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Толерантність – це гармонія в багатоманітності.  
Г.Сковорода 

 
Толерантність (від латинського "толеран") - терпіння, переносимість, 

поблажливість. Словник іноземних мов трактує її як терпіння до чужих думок і 
вірувань. На сьогоднішній день толерантність розглядається в контексті таких 
понять як визнання, прийняття, розуміння. 

Визнання - це здатність бачити в іншому саме іншого, як носія інших 
цінностей, іншої логіки мислення, інших форм поведінки. 

Прийняття - це позитивне відношення до таких відзнак. 
Розуміння - це уміння бачити іншого із середини, здатність поглянути на 

його світ одночасно з двох точок зору: своєї власної та його. 

Толерантність передбачає всього лише нормальні цивілізовані стосунки між 
людьми, усвідомлення того, що світ і соціальне середовище багатомірні, а, отже, і 
погляди на цей світ різні, вони не можуть і не повинні зводитися до одноманітності 
або бути на чиюсь користь. 

Поняття толерантності у різних мовах відрізняється смисловими відтінками, 
що зумовлено культурними та ментальними особливостями. Наприклад, 

Tolerancia (іспан.) - здатність визнавати відмінність від власних ідей чи 
помислів; 

Tolerance (франц.) - ставлення, під час якого людина визнає, що інші 
можуть думати чи діяти інакше, ніж вона сама; 

Tolerance (англ.) - готовність бути терплячим; 

Kuan rong (китайска) - дозволяти, приймати, бути по відношенню до інших 
милосердним; 

Tasamul' (араб.) - прощення, милосердя, м'якість, терпіння, чуйне ставлення 
до інших; 

Терпіння - здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні 
страждання, життєві злигодні тощо. Уміння довго та спокійно витримувати щось 
нудне, неприємне, небажане тощо. 

16 листопада у всьому світі відзначається Міжнародний день толерантності. 
Його запровадили у 1996 році за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Саме 
цього дня ЮНЕСКО ухвалило Декларацію принципів терпимості. У Декларації 
йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної 
належності чи кольору шкіри. Ця Декларація розвиває принципи, які були 
сформульовані у 1948 році у Загальній декларації прав людини, що проголошує 
неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_503


Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах. (Всеобщая Декларация прав человека) 

Як заявлено в Декларації принципів терпимості, «терпимість – це те, що робить 
можливим досягнення миру та веде від культури війни до культури миру». 
Терпимість, йдеться у статті 1, означає повагу, прийняття та правильне розуміння 
багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів 
вияву людської індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування та 
свобода думки, совісті та переконань. 

Декларація принципів терпимості звертається до держав, які 
мають  гарантувати створення справедливого законодавства, дотримання 
правопорядку, судово-процесуальних та адміністративних норм.  
У статті 2 Декларації говориться, що для того, щоб зробити суспільство більш 
терпимим, держави мають ратифікувати існуючі міжнародні конвенції з прав 
людини, і, якщо це необхідно, розробити нове законодавство з метою 
забезпечення в суспільстві принципу рівних прав та можливостей для всіх груп та 
окремих людей. 

Генеральна Асамблея ООН запропонувала державам-учасникам щорічно 
святкувати Міжнародний день, присвячений терпимості, проводячи цього дня 
заходи щодо поширення ідей толерантності, орієнтовані як на навчальні заклади 
так і на широку громадськість. Цього дня за традицією у багатьох країнах 
проводяться акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм 
дискримінації та проявів нетерпимості. 
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