
16 ЛИСТОПАДА – МІЖНАРОДНИЙ   ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

16.11.2021р. у  Павлоградському  фаховому  медичному коледжі 

онлайн студентами  гр. СС 26-20 куратор Кирпита Н.І. було проведено захід  

присвячений  Міжнародному дню толерантності. 

 

 

Міжнародний день толерантності  

(терпимості) був оголошений ЮНЕСКО  

в листопаді 1995 року з нагоди  

50-річного ювілею цієї організації. 

 

В 1996 році Генеральна Асамблея ООН  

запропонувала державам-членам щорічно  

16 листопада відзначати    Міжнародний день терпимості. 

Мета заходу:   формування уявлення про толерантність як 

універсальний принцип життя людини;  

формування та розвиток толерантності як особистісної риси студента-

медика; 

розвиток навичок ефективної міжособистісної взаємодії та взаємодії з 

пацієнтом майбутнього медика; 

підвищення загальної психологічної культури студентів;  

створення умов для гармонійного психічного розвитку особистості. 

 



 

У цей день як ніколи актуальним є гасло «Усі різні ‒ усі рівні», яке вже 

давно стало символом толерантності та шанування різноманіття. 

  Свято покликане шанувати рівність всіх людей, не залежно від 

походження, кольору шкіри, етносу, національності, релігійних вподобань, 

гендерної ідентичності чи світогляду.  
       

Здатність терпимо і з розумінням ставитись 

до інакшості оточуючих, це невід'ємна складова 

сучасного життя та умова органічного 

співіснування різних людей в одному суспільстві. 

Адже кожен із нас унікальний. 

 

Толерантність є важливим компонентом життєвої позиції зрілої та 

психічно здорової особистості, яка має свої цінності і інтереси і готової, якщо 

буде потрібно, їх захищати, але одночасно з повагою відноситься до позицій і 

цінностей інших людей. 

Толерантність – яскравий показник ступеню демократичності кожної 

держави й одна з умов її розвитку.  

Для того, щоб досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на 

конфлікти, кожному необхідно сформувати у собі толерантність як рису 

характеру. 

 Для цього потрібно: 

 бути готовими до того, що всі 

люди  різні  – не кращі й гірші,  а просто 

різні; 

 навчитися сприймати  людей  такими,   

     якими  вони  є,  не намагаючись змінити в 

     них те, що нам не подобається; 

 цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, 

переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими; 

 

 зберігати «власне обличчя», знайти себе і за будь-яких обставин 

залишатися собою. 

 



 

 

Шлях до толерантності –  

це серйозна емоційна, 

інтелектуальна праця і психічна 

напруга, бо він можливий лише на 

основі зміни самого себе, своїх 

стереотипів, своєї свідомості.  

Будьте толерантними! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


