толерантності. 

У Декларації розглянуто основні принципи толерантності й шляхи утвердження 

цих принципів у світовому співтоваристві. 

Толерантність означає повагу, прийняття й правильне розуміння багатого 

різноманітності культур нашої країни, наших форм самовираження і способів 

прояву людської індивідуальності. В Україні з її різноманіттям культур, мов, 

релігійних та політичних переконань слово «толерантність» повинно 

сприйматись як гармонія в різноманітті. Толерантність – це чеснота, яка робить 

можливим досягнення миру й сприяє заміні культури війни культурою світу. 

Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання. Це перш за 

все активне ставлення, що формується на основі визнання прав та основних 

свобод людини. 

Прояв толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної 

несправедливості, відмови від своїх переконань. Просто кожен вільний 

дотримуватись власних переконань. Це означає визнання того, що люди за 

своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, становищем, мовою, 

поведінкою, цінностями і мають право жити в мирі та зберігати свою 

індивідуальність. 

На жаль, у нашій країні на державному рівні прояв толерантності 

ототожнюється з нетерпимістю, нав’язуванням переконань силовими методами. 

Загроза конфліктів існує постійно, оскільки кожен регіон багатоликий.  Від 

такої загрози не можна відгородитися національними кордонами, тому вона має 

глобальний характер. 

Все починається з виховання… 

Виховання є найефективнішим засобом попередження нетерпимості. 

Виховання в дусі терпимості повинно бути спрямоване на протидію впливу, що 

викликає почуття страху і відчуження. Воно повинне сприяти формуванню у 

молоді навичок незалежного мислення, критичного осмислення й вироблення 

суджень, заснованих на моральних та духовних цінностях. 

 
 

Мета проекту: 
Сприяти впровадженню ідей толерантності, допомагати встановленню 

доброзичливих взаємовідносин між дітьми і батьками, школярами та 

педагогами, між однолітками; сприяти розвитку цілісної особистості дитини, 

усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; формуванню особистості 

патріота України, з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними 

принципами та здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і 

права людини; формування особистості інноватора, здатного змінювати 

навколишній 



 

світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на 

ринку праці, учитися упродовж життя. 

 

Завдання проекту: 
 упровадження у шкільних колективах принципів толерантності;

 координація зусиль педагогічної та батьківської громадськості для 

попередження протиправних дій і вчинків серед учнівської молоді;

 організація профілактичної роботи на основі глибокого вивчення причин і 

умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень;

 забезпечення організації змістовного дозвілля й відпочинку;

 поліпшення роботи психологічної служби. Головну увагу приділити 

соціально-психолого-педагогічній допомозі учням та їхнім батькам та 

захисту прав та інтересів неповнолітніх;

 налагодження   правової  пропаганди  й освіти через наочну агітацію та 

шкільну газету;

 сприяння розвитку інформаційно-комунікаційних і комунікативних 

компетентностей учасників навчально-виховного процесу.

 

Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
реалізації 

Виконавці Забезпечення 
реалізації проекту 

1 Ознайомлення вчителів 

гімназії із завданнями 

розвитку комунікативних та 

інформаційно-комунікаційних 

компетенцій учнів в умовах 

особистісно зорієнтованого та 

діяльнісного підходів у 

виховній роботі 

Вересень Заступник 

директора з ВР 

Нарада при 

заступникові 

директора з 

виховної роботи 

2 «Комунікативна культура як 

сукупність знань, умінь, 

навичок забезпечення 

взаємодії людей у конкретній 

соціокультурній ситуації» 

Січень Соціально- 

психологічна 

служба 

Семінар 

3 Аналіз стану роботи з 

профілактики правопорушень 

в учнівському середовищі 

2017—2022 pp. Адміністрація 

гімназії, 

соціально- 

психологічна 

служба 

Наради при 

директорові, 

засідання 

педагогічної ради, 
накази по гімназії 

4 Вивчення стану й поширення 

дитячої бездоглядності та 

безпритульності 

2017—2022 рр. Соціально- 

психологічна 

служба 

Збір інформації 

5 Активізація запровадження в 

навчально-виховний процес 

здоров’язберігаючих 

технологій, створення 

безпечних умов навчання та 

2017—2022 рр. Соціально- 

психологічна 

служба, 

заступник 

директора з ВР 

Семінар 



 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
реалізації 

Виконавці Забезпечення 
реалізації проекту 

 виховання дітей    

6 Продовження вивчення 
Конституції України 

2017—2022 рр. Учитель права Уроки права, 
виховні години 

7 Аналіз результатів 

педагогічного процесу з 

метою виявлення загальних та 

окремих проблем у виховній 

роботі 

2017—2022 рр. Заступник 

директора з ВР 

Довідки, накази по 

гімназії 

8 Взаємовідвідування уроків, 

виховних заходів із метою 

запозичення кращого досвіду 

реалізації вирішення 

проблеми, з подальшим 

аналізом 

2017—2022 pp. Куратори, 

учителі гімназії 

Засідання 

методичного 

об’єднання 

9 Розробка заходів щодо 

профілактики дитячої 

бездоглядності та 

безпритульності, правової й 

психологічної підтримки 

дітей та підлітків, які 

потрапили в складні соціальні 

умови 

2017—2022 pp. Адміністрація Проведення 

заходів 

10 Підготовка банку методичних 

матеріалів для проведення 

виховних заходів із 

правознавства, із проблем 

профілактики злочинності, 

наркоманії, алкоголізму серед 

дітей та підлітків, із питань 

запобігання дорожньо- 

транспортного травматизму 

серед дітей, протипожежної 

безпеки 

2017—2022 pp. Соціально- 

психологічна 

служба 

Створення банку 

методичних 

матеріалів 

11 Зустрічі з підлітками з метою 

профілактики правопорушень і 

навчання правильної 

поведінки в кризових 

ситуаціях 

2017—2022 pp. Соціально- 

психологічна 

служба 

Засідання 
педагогічної ради 

12 Моніторинги щодо виявлення 

проявів насилля над дітьми, 

бездоглядності, 

правопорушень серед 

неповнолітніх і рівня 

обізнаності учнівської молоді 

з питань негативного впливу 

на життя й  здоров’я 

алкоголю, тютюну, 

наркотиків 

2017—2022 pp. Соціально- 
психологічна 

служба 

Наради при 

заступникові 

директора з 

виховної роботи 

13 Залучення учнів до активного 
громадського життя, 

запобігання антисоціальній 

2017—2022 pp. Соціально- 
психологічна 

служба 

Участь у 

Всеукраїнських 

акціях «Життя без 



 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
реалізації 

Виконавці Забезпечення 
реалізації проекту 

 поведінці. Організація 

проведення рейдів із питань 

запобігання негативним 

проявам у молодіжному 

середовищі 

  тютюнопаління», 

«Антинаркотик», 

«Тверезість» 

14 «Розвиток комунікативних 

компетенцій учнів у 

позаурочній діяльності» 

2017—2022 pp. Соціально- 

психологічна 

служба 

Засідання 

педагогічної ради 

15 «Формування культури 

спілкування, безпечного, 

толерантного середовища та 

інформаційної культури 

учасників навчально- 

виховного процесу» 

2017—2022 pp. Соціально- 

психологічна 

служба 

Конференція 

16 Перегляд і доповнення 

Правил внутрішнього 

розпорядку з метою 

максимального гарантування 

безпеки життєдіяльності 

учасників навчально- 

виховного процесу 

2017—2022 pp. Адміністрація Проведення тижнів 

безпеки 

життєдіяльності 

17 Активізація діяльності 

педагогічного колективу з 

органами учнівського та 

батьківського самоврядування 

щодо формування у дітей і 

молоді духовності, моральної 

культури, толерантності, 

уміння жити в 
громадянському суспільстві 

2017—2022 рр. Адміністрація, 

соціально- 

психологічна 

служба 

Проведення 

батьківських 

лекторіїв, спільних 

виховних заходів 

18 Забезпечення розвитку 

гурткової роботи, 

організованого дозвілля учнів 

шляхом максимального 

залучення педагогів і 

батьківської громадськості; 

сприяння участі кожного 

педагогічного працівника у 

виховній, гуртковій і 

позанавчальній роботі 

2017—2022 рр. Адміністрація Робота гуртків, 

факультативів, 

секцій 

19 Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

організації роботи в закладі із 

запобігання злочинності й 

правопорушень серед дітей і 

підлітків, дитячої 

бездоглядності, 

бродяжництва та жебрацтва 

2017—2022 рр. Адміністрація, 

соціально- 

психологічна 

служба 

Методичні 

рекомендації 

20 Створення умов для реалізації 
програми «Рівний - рівному» 

2017—2022 рр. Адміністрація Виконання 
програми 

21 Проведення семінарів- 2017—2022 рр. Адміністрація, Проведення 



 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
реалізації 

Виконавці Забезпечення 
реалізації проекту 

 тренінгів за участю 

адміністрації, практичних 

психологів, соціальних 

педагогів і класних керівників 

із питань профілактики 

насильства, жорстокості та 

впливу сучасних 

телекомунікаційних 

технологій на психіку дітей, 

організації дієвої 

антитютюнової, 

антиалкогольної та 

антинаркотичної пропаганди, 

тактики поведінки з учнями, 

які підозрюються у вживанні 

алкогольних, наркотичних та 

психотропних речовин 

 соціально- 

психологічна 

служба 

просвітницьких 

заходів, семінарів- 

тренінгів 

22 Продовження впровадження в 

практику роботи школи 

комплексної програми щодо 

формування в учнів навичок 

здорового способу життя 

2017—2022 рр. Соціально- 

психологічна 

служба, учителі 

гімназії 

За планом виховної 

роботи 

23 Продовження зустрічей дітей і 

підлітків із представниками 

поліції, інспекторами служби у 

справах дітей 

2017-2022 рр. Заступник 

директора з ВР, 

соціальний 

педагог 

Організація та 

проведення 

зустрічей 

24 Проведення роботи з правової 

освіти серед учнів, їхніх батьків 

(або осіб, які їх замінюють) 

щодо ознайомлення з 

нормативно-правовими 

документами з питань 

соціально-правового захисту 

дітей та адміністративною, 

кримінальною 

відповідальністю за незаконний 

обіг наркотичних та 

психотропних речовин із 

залученням працівників 

правоохоронних органів. 

2017-2022 рр. Заступник 

директора з ВР; 

класні керівники 

Організація та 

проведення роботи 

25 Виявлення під час медичного 

огляду учнів, схильних до 

вживання алкоголю та 

наркотичних речовин 

2017-2022 рр. Медичні 

працівники 

закладу 

Проведення 

медичних оглядів і 

рейдів по гімназії 

26 Сприяння використанню в 

просвітницькій роботі 

наочності, навчальних 

відеофільмів, які сприяють 

здоровому способу життя 

 

Постійно Заступник 

директора з ВР, 

соціально- 

психологічна 

служба 

За планом виховної 

роботи 



 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
реалізації 

Виконавці Забезпечення 
реалізації проекту 

27 Оформлення в бібліотеці 

виставки літератури про 

шкідливість наркотичних 

засобів, психотропних речовин 

та алкоголю 

2017-2022 рр. Адміністрація, 

бібліотекар 

гімназії 

Оформлення 

виставки літератури 

28 Сприяння розвитку цілісної 

особистості дитини, усебічно 

розвиненої, здатної до 

критичного мислення; 

формування     особистості 

патріота України з активною 

позицією,  який   діє   згідно з 

морально-етичними 

принципами, здатний приймати 

відповідальні рішення, 

поважати гідність і   права 

людини; формування 

особистості інноватора, 

здатного змінювати навко-

лишній   світ,  розвивати 

економіку   за принципами 

сталого розвитку, конкурувати 

на ринку   праці,   учитися 

впродовж життя. 

2017-2022 рр. Адміністрація, 

учителі гімназії, 

соціально- 

психологічна 

служба 

За планом виховної 

роботи, тренінги 

29 Продовження роботи над 

підвищенням психологічної і 

професійної компетентності, 

опанування інноваційними 

методами й технологіями 

2017-2022 рр. Соціально- 

психологічна 

служба, учителі 

гімназії 

Тренінги, семінари 

30 Продовження співпраці з 

громадськістю: 

 Центром репродуктивного 
здоров'я; 

 Центром здоров'я; 

 Міським центром зайнятості; 

 Громадськими організаціями; 

 Навчальними закладами 

міста 

2017-2022 рр. Соціально- 

психологічна 

служба, учителі 

гімназії 

За планом роботи 

гімназії 

31 Формування інформаційної та 

комунікаційної культури 

учасників навчально-виховного 

процесу 

2017-2022 рр. Адміністрація Наради, виховні 

заходи 

32 Проведення профілактичної 

роботи в гімназії через 

проведення оздоровчих заходів, 

валеологічного виховання, 

спортивно-оздоровчої роботи з 

метою посилення ефективності 

механізмів подолання 

шкідливих звичок серед дітей 

та учнівської молоді 

2017-2022 рр. Соціально- 

психологічна 

служба, учителі 

гімназії 

Тренінги, семінари, 
виховні заходи 

33 Проведення медичних лекторіїв 2017-2022 рр. Медичні Лекторії 



 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
реалізації 

Виконавці Забезпечення 
реалізації проекту 

 (тематичних лекцій для учнів 

старших класів), 

профілактичних лекцій з 

залученням медичних 

працівників, працівників 

державних та громадських 

організацій, діяльність яких 

спрямована на профілактику 

шкідливих звичок та 

формування основ здорового 

способу життя серед школярів 

та учнівської молоді 

 працівники 

гімназії, 

соціально- 

психологічна 

служба, учителі 

гімназії 

 

34 Впровадження факультативних 

курсів з профілактики 

ризикованої поведінки 

школярів, учнівської молоді 

2017-2022 рр. Заступник 

директора з ВР 
 

 

 

Результати реалізації проекту: 
 встановлення доброзичливих взаємовідносин між дітьми і батьками, 

школярами та педагогами;

 прийняття і правильне розуміння учнями багатого різноманіття культур 

нашої країни, наших форм самовираження і способів прояву людської 

індивідуальності;

 формування у молоді навичок незалежного мислення, критичного 

осмислення й вироблення суджень, заснованих на моральних та духовних 

цінностях;

 організація змістовного дозвілля й відпочинку учнів;

 розвиток інформаційно-комунікаційних і комунікативних компетентностей 

учасників навчально-виховного процесу;

 профілактика правопорушень в учнівському середовищі;

 профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності, дітей та підлітків, 

які потрапили в складні соціальні умови;

 співпраця педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського 

самоврядування з формування у дітей і молоді духовності, моральної 

культури, толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві;

 виявлення проявів насилля над дітьми, бездоглядності, рівня обізнаності 

учнівської молоді з питань негативного впливу на життя й здоров’я 

алкоголю, тютюну, наркотиків;

 ознайомлення учнів, їхніх батьків (або осіб, які їх замінюють) з нормативно- 

правовими документами з питань соціально-правового захисту дітей та з 

адміністративною, кримінальною відповідальністю за незаконний обіг 

наркотичних та психотропних речовин.
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