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ся ми… 
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сяться мораль 
та право 
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годення 

♦ Людина та соці-
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підлітків 

♦ За здоровий 
спосіб життя! 

♦ Етичне вихо-
вання: толеран-
тність 

♦ Проби пера 

♦ Дослухайся! 

Дитяча служба новин  гімназії «Ерудит» міста Києва 

   №4 (74) грудень 2013 - січень2014 

Що я обираю 
Для мене важливе життя, тому Для мене важливе життя, тому 

що є багато чого гарного що є багато чого гарного --  роди-роди-

на, друзі,  здоровна, друзі,  здоров’’ я, навчання...  я, навчання...    

  Родина розвиває мене з ди-Родина розвиває мене з ди-

тинства та робить  гарною лю-тинства та робить  гарною лю-

диною. Друзі завжди допомо-диною. Друзі завжди допомо-

жуть у біді. Навчання  мені пот-жуть у біді. Навчання  мені пот-

рібне, щоб розвивати свій інте-рібне, щоб розвивати свій інте-

лект, здобути престижну освіту лект, здобути престижну освіту 

та роботу. Буває, що в житті ми та роботу. Буває, що в житті ми 

допускаємо багато помилок, але допускаємо багато помилок, але 

на них же й учимося. на них же й учимося.   

      Життю потрібно радіти, до-Життю потрібно радіти, до-

ки є час.ки є час.        

 *** 

Кожного дня та хвилини, 

Вибір ми робимо свій. 

Час безупинно все плине, 

Та не покидаєм ми  мрій. 

Хтось обирає навчання, 

Із книгой сидить і читає... 

Мудро він слуха мовчання, 

Нові він факти сприймає. 

Хтось обирає родину, 

Вічну людськую розмову. 

Він же не втратить хвилину, 

Щоб спілкуватися знову. 

Хтось обирає кохання, 

Жаль, що не всім це підвласно. 

Радості й смутку єднання, 

Завжди продумуй завчасно. 

Часто ти вибір свій робиш, 

Потім цінуєш, що маєш. 

Часто про вірність ти судиш, 

Але ж ти ніщо не кидаєш. 
 
Оборська Анастасія, 8 клас 
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Людина, зазвичай, намагається бути оригіна-

льною. Намагається жити так, щоб і праця да-

вала їй задоволення, і дозвілля було змістов-

ним, і захоплення — цікавим. Не завжди та не 

всім це вдається.  Часто так і кажуть: він 

«знайшов себе в науці», вона — у спорті й таке 

інше. Чи треба в житті наслідувати інших лю-

дей? Із поганими прикладами все зрозуміло. 

Хоча, мабуть, і «найправильніші» хоч раз за 

своє життя, не подумавши, учинили щось пога-

не «за компанію», щоб бути «як усі», хоча 

розуміють, що це безглуздо. Але  роблять, як 

усі - не вистачає сміливості бути самим собою. 

З гарними прикладами складніше. Бути чес-

ним, справедливим, небайдужим, ерудованим 

— хто ж цього не хоче? А ось із вибором 

професії... Припустімо, батьки — досвідчені 

лікарі. І дітей із дитин-

ства готують до цієї професії. Наслідувати 

батьківський приклад, звичайно, річ благород-

на. Але чи до душі це людині? Як на мене, 

наслідуючи навіть найкращі приклади, треба 

йти своїм шляхом. 

          Павлюк Марія, 8 клас 

    Що таке бути самим собою? Це бути особ-

ливим і неповторним, мати свою долю, 

яку  створюєш сам і тільки для себе. Потрібно  

подякувати батькам за те, що дали тобі життя. 

Чи  зрозумієш ти, що те, що призначене саме 

тобі, зробить тебе по-справжньому щасливою 

людиною? Не намагайся опиратися тому, від 

кого залежить твоє майбутнє, - це ти сам. Виби-

рати тільки тобі: жити чужим життям, 

наслідуючи інших, або, подолавши справжні 

страхи, побудувати своє майбутнє. Головне - не 

бійся бути собою. Коли ти зрозумієш, що  маєш 

такі якості, яких немає ні в кого, які належать 

тільки тобі, що ти  маєш багато талантів і 

навиків, коли ти приймеш себе таким, яким є, 

то тільки тоді ти почнеш житии в гармонії із 

собою та іншими.  

  Ти багатий багатьма прекрасними талантами-

розвивай їх!.  

   Зрозумій, 

справжнє багатство - це те, що знаходиться в 

твоїй душі, але тільки твоя місія полягає в тому, 

чим її заповнити: болем, брудом і смутком або 

справжнім життєвим світлом, яке подарує лише 

досконалість. І ти не будеш напружуватися ні в 

чому, ти будеш просто самим собою. Перемагай 

брехню і слідуй за правдою!    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Пархоменко 

 Анастасія, 8 клас 
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      У людини безліч чеснот: доброта, 

щедрість, чуйність, уміння співчувати й 

любити та багато інших. І всі вони засновані 

на любові людини до людини. Є ще така 

щиросердечна якість, як милосердя. Воно теж 

спрямоване на те, щоб довести, що  латинське 

крилате висловлення «Людина людині - вовк» 

- несправедливе. Але мені здається, що саме 

милосердя проявляти найважче. Для того, щоб 

бути милосердним, потрібно уміти прощати.  

Навчимося бути щирим гуманістом. На мій 

погляд ,  милосердя  — це  прояв 

великодушності.  

Легко поспівчувати бабусі в переході 

метро, поклавши їй у протягнену долоню 

кілька монет. Легко здаватися щедрим, купити 

молодшій сестричці не звичайні 

льодяники, а 

ш о к о л а д н і 

цукерки. Легко 

бути добрим, 

допомаг аючи 

молодій мамі 

занести коляску 

н а  с ь о м и й 

поверх.  

І як же важко утриматися від сліз, коли 

слухаєш про те, як учні 11 класу допомагають 

дітям із обмеженими можливостями в  

“Товаристві сімей “Родина”. 

Ми має-
мо бути 
милосерд-
ними!          

 
Новицька 
Анастасія,        
8 клас 

ВИБІР 
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МОРАЛЬ І ПРАВО 

 Чи замислювалися ви коли-небудь, звідки 

беруться та з чого народжуються закони 

суспільства й держави? Чому виникає 

необхідність говорити про обов’язок? 

       Уявіть собі, що навіть у сиву давнину в 

будь-якому первіснообщинному племені 

існували примітивні порядки (закони), які регу-

лювали життя людей. Такі закони складалися  з 

простих понять — що можна, а що не можна — 

і завжди походили з уявлень 

вождя і його одноплемінників 

про справедливість. І надалі 

впродовж історії людства зако-

ни суспільства й держави зав-

жди народжувалися й виникали 

з уявлень про справедливість, 

добро та 

зло. 

      Якщо закони суспільства регулюють жит-

тя й відносини всередині суспільства, то 

існують закони й у душі кожної людини. І хра-

нителем цих законів є наша совість. Чим краще 

вона розвинена, тим вищим є наше прагнення 

жити чесно та справедливо, тим більше в нас 

доброзичливості. 

   Закон — офіційний письмовий документ, 

який містить правові норми та приймається зако-

нодавчим органом держави. 

        Історія права в Україні починається з ус-
них правових норм — звичаєвого права. Це 

санкціоновані державою й обов’язкові для насе-

лення давні звичаї. «Звичай — другий закон», — 

стверджує українське прислів’я. 

        У 1016 році збірник законів князя Яросла-

ва Мудрого «Руська правда» закріпив норми 

звичаєвого права, обмежив феодальне свавілля, 

але водночас утвердив феодальну нерівність. 

        Магдебурзьке право виникло в німецькому 

місті Магдебург. Це феодальне міське право, за 

яким міста звільнялися від управління й суду 

феодалів. В Україні це Хуст, Львів, Житомир, 

Київ. Жителі міст ставали «вільними людьми». 

       «Литовські статути» — класичні кодекси 

того періоду, правові збірники феодального пра-

ва, що відображають норми практично всіх галу-

зей права. 

       Березневі статті Богдана Хмельницького - 

найважливіший правовий документ, 

що визначив автономне політичне 

та правове положення України в 

складі Росії. 

         Кульмінація розвитку 

українського права — створення 

навчальних закладів для вивчення законодав-

чих актів. 

      Конституційні традиції часів козацтва: 
 Статті Богдана Хмельницкого (27.03.1654 р.) 

 Привілея Війська Запорозького (27.03.1654 р.) 

 Привілей шляхті (27.03.1654 р.) 

 Гадяцький трактат (06.09.1958 р.) 

  Конституція Пилипа Орлика (05.04.1710 р.) 

          Із законів ми дізнаємося про правові нор-

ми, які дають нам можливість регулювати свої 

відносини з іншими людьми, з представниками 

влади, захищати свої права в різних життєвих 

ситуаціях: на дорозі, у магазині, навіть у власній 

сім’ ї. У демократичному суспільстві закони підт-

римують справедливість і гуманність. Громадя-

ни повинні знати й по-

важати закони держави 

та неухильно дотриму-

ватися їх. 

       Гуселетов   

Станіслав, 8 клас 
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     Наше молоде покоління 

часто буває емоційно нестри-

маним, нетерпимим, що при-

зводить до виникнення конф-

ліктів. 

Історія людської цивілізації 

насичена різними різними їх 

видами. Одні  охоплювали цілі континенти, 

десятки країн і народів, інші — великі та малі 

соціальні спільноти, треті відбувались між ок-

ремими людьми. З 

найдавніших 

часів люди на-

магалися 

вирішувати 

протиріччя й мріяли 

про безконфліктне 

суспільство. Виникнен-

ня держави також мож-

на розглядати, як праг-

нення створити 

універсальний механізм 

для попередження й 

вирішення конфліктів. У найдавніших законах 

хетського царя Хаммурапі містяться десятки 

способів вирішення конфліктних ситуацій. За 

легендою, цар Соломон прославився своєю 

мудрістю та вмінням уникати й вирішувати 

конфлікти. 

Протягом століть найкращі науковці, 

мислителі створювали теоретичні моделі 

безконфліктного суспільства, а інколи намага-

лися втілити їх у життя. Однак, усі ці спроби 

закінчувались невдало і породжували ще більш 

жорстокі конфлікти. 

        Сьогодні конфлікти — повсякденна 

реальність. Вони охоплюють усі 

сфери 

життєдіяльності лю-

дей, усю сукупність 

соціальних відносин, 

соціальних взаємин.       

Сьогодні в Україні 

суспільство пронизане 

різними соціальними 

конфліктами.  

      Із нестабільністю 

політичної ситуації, 

останніх місяців країна є 

свідком прояву їх різних 

видів, конфліктів із різними наслідками та 

різними методами їх вирішення. 

        Проте можна впевнено стверджувати, що 

українська нація не є агресивною. Ми робимося 

більш стійкими до зовнішніх агресорів, які про-

вокують виникнення конфліктів, ми навіть 

пристосовуємося до даних змін і використовуємо 

їх із користю для себе. Безумовно, це виховує 

толерантність, відроджує свідомість нації та 

формує нову ментальність. 

                                     Кірик Діана, 8 клас 
Перш ніж сказати – порахуй до десяти, 
Перш ніж образити – порахуй до ста, 
Перш ніж ударити – порахуй до тисячі. 
                               Народна мудрість  
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Жорстокість підлітків 
 Досить тривалий час масові бійки 

підлітків, їхня жорстокість і вандалізм 

наївно вважали «хлоп'ячими» 

витівками, приймали за таку собі моло-

децьку забаву, якою ніби здавна 

«славився» рідний край. У результаті  - 

з'явилися  групи «важких підлітків», що 

«сьогодні поб’ються, а завтра помирять-

ся». Але справедливо зазначається, що 

нерідко ці бійки не 

випадкові, а призначені, 

причому самі лідери в 

них не беруть участь. 

 Підліток у своєму 

складному й жорстоко-

му світі куди менше за-

хищений, чим у роки 

дитинства. Тому, не 

приймаючи найчастіше стилю відносин 

в колективі, він змушений бути в ньому 

та житии за його законами, інакше він - 

вигнанець. Як указують дослідники-

соціологи, саме підліткове середовище 

дуже агресивне. Відносини нерідко бу-

дуються на неохайності, приниженні 

слабких, відвертій жорстокості. Не 

потрібні родині та школі діти стають 

вигнанцями суспільства, тероризують 

навколишніх, грабують і ґвалтують. 

У криміногенних компаніях «модель 

поведінки» убого-примітивна: слабак - 

пропадай, сильний - виживай.  

 У підліткових компаніях дуже часто 

висміюються такі 

якості, як чуйність, 

уважність і доброта, 

тому що заперечують-

ся загальнолюдські 

якості. Звідси - 

жорстокість, що дохо-

дить часом до садиз-

му, розв'язності, мер-

зенних образ на адресу «чистеньких 

хлопчиків і дівчаток», що «сидять удо-

ма, читають книги й добре навчаються». 

 Але кожен має долати жорстокість 

спочатку в собі, щоб комфортно жилося 

в колективі. Праг-

нення до гармонії 

-успіх у спілку-

ванні - гарні друзі 

- цікаве різносто-

роннє життя підлі-

тка. 

  Комісарчук Юлія, 

8 клас 



 

 

Наркотики та їх згубний 
вплив на організм  

    Наркоманія є одним із 

найнебезпечніших соціальних явищ. 

«Біла смерть» щороку забирає життя 

мільйонів людей, переважно молодого 

віку. Понад 30% злочинів скоєні під 

впливом наркотиків або ж заради того, 

щоб їх здобути. Наркомани є тим небез-

печним середовищем, де швидко 

поширюється вірус СНІДу (70% 

наркоманів є носіями цього вірусу). 

    Наркоманія - це захворювання, спри-

чинене вживанням наркотиків із метою 

зміни психічного стану. Вона 

характеризується непереборним бажан-

ням до повторного введення наркотиків, 

поступовим підвищенням дози, що, 

як наслідок, призводить до смерті.  

    Є кілька груп факторів, які мо-

жуть спричинити вживання нарко-

тичних речовин. Це доступність до 

наркотичних речовин великої 

кількості людей; спад духовного та 

економічного стану суспільства; 

певні традиції народу. Деякі 

соціальні умови життя (труднощі, 

невдачі, конфлікти вдома та в 

школі), недоліки виховання в сім'ї, 

школі, особливо, якщо вони нашаро-

вуються, призводять до 

психологічного напруження. До 

наркоманії, як правило, схильні 

емоційно нестійкі, психічно незрілі, із об-

меженим колом інтересів, егоїстичні 

люди.  

     На поведінку слабкодухих підлітків 

значно впливає «мода» юрби. 

Підштовхує до вживання «білої смерті» 

також поведінка всупереч прийнятим 

правилам - демонстрація своєї 

«інакшості».  

    Чи задумуються вони, що крок за 

кроком вини знищують своє майбутнє, 

себе та роблять нещасними своїх рідних. 

Хто захоплюється цією «модою» - 

втрачає своє життя. 

   Убережи себе та тих, хто тебе оточує 

від лиха - відвернися від «білої смерті»!  

              Хомяк Катерина, 8 клас 
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     Одна п'я-

та частина 

світу - мо-

лодь. Близь-

ко 2/3 пе-

редчасних 

смертей і 

б л и з ь к о 

третини випадків хронічних захворю-

вань пов'язуються з умовами та спосо-

бом життя, які були в підлітка. Особли-

во  негативні наслідки - це куріння, ужи-

вання алкоголю, від-

сутність фізичних на-

вантажень,  насильст-

во. Агітація за здоро-

вий спосіб життя мо-

же допомогти знизити 

ризик для цієї групи 

населення. 

     Паління  — уди-

хання диму тліючого висушеного лис-

тя тютюну. Найбільш важливим ком-

понентом тютюнового диму є нікотин. 

Регулярне вживання якого викликає 

тютюнову залежність. Паління  завдає 

тривалої шкоди здоров'ю курців та 

оточуючих їх людей, які не палять, а 

також тваринам. Наслідки куріння по-

в’язані з арсеналом небезпечних хво-

роб. Зокрема, ця шкідлива звичка є 

причиною серцевих нападів, інсультів, 

хронічних бронхітів, різних видів он-

козахворювань, особливо раку легенів.  

Адже 11 із 12 хворих, які померли від 

раку легень, були курцями.  Серед лю-

дей віком від 30 - 40 років, які  полюбля-

ють цигарки, інфаркти трапляються в 5 

разів частіше, ніж серед тих, хто  цієї 

шкідливої звички не має. Викурювання 

однієї цигарки завдає організмові  такої 

ж шкоди, як і півторадобове перебуван-

ня  на загазованій автомагістралі. 

      Я гадаю, що ці жахливі наслідки 

змусять призадуматися: а чи варто пали-

ти, адже так хочеться жити  та 

бути здоровим! 

   Стрілець Анастасія, 8 клас 

 ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ! 
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The UN Secretary-General’s mes-

sage on the occasion of the Interna-

tional Day of Tolerance: 

“This is a period in which the old 

world is slowly but irreversibly 

changing and the contours of a new 

one are just beginning to take shape. Traditional 

institutions are being challenged. Budgets are be-

ing squeezed. Families are being stressed.   All of 

this flux and churning creates enormous anxi-

ety. 

At times of change, 

we must stay true to the 

ideals and principles that 

are at the heart of the 

United Nations Charter 

and the Universal Dec-

laration of Human Rights. Among those core val-

ues is tolerance. Our practice of tolerance must 

mean more than peaceful coexistence, crucial as 

that is. It must be an active understanding fostered 

through dialogue and positive engagement with 

others. 

This is especially critical in combating the dis-

crimination that causes so much divisiveness, de-

struction and death. We all have a responsibility to 

protect those vulnerable to discrimination, 

whether based on race, religion, nationality, lan-

guage, gender, sexual orientation or other factors. 

Practicing tolerance can serve as the antidote to 

prejudice and hatred. 

UNESCO plays a special role in fostering ac-

tive tolerance by promoting quality educa-

tion for all girls 

and boys; 

advancing a 

free and plu-

ralistic media, including 

on the Internet; and protecting cul-

tural heritage and nurturing respect for cultural 

diversity. 

As we face the complex and global challenges 

of our times, the United Nations will continue to 

work for mutual understanding among peoples 

and countries, a bedrock need in an interconnected 

world. As we mark this international day, let us 

remember that active tolerance begins with each 

of us, every day”. 

Natalia Kryzhanivska,  Form 10 

ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 



 

 

Толерантність у нашому житті 
Люди, яких люблять і шанують, не обов'язко-

во вродливі й не завжди винятково розумні. 

Проте вони мають такі якості, які полегшують 

їм установлювати контакти з іншими людьми й 

допомагають знаходити собі друзів. Ці якості 

можуть бути закладені в характері від самого 

народження, але їх можна й набути, доклавши 

до цього певних зусиль. У чому ж таємниця 

правильного спілкування з людьми? Які риси 

для цього  необхідні?  

Кажуть, що люди —  дзеркало. Усміхайся — і 

світ вертатиме тобі усмішку. Якщо досі ви не 

користувалися цим засобом, щоб завоювати 

симпатію людей, спробуйте провести такий до-

слід. Усміхайтеся до кожного, із ким ви маєте 

встановити контакти, і ви переконаєтеся, що 

усмішка налаштовує розмову зовсім на інший 

лад. І люди навкруги здаватимуться вам прияз-

нішими, доброзичливішими. 

         Отже, усмішка може повністю змінити 

атмосферу довкола нас. Пліч-о-пліч із усміш-

кою йде дружнє ставлення до людей. У чому 

воно полягає? Хто любить людей, того й люди 

люблять. Той, характерною рисою когоє друж-

нє ставлення до інших, не чекатиме усмішки чи 

привітання. Така особистість першою привіта-

ється й усміхнеться. На її обличчі з'явлється ра-

дість від зустрічі. Вона першою починає розмо-

ву. Дружнє ставлення полегшує спілкування 

між людьми лише тоді, коли воно щире. Якщо 

ж хтось лише робить вигляд, що по-дружньому 

ставиться до іншого, а сам при цьому має на 

меті щось корисливе, то таке «дружнє ставлен-

ня» заслуговує якнайсуворішого засудження. 

Добре, що довколишнє оточення дуже швидко 

розгадує таку людину.  

Дуже важко ставитися грубо до того, хто від-

носиться до них приязно. Через те привітність і 

ввічливість — найкращі засоби боротьби з не-

чемністю.  

 Тож запитаймо себе: що лежить в основі по-

ведінки людини, із якою приємно спілкуватися, 

вести приватні розмови й вести  справи. А в ос-

нові лежить мораль, яка традиційно зберігаєть-

ся й передається у спадок. А далі фахівці різних 

галузей знань використовують мораль як певну 

категорію, як необхідність, як потребу дня. 

Адже кожен знає: закон спирається на силу вла-

ди, на примус.  

  А от на що ж спирається мораль суспільства 

взагалі й  кожного окремого індивіда? Здавна 

існує усталена думка, що мораль трималася й 

тримається завдяки трьом речам. Перше — це 

традиції та звичаї, що склалися в кожного наро-

ду, коли змалку тато з мамою наказують дити-

ні: «так заведено», «так слід чинити» і т. п. Дру-

ге — це авторитет громадської думки («що лю-

ди скажуть»), бо одні вчинки людей суспільст-

во засуджує, інші схвалює. Таким чином воно 

регулює поведінку кожного з нас. Третя річ 

найважливіша й найскладніша. Річ у тім, що 

моральна поведінка є річчю цілком добровіль-

ною. Силоміць змусити бути чесним і порядним 

неможливо. Про високу мораль доводиться го-

ворити лише за умови, що основою поведінки 

людини є совість. Мораль ґрунтується на свідо-

мості кожного з нас. Таким чином, мораль має 

три точки опори, і це засвідчує історія. Мораль 

— це те поняття,  яке здавна існувало.  

      А сучасний світ нині висунув інший тер-

мін — «толерантність» (у перекладі з грецької 

це означає «терпимість»). І саме нинішні зміни 

набувають надзвичайно важливого значення, бо 

в мінливому світі геополітичних перетворень це 

набуває глобального значення. Тож ми всі з ва-

ми стаємо учасниками цих перетворень, і від 

нас залежить якість  змін, а без толерантності 

це зробити важко. 

                               Бутко А.І., куратор 9 класу 

ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
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ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Для чого потрібна толерантність 
    Взаєморозуміння та толерантність… Ко-
жен по-своєму розуміє значення цих слів. 
Для когось - це любов до інших, для когось -  
терпіння, а для деяких ці риси взагалі не 
відіграють особливої ролі в житті. 

    Майже чверть усього населення живе без 

цих рис. Але ж без них людина не може уника-

ти конфліктів і вигадує собі неіснуючі пробле-

ми. Нам необхідно бути хоч трохи добрішими 

один до одного, розуміти та допомагати один 

одному. 

   Мені здається, що в голові кожної людини 

лише думки про власне благо. Раніше теж не 

всі турбувалися про тих, хто поруч, але понят-

тя доброта, толерантність та взаєморозуміння 

були близькими кожному. Зараз ситуація помі-

тно погіршилася. Ми не вміємо толерантно 

ставитися до інших, розуміти та поважати дум-

ку співрозмовника,  вислухати та підтримати 

людину, яка хоче бути почутою. На жаль, не 

всі розуміють реальну загрозу для суспільства 

без щирих відносин між людьми. Більша час-

тина населення гадає, що лише матеріальне 

становище відіграватиме значущу роль у на-

шому майбутньому, адже ми самі створюємо 

своє завтра й обираємо свій життєвий шлях, де 

все продається й купується. Люди  багато чого 

винайшли для комфортного життя, але тепер 

ми відгородилися один від одного високими 

парканами, не сподіваємося на підтримку ін-

ших, забули про довкілля,  кохання, повагу, 

честь, совість, вдячність, про близьких, рідних 

і чужих… 

  Усі марять лише грошима, але життя, в яко-

му на гроші моляться, безглузде, у ньому не-

ймовірна кількість сутичок, непорозумінь та 

негараздів. Наше суспільство катастрофічно 

втрачає добрих, толерантних, щедрих людей і 

потребує поставити ці риси на перше місце. І 

навіть підлітки хочуть виділитися не за допо-

могою доброти, розуму, а так званими 

“крутими звичками”: курінням, пияцтвом, нар-

козалежністю, не розуміючи, наскільки це не-

безпечно для сьогоднішнього й майбутнього 

дорослого життя.  

     Толерантність,  стриманість та взаєморозу-

міння - ці риси точно не притаманні сучасному 

суспільству. Лише небагатьом у нашій країні 

притаманне вміння вислухати та зрозуміти, 

почути та допомогти. Ми ніяк не схожі на зра-

зкових людей, які допомагають один одному у 

важку хвилину, терпимо ставляться один до 

одного, дотримуються правил людяності  щодо 

оточуючих. 

     Скрізь сміття… Люди, які не зважають 

один на одного. Що можна подумати про таку 

країну? Лише одиниці уступають місце в тро-

лейбусі, ведуть здоровий спосіб життя та нама-

гаються зробити наше суспільство зразковим, 

а мільйони не знають, що таке добро, честь і 

совість. Так, ця правда дуже гірка, і треба взя-

тися всім за розум, щоб виправити свої власні 

помилки. Це цілком можливо, якщо дуже пос-

таратися - разом ми можемо зупинитися й не 

потрапити в провалля. 

  16 листопада у світі відзначався міжнаро-
дний День толерантності. Чи важливо сьо-
годні бути толерантними? З таким питан-
ням я звернулася до однокласників 
напередодні. І ось що я  почула… 



 

 

 

Гордієнко Юлія:  
- Звісно, толерантність сьогодні дуже важли-

ва. Ми всі живі істоти й хочемо до себе 

відповідного ставлення. Тому в першу чергу 

людина повинна залишатися людиною. А якщо 

вона не буде толерантною, то буде схожою на 

тварину. Тоді все людство буде подібне до 

зграї тварин. Я вважаю, що над собою слід пра-

цювати та вдосконалюватися. Я намагаюся 

відповідати визначенню толерантної людини. 

Що лежить в основі толерантності? Це 

чемність, порядність, самоповага. Як-

що людина поважатиме себе, вона поважатиме 

й інших. 

     Білецька Єлизавета:  
- Як на мене, толерантність означає 

ввічливість та допомагає людям у житті. 

Толерантні люди мають багато друзів, із ними 

приємно спілкуватися та проводити час. Я 

розумію, що не завжди буваю ввічливою, і ду-

же хочу це виправити. Буду вчитися хорошим 

манерам та майстерності спілкування з людьми. 

Михайлець Катерина: 
 - Толерантність — це любов до оточуючих: і 

малих, і старих, до всього живого. Це 

внутрішній стан людини, її стиль життя. Якби 

всі люди були толерантними, на світі жилося б 

краще. Тоді б усі поважали природу, братів на-

ших менших, історичні пам’ятки, культуру. Я 

намагаюся бути толерантною, а наскільки в ме-

не це виходить, нехай оцінюють інші. 

         Поділившись своїми думками та моїх 

однокласників, я сподіваюся знайти 

однодумців, які також задумуються, у якому 

суспільстві будемо ми жити. Зробімо правильні 

висновки!  

Стрешенець Вікторія, 9 клас 

ГІМНАЗІЙНЕ СЬОГОДЕННЯ 
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ПРОБИ ПЕРА 

          Сонячне світло 

   Сонце. Як часто 

ми мріємо доторк-

нутися до нього, 

коли рано вранці 

прокидаємось, а 

перші промінчики 

торкаються землі. 

Небесне світило 

пробуджує до жит-

тя людей і світ 

природи. Визира-

ють із вікон люди, 

починають співати 

пташки, метушаться комашки. Із земної пове-

рхні сонечко здається та-

ким маленьким, що хо-

четься підстрибнути й 

узяти його в руки. Але 

це, на жаль, неможливо! 

          Сонце недосяжне 

для людини, хоч без ньо-

го людство не існувало б. 

Колосальна вогняна зір-

ка, така далека й прекрас-

на, навколо якої оберта-

ється Земля. 

          Нам, людям, за-

лишається лише світло. 

Сонячне світло, тепле й 

лагідне, дано всім...  

          Але хіба може 

відчути тепло людина з 

холодним серцем? Хіба 

може побачити його 

сяйво сліпий? Хіба мо-

же зрозуміти його доб-

роту байдужий? І тільки той може оцінити 

увесь дар світила, хто відкриє своє серце доб-

ру, світлу та любові. 

          Не кожен може побачити світло! Для 

когось, у даний момент щасливого, сонце 

прекрасне, яскраве, тепле. А поруч може зна-

ходитись  людина байдужа й заклопотана, 

якій помічати сонце взагалі немає часу, їй 

байдуже існування світла, є лише власні пот-

реби й інтереси. Часто люди можуть думати 

лише  про свої справи, кудись поспішати, не 

звертаючи ні на що уваги, бо так склалися 

обставини й іншого виходу в них немає.  Іно-

ді на сонячне світло може дивитися людина, 

серце якої полонили горе, гнів, біль. Тоді сві-

тло для неї во-

роже, засліп-

лююче очі, пе-

куче. У цей 

момент люди-

на  ненавидить 

сонце й забу-

ває, що не во-

но винне.  

         Сонце да-

рує тільки світ-

ло. І лише лю-

дина з чистим 

серцем і дум-

ками може 

побачити іс-

тинну красу 

теплого соня-

чного світла. 

   Гончаренко 

Вадим,  

10 клас 
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    Люди часто відстоюють свої переконання, 

що лише їхні власні смаки, думки, настрої – 

правильні й гідні. Мусимо визнати: життя над-

звичайно розмаїте, усі ми не схожі один на од-

ного і, щоб мирно співіснувати, нам треба ми-

ритится з думками інших, тобто бути толерант-

ним. Терпимість дає людям можливість жити 

разом навіть за відсутності приязні, поваги та 

любові.  

     Протилежністю 

толерантності є нетерпимість, 

небажання та невміння терпіти 

інших. Уявіть, які наслідки може 

мати нетерпимість у відносинах між 

людьми. Прикладом нетерпимості є 

бійки уболівальників футбольних 

команд після завершення матчу, су-

тички під час політичних мітингів та 

демонстрацій. Про ці приклади ми кожного дня 

дізнаємося з випусків новин. Нетерпимість – це 

зло, яке, на жаль, дуже важко подолати. Неша-

нобливе ставлення призводить до розладу в 

спілкуванні. Поруч із нами люди, які від нас 

відрізняються, мають інші погляди, манери, 

традиції, звичаї. Щоб подолати прояви нетер-

пимого ставлення до інших, треба знаходити в 

людях їх найкращі риси та сторони, зрозуміти, 

чому вона так себе поводить, чим відрізняється 

від інших. Знайти в неї те, чого зможеш навчи-

тися ти: ніколи не критикувати та не 

засуджувати, дивитися тільки в очі, 

посміхатися, не ставити себе вище 

за іншого, полюбити в іншому себе. 

Тоді й до тебе будуть так ставитися. 

Треба не забувати золоте правило 

спілкування: « Поводься з іншими 

так, як би ти хотів, щоб поводи-

лися з тобою». Без толерантно-

го ставлення не відбудеться «розкоші» 

людського спілкування. Треба вчитися долати 

прояви нетерпимості. Треба оцінювати свою 

поведінку з позиції толерантності, бо бути 

терпимості - це ознака вищої гідності людини. 

         Ярошенко Анастасія, 8 клас 

     Будь-яка життєва ситуація – 

своєрідна перевірка на мудрість. 

Зокрема, у стосунках між людь-

ми. Коли, приміром, конфлікти з невеликих 

перетворюються на найскладніші. 

Відбувається це найчастіше там, де в людей 

бракує, а іноді й геть немає прагнення 

зрозуміти протилежну точку зору й поваги до 

чужої думки. Інакше кажучи, очевидна 

відсутність так званого толерантного ставлення 

до того, що різниться від твоєї думки, мови, 

культури. 

        Термін «толерантність»  увійшов до 

юридичної практики в XVII столітті в Англії 

часів Олівера Кромвеля, лідера англійської 

революції. Як записано в Декларації принципів 

толерантності, прийнятій Генеральною 

конференцією ЮНЕСКО в 1995 році, цей 

термін означає «повагу, прийняття і правильне 

розуміння багатого розмаїття куль-

тур нашого світу, наших форм са-

мовираження й способів прояву 

людської індивідуальності». Тому в людини, 

що керується цими принципами, завжди є 

вихід – віднайти розв’язання своєї проблеми, 

точно вираховуючи всі можливі наслідки та 

мужньо долаючи труднощі, що постають. Бо в 

іншому разі спроба відмовитися від пошуків 

рішення, сховатися, утекти від самого себе 

означає, як правило, великі та марні страждан-

ня.  

         Щасливий той, хто вміє пробачати й по-

чинати все з чистого аркуша. Комусь пощас-

тить набратися мудрості у стінах рідного дому, 

хтось здобуватиме необхідний досвід у школі, 

а хтось «набиватиме гулі» тричі на день протя-

гом усього життя. 

                        Цілик Анастасія, 9 клас 



 

 

   Щаслива людина та, яка да-
рує щастя багатьом людям.  
Дені Дідро, французький мате-
матик 

   Той, хто хоче обвинувачува-
ти, не повинен поспішати.  
Мольєр, французький драма-

тург 
  Ображаючи іншого, ти не 

турбуєшся про самого себе.  
 

Леонардо да Він-
чі, італійський художник епохи 
Відродження 

 Людина, яка робить  щасли-
вими інших, не може бути са-
ма нещасною.  
Гельвецій, французький філо-

соф 
Якщо ти байдужий до стра-

ждань інших, ти не заслугову-

єш на звання людини. 
 Сааді, перський поет 
Підняти слабкого – цього за-

мало: треба ще його потім і пі-
дтримати. 
Вільям Шекспір, англійський 

драматург 
   Дійсна ознака, за якою мож-

на впізнати справжнього муд-
реця, - терпимість.  

 
 

Генрік Ібсен, норвезький дра-
матург 

    Гідність людини полягає у 
тому, щоб любити тих, хто ії 
ображає  
Марк Аврелій, давньоримський 

імператор і філософ 
    Привчи свій розум до сумні-

ву, а серце до терпимості!   

Ліхтенберг, німецький учений 
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