
 

 

Центр міжкультурної толерантності  

директорка – Палько Інна Миколаївна, асистент кафедри соціальних технологій  

ЗВІТ РОБОТИ 

ЦЕНТРУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗА 2016 р. 

(офіційна дата заснування Центру — 27.01.2012 р.) 

 № Захід форма роботи дата 

ЗАСІДАННЯ ДИСКУСІЙНОГО ВІДЕОКЛУБУ: 

1.  

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 

16.03.2016 р., 

30.03.2016 р., 

13.04.2016 р. 

ІНШІ ФОРМИ РОБІТ 

2.  
Проведення культурно-просвітницького заходу 

«Жива бібліотека» 
майстер-клас квітень 2016 р. 

3.  

Організація та проведення молодіжного флешмобу, що 

присвячений Всесвітньому дню культурного 

різноманіття заради діалогу та розвитку 

флешмоб 
21 травня 2016 

р. 

4.  

Проведення майстер-класу «Форум-театр як  

ефективна методика інтерактивної роботи майбутніх 

соціальних педагогів» 

майстер-клас листопад 2016 р. 

5.  

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 

24 листопада 

2016 р. 

6.  

Участь у міжнародному проекті «No hate speech 

movement: досвід та перспективи 

загальноєвропейської кампанії в Україні та Польщі» 

тренінгова 

робота, 

форум-театр 

14-18 

листопада 

2016 р. 

7.  

Круглий стіл «Права людини: недискримінаційний 

аспект в рамках Цілей Сталого Розвитку в Україні на 

2016-2030 роки». Говорили про реалії, ділилися 

досвідом успішних проектів протидії різних форм 

дискримінації та випрацьовували можливості 

подальшої співпраці. 

круглий стіл 
9 грудня 

2016 р. 

8.  

Участь у візиті молодіжних експертів та офіційних 

представників з України до Ради Європи з метою 

ознайомлення з принципами та підходами в роботі 

інституцій Ради Європи, зокрема в галузі молодіжної 

політики (м. Страсбург, Французька Республіка) – 

Палько І.М. 

міжнародна 

співпраця 

27-30 

листопада 

2016 р. 

9.  

Проведення тренінгових програм,  науково-методичних 

семінарів у рамках співпраці з Національним комітетом 

кампанії «Рух проти ненависті» 

національна 

програма 

протягом 

навчального 

року 

10.  Захід до Дня пам′яті жертв депортації кримських татар 
онлайн-

флешмоб 

18 травня 2016 

р. 



11.  
Створення мультими з фото коміксами студентами 

четвертого курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» 
мультима 

квітень 

2016 р. 

12.  

Створення настільних ігор з даної тематики коміксами 

студентами четвертого курсу спеціальності «Соціальна 

педагогіка» 

методична 

робота 

травень 

2016 р. 

13.  

Створення мультуплікації з даної тематики коміксами 

студентами четвертого курсу спеціальності «Соціальна 

педагогіка» 

методична 

робота 

червень 

2016 р. 

14.  
Участь тренерів та волонтерів Центру у конференція та 

акціях 
співпраця 

протягом 

року 

15.  
Відображення тематики роботи Центру в наукових 

публікаціях 

наукова 

робота 

протягом 

року 

16.  
Відображення тематики в курсових, дипломних та 

дисертаційних дослідженнях студентів 

наукова 

робота 

протягом 

року 

17.  

Відображення тематики на виховних заходах студентів 

факультету та виховних заходах, що проводяться 

студентами на практиці 

виховна 

робота 

протягом 

року 

18.  
Поширення інформації про діяльність Центру в ЗМІ, 

соціальних мережах, інтернет-сторінці 

інформаційна 

робота 

щомісяця 

протягом 

року 

19.  

Оновлення тримовної  (українська, англійська, 

польська) сторінки про Центр міжкультурної 

толерантності на сайті університету 

інформаційна 

робота 

протягом 

року 

20.  

Співпраця з центрами університету, культурно-

історичними товариствами, органами місцевого 

самоврядування. 

співпраця 
протягом 

року 

 


