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Пройшовши довгий шлях від внутрішньодержавних воєн до світових, від 

маленьких збройних сутичок до масових заворушень, до людей прийшло розуміння того, 

що основною умовою миру в світі є взаємотерпимість, толерантне ставлення один до 

одного, солідарність, діалог і взаєморозуміння. Й хоча толерантність не є універсальною 

моральною цінністю, зрозуміло, що саме вона має бути основою норм поведінки всіх 

людей, а не окремої особистості. Це твердження є базовим у "Декларації принципів 

толерантності", що була прийнята 16 листопада 1995 р. на XXVIII сесії Генеральної 

конференції держав-членів ЮНЕСКО. У цьому основоположному міжнародному 

документі визначено сутність толерантності, але не як поступки чи потурання, а 

насамперед як "активного ставлення до дійсності, що формується на основі визнання 

універсальних прав і свобод людини". [1]. Крім того, толерантність – не тільки моральний 

обов’язок, а й політична та правова потреба. Адже вона виступає показником дотримання 

базових прав і свобод громадян. 

Виділяють різні форми толерантності - особиста, громадська, що виявляється в 

моралі, звичаї, менталітеті, свідомості, державна, відображена в законодавстві, політичній 

практиці (А. П. Мчедлов). 

Основою толерантності є визнання права на відмінність. Вона проявляється у 

прийнятті іншої людини таким, яким він є, повазі іншої точки зору, стриманості до того, 

що не поділяєш, розумінні та прийнятті традицій, цінності і культури представників іншої 

національності та віри. 

У Запорізькому навчально-виховному комплексі № 109 Запорізької міської ради 

Запорізької області учнівський та педагогічний колективи вирішили по-іншому 

подивитися на проблему людей з обмеженими можливостями та ВІЛ-інфікованих. 

Спочатку допомога людям, які її потребують, виглядала як проведення благодійного 

ярмарку, який був організований спільно із відділенням товариства Червоного Хреста 

Ленінського району м.Запоріжжя. Учні школи виробляли поробки, котрі під час ярмарку 

продавалися, а кошти перераховувалися до Червоного Хреста. Але час потребує змін. 

Учнівський комітет школи разом із кураторами-педагогами змінили мету 

проведення даного заходу. Після обговорення ідеї, з 2011 року в комплексі № 109 з’явився 

захід, який отримав назву Благодійна акція «За життя!», присвячений Дню людей з 



обмеженими можливостями (3 грудня) та Дню боротьби зі СНІДом (1 грудня). Основною 

метою акція стало: 

- формування громадянської та соціальної активності учнівської молоді;  

- виховання в учнів доброчинності, сприяння розвитку почуття милосердя та 

толерантності; 

- формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів та учнівської 

молоді. 

Підготовка до проведення благодійної акції проходила в декілька етапів: 

• засідання учнівського комітету школи: обговорення ідеї проведення шкільної акції 

• засідання Лідерів класів: обговорення та створення Положення про проведення 

Благодійної акції “За життя!” 

• засідання комісії “Турбота: складання плану організації та проведення Благодійної 

акції “За життя!” 

• нарада при директорі, засідання шкільного методичного об’єднання класних 

керівників: обговорення, корекція 

• засідання Батьківської ради школи: інформація про проведення благодійної акції 

• управлінські рішення: видання наказу про організацію та проведення Благодійної 

акції “За життя!”  

Таким чином, звичайний ярмарок перетворився в колективно-творчу справу, де кожен 

учень разом з батьками, кожен педагог беруть участь. 

Підготовкою проведення Благодійної акції «За життя!» займається учнівський комітет 

школи: 

розподіл доручень та призначення відповідальних 

1. Доручення про добір тематичних відеороликів – морально-правова комісія 

2. Проведення шкільного етапу міського конкурсу соціальної реклами – 9-11 класи 

3. Написання сценарної частини “Хвилинки доброти” – комісія “Турбота”  

4. Написання сценарію проведення благодійного концерту акції “За життя!” – центр 

“Дозвілля”  

5. Організація виставки газет згідно з тематикою акції – комісія “Здоров’я та спорту ”  

6. Організація проведення благодійного ярмарку – навчально-пізнавальна комісія. 

7. Організація зустрічей з громадськими організаціями – еко-центр.  

8. Організація та робота  шкільних фотокореспондентів, висвітлення проведення акції 

у шкільній газеті “109 елемент”, підготовка інформаційних стендів – прес-центр  

Під час проведення Благодійної акції «За життя!» учні зустрічаються з представниками 

громадських організацій Запорізького міського центру соціальної служби та захисту дітей 



та молоді, відділенням товариства Червоного Хреста Ленінського району, Центру 

планування та реабілітації сім’ї Запорізької області, 6 дитячої поліклініки м.Запоріжжя, 

гінекологічним відділенням пологового будинку тощо. 

В 2011 році Благодійна акція «За життя!» проходила за наступним планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Під час благодійного ярмарку було зібрано 911 грн., які були перераховані до 

товариства Червоного Хреста. 

 Благодійний концерт проходив під гаслом «Допоможемо шестимісячній Поліні 

Остапенко» (діагноз дитини - біліарна атрезія жовчовивідних шляхів). Зібрані кошти 

(1001 грн.) передані батькові Поліни Анатолію Остапенко.  

 План проведення благодійної акції «За життя!» у 2012 році став більш ширшим: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У 2012 році була організована зустріч з людиною, яка на собі випробуючи тяготи 

життя – людиною з обмеженими можливостями, студенткою педагогічного коледжу 

Анною Поротовою. Під час цієї зустрічі учні 6 класів не тільки дізналися про долю Анни, 

але й разом з нею творчо працювали і познайомилися з технікою «Ізонитка». 

Цікавим для учнів було завдання написати листа людині з обмеженими 

можливостями. Учні з щирим серцем звернулися до уявної людини, але в листах 

знаходили щирі слова підтримки і розуміння. 

Зустрічі з лікарями видалися продуктивними в плані спілкування. Учні задавали 

безліч питань, адже їх цікавить питання збереження свого здоров’я. 

Під час благодійного ярмарку в 2012 році було зібрано 1170 грн, які перераховані 

до товариства Червоного Хреста. А під час благодійного концерту зібранні 812 грн. 

перераховані на лікування дитини-інваліда Володимира Лехна (м. Біла Церква, Київська 

область), інформацію про якого знайшли на сайті Міжнародної суспільної організації 

«Врятуємо дітей Європи». 

Протягом 2011, 2012 років учні школи стали активними учасниками шкільного та 

міського конкурсів соціальної реклами (2011 р. – 1 конкурсна робота (відеоролік) – ІІ 

місце; 2012 р. – 6 конкурсних робіт (4 відеороліка, 2 плакати) – ІІ місце). 

Таким чином, організована роботи довела, що турбота та милосердя є чинниками 

становлення громадянської особистості учнівської молоді, яка повинна мати можливість 

повноцінно розвиватися, отримувати відповідну освіту та брати участь у житті 

суспільства, що, у свою чергу, надзвичайно необхідно для повного розвитку особистості, 

таланту, фізичного, морального та психічного здоров’я. 

 

 


