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Звіт 

 роботи центру міжкультурної толерантності за 2017 р. 

 

 № Захід Форма роботи Дата 

ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ШКОЛИ  МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ: 

1.  

Шеститренінгова програма Школи міжкультурної 

толерантності під назвою «Формування 

міжкультурної толерантності майбутніх соціальних 

педагогів»:  «Толерантність: межі толерантності. 

Профілактика упереджень, стереотипів та 

дискримінації щодо представників інших культур»; 

«Міжкультурна комунікація і компетенція. 

Вербальна і невербальна  комунікація», «Голокост: 

робота з документацією»; «Права людини як 

підґрунтя формування толерантності. Формування 

громадянського суспільства»; «Поїздка закордон: 

ризики, виклики, права, обов′язки. Міжкультурна 

комунікація.  Обмін досвідом з представниками 

Корпуса миру»; «Методика проведення тренінгів 

формування міжкультурної толерантності»; 

шість тренінгів 

протягом 

навчального 

року 

2.  

Тренінгова програма «Протидія мові ворожнечі в 

Інтернет - Bookmarks» в рамках реалізації 

загальнонаціональної кампанії «No Hate Speech 

Movement» (деталі про кампанію на сайті - 

http://nhsm.info/?page_id=6772). 

тренінгова програма 

вересень-

грудень  

2016 р. 

ЗАСІДАННЯ ДИСКУСІЙНОГО ВІДЕОКЛУБУ: 

3.  

Діяльність дискусійного відеоклубу Центру 

міжкультурної толерантності: х/ф «Прислуга» (2011, 

США, Індія, ОАЕ), х/ф «Втеча із Шоушенка»(1994, 

США), «Письменники свободи» (2006, Німеччина, 

США), «12 років рабства» (2013, США), «Посмішка 

Мони Лізи»(2003, США), «Життя Пі» (2012, США, 

Тайвань, Індія). 

дискусійний відеоклуб 

протягом 

навчального 

року 

ІНШІ ФОРМИ РОБІТ 

4.  

Проведення культурно-просвітницького заходу 

«Жива бібліотека» на тему протидії дискримінації. 

Заходи відбувалися  за підтримки ГО «Інститут 

креативних інновацій» спільно з Кампанією проти 

дискримінації, Міжнародним фондом 

«Відродження». 

майстер-клас 

квітень-

травень  

2017 р. 

5.  
Семінар-практикум в ЗОСШ № 16 «Протидія мові 

ненависті та дискримінації через освіту з прав 

людини» (Палько І.М. в якості тренерки). 

семінар-практикум 
11-12 січня 

2017 р. 

6.  

Семінар для педагогів-організаторів, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації Житомирського ОІППО 

«Зроби Інтернет безпечним!» до Дня безпечного 

Інтернету. 

семінар 
7лютого 

2017 р. 

7.  
Онлайн-флешмоб по відзначенню Safer Internet Day 

#SID2017 спільно з ГО «Інститут Креативних 

Інновацій». 

онлайн-флешмоб 
5-7 лютого 

2017 р. 

8.  
#Франко_live - це спільний мистецький проект 

Соціально-інтерактивний «Театр життя» та Інститут 
відеоролики 

квітень-

травень  



Креативних Інновацій. 2017 р. 

9.  
Зустріч зі студентко СПФ Тетяною Солопчук, яка 

два роки жила та навчалася у Японіїю 
воркшоп 

8 квітня 

2017 р. 

10.  

У межах мистецького проекту соціально-

психологічного факультету «7 картин на 7 небі» 

відбулося відкриття художньої виставки народного 

художника України Юрія Камишного. 

виставка картин 
15 травня 

2017 р. 

11.  
Проведення майстер-класу «Форум-театр як 

ефективна методика інтерактивної роботи майбутніх 

соціальних педагогів». 

майстер-клас 
листопад 

2016 р. 

12.  

Висвітлення теми толерантності в інтерактивних 

виставах студентів третього курсу спеціальності 

«Соціальна педагогіка», що були презентовані на 

курсі інтерактивних театрів залікового заняття 

дисципліни «Основи сценарної роботи соціального 

педагога», а також в інтерактивних виставах 

Соціально-інтерактивного «Театру життя». 

інтерактивні вистави 

протягом 

навчального 

року 

13.  

Проведення тренінгових програм, науково-

методичних семінарів у рамках співпраці з 

Національним комітетом кампанії «Рух проти 

ненависті». 

національна програма 

протягом 

навчального 

року 

14.  
Захід до Дня пам′яті жертв депортації кримських 

татар. 

дебатний кіноклуб за 

фільмом «Чужа молитва

  

18 травня 

2017 р. 

15.  
Створення мультими з фото коміксами студентами 

четвертого курсу спеціальності «Соціальна 

педагогіка». 

мультима 
квітень 

2017 р. 

16.  
Створення настільних ігор з даної тематики 

коміксами студентами четвертого курсу 

спеціальності «Соціальна педагогіка». 

методична робота 
травень 

2017 р. 

17.  
Створення мультуплікації з даної тематики 

коміксами студентами четвертого курсу 

спеціальності «Соціальна педагогіка». 

методична робота 
червень 

2017 р. 

18.  
Участь тренерів та волонтерів Центру у конференція 

та акціях. 
співпраця 

протягом 

року 

19.  
Відображення тематики роботи Центру в наукових 

публікаціях. 
наукова робота 

протягом 

року 

20.  
Відображення тематики в курсових, дипломних та 

дисертаційних дослідженнях студентів. 
наукова робота 

протягом 

року 

21.  
Відображення тематики на виховних заходах 

студентів факультету та виховних заходах, що 

проводяться студентами на практиці. 

виховна робота 
протягом 

року 

22.  
Поширення інформації про діяльність Центру в ЗМІ, 

соціальних мережах, інтернет-сторінці. 
інформаційна робота 

щомісяця  

протягом 

року 

23.  
Оновлення тримовної  (українська, англійська, 

польська) сторінки про Центр міжкультурної 

толерантності на сайті університету. 

інформаційна робота 
протягом 

року 

24.  

Співпраця з центрами університету, культурно-

історичними товариствами, органами місцевого 

самоврядування. 

співпраця 
протягом 

року 

 


