




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – полягає у формуванні ґрунтовного уявлення про 

розмаїття і полікультурний характер сучасного світу та українського суспільства 

зокрема. Ознайомлення із цим знанням необхідне для вміння аналізувати впливи 

соціальних явищ, що витікають із різноманіття культурного світу, на розвиток 

міжкультурного діалогу, співпраці, мирного розв’язання конфліктів у контексті 

глобалізації сучасного світу. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні 

положення з курсів «Історія зарубіжної та української культури», 

«Естетика», «Етика», «Філософія», «Релігієзнавство». 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ 

культури, культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, 

категорії и класифікації культурології в аналізі соціально-культурних 

явищ та процесів;  виявляти сучасні тенденції співіснування різних 

культур в умовах глобалізації та міжкультурного діалогу, прогнозувати 

перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу 

культурних процесів в умовах глобалізації та полікультурності. 

3. Володітиелементарними навичками наукового дослідження та вияву 

інформації; критичного ставлення до соціокультурної реальності та 

передбачення можливих варіантів розвитку, використання іншомовних 

фахових культурологічних інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни:Нормативна навчальна дисципліна 

«Людина в полікультурному суспільстві»належить до переліку обов’язкових 

дисциплін підготовки бакалаврів спеціальності «Культурологія». В курсі розкривається 

специфіка процесів функціонування полікультурного простору. Висвітлюються основні 

теоретичні підходи до сприйняття полікультурного суспільства. Розглядаються 

моральні проблеми самоідентифікації особистості в умовах соціокультурного 

розмаїття та акцентується увага на проблемах практичної реалізації спільних 

цінностей, що декларуються сучасними проектами глобальної етики. Аналізуються 

головні явища та процеси, які мають вплив на формування полікультурного розмаїття 

в Україні. Показуються особливості етнокультурогенезу, тенденції розвитку 

української культури та етнографічна диференціація сучасних українців. 

Систематизуються та характеризуються основні тенденції розвитку релігійно-

церковного життя України. Звертається увага на проблеми релігійної толерантності та 

радикальних проявів релігійних почуттів, ксенофобії та расизму як негативних явищ у 

житті полікультурного суспільства. Аналізується еволюційний процес загальної 

правової заборони дискримінації. Розглядаються універсальні міжнародно-правові та 

інституціональні антидискримінаційні механізми. 

 
4. Завдання (навчальні цілі) –надати ґрунтовного уявлення про теоретичні 

дослідження культурного розмаїття, практику мультикультуралізму в сучасному 



світіта полікультурність українського суспільства в умовах глобалізації та принципи й 

інституційні механізми упередження міжкультурної конфліктогенності та формування 

культури толерантності та солідарності. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 11. Здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлюючи 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України 

ФК 3.Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів;  

ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат 

культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства. 
ФК 7. Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері культури на 

основі розуміння специфіки соціокультурних процесів. 

ФК 12.Здатність дотримуватися стандартів професійної етики та міжкультурної комунікації 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

предмет, теоретичні основи курсу, 

методологію підходу до 
полікультурності в контексті  
сьогоднішнього процесу глобалізації 

Лекція Письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1

1.2 

основні концепції та термінологічну 

базу висвітлення проблеми 
мультикультуралізму та критично 
осмислювати його актуальні 

проблеми 

Семінар, 

самостійна робота 

Конспект 

текстів, усна 

доповідь, іспит 

10 

1

1.3 

імперативно-ціннісні засади 
самовизначення та співіснування  в 
умовах соціального і культурного 
різноманіття 

Лекція, семінар Усна доповідь,  

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.4 

принципи аналізу специфіки 

формування етнічного різноманіття 
України та світу, впливу 
полікультурності на соціально-
культурні процеси в Україні 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Конспект 

текстів, усна 

доповідь, іспит 

10 

1

1.5 

новітні нормативно-правові та 
інституційні механізми протидії 

міжкультурному конфліктові та 

дискримінації 

Лекція, 

семінар 

Усна доповідь, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

 Вміти:    

2демонструвати знання Семінари, Усні доповіді, 10 



2.1 спеціалізованої літератури із 
проблем єдності та різноманіття 
культур, мультикультуралізму та 
глобалізації, оперувати 

основними поняттями з цієї 
проблематики в аргументованому 
дискурсі 

самостійна робота презентація 

самостійного 

дослідження,  

іспит 

2

2.2 
виявляти конфлікти культурних 
цінностей в конкретних ситуаціях 
міжкультурної взаємодії 

пояснювати їхні причини та 
пропонувати шляхи їхнього 
вирішення 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

10 

2

2.3 
здійснювати дослідження 

цінностей національних культур 
та тенденцій міжкультурного 

діалогу  та світового етосу 

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

2.4 
виявляти проблеми 
полікультурного середовища  
сучасної України та оцінювати 

зусилля з виконання 
міжнародних зобов’язань  щодо 
імплементації стандартів захисту 
людини від дискримінації  

Семінари Усні доповіді, 

дискусії 

5 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 

читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять 

та написання самостійних робіт; 

Семінари Усні доповіді 5 

3

3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

2

3.3 

вести полеміку з питань, 
міжкультурного конфлікту та 

толерантності в умовах 
глобалізації та полікультурності 
діалогу на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 

апаратом культурології. 

Семінари Дискусії 5 

 автономність та 
відповідальність: 

   



4

4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
проблем курсу, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

3 

4

4.2 

вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні 
із визначенням 
загальнолюдських пріоритетів в 
умовах культурного розмаїття 

сучасного суспільства 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

4 

4

4.3 

нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 

особистої точки зору та 
аргументації, поважати 

альтернативну позицію з приводу 
суперечливих проблем 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

3 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4.Знати та розуміти теоретичні підходи до 

визначення культури, її проявів та форм існування 

+
+ 

+ +  +
+ 

+
+ 

     +
+ 

   

5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 

інформацію щодо культурних явищ, подій та 

історико-культурних процесів. 

=
+ 

+
+ 

+
+ 

  +
+ 

         

6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 

інформацію щодо різноманітних контекстів 

культурної практики, визначати ступінь їх 

актуальності із застосуванням релевантних джерел, 

інформаційних, комунікативних засобів та 

візуальних технологій. 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

    +
+ 

+
+ 

 +
+ 

+
+ 

   

9. Аналізувати ефективність культурних політик, 

технологій реалізації культурних ідей у контексті 

конкретних параметрів їх впровадження. 

   +
+ 

    +
+ 

  +
+ 

 +
+ 

 

16. Визначати, формулювати та аргументувати 

власну громадянську та професійну позицію щодо 

актуальних суспільних питань 

         +
+ 

 +
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.3); 



(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.4,  3.1, 3.2, 4.1 –12 / 24 балів 

2. Конспекти текстів до теми 1-13: РН 1.2, 1.4 –4/ 6 балів 

3. Самостійна робота №1 (цінностей національних культур та експертиза щодо 

універсальних засад їх діалогу в умовах глобалізації): РН 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1- 4.3.  – 6 / 

10 балів 

Самостійна робота №2 (дослідження родоводу як дослідження європейської культурної 

своєрідності як фактору впливу на сучасні  вітчизняні полікультурні реалії): РН 2.1, 2.2, 

2.3, 3.2, 4.1- 4.3.  –8 / 10 балів 

4. Контрольна робота: РН– 1.1, 1.3, 1.5, 2.3 - 6/ 10 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  до повнення та 

участь в дискусіях на семінарах), 2) конспекти першоджерел, 3)самостійні роботи по 

полікультурній темитиці, 3) контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 

оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 



Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Усна відповідь 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми 2-13 протягом 

семестру 

«3» х 4 = 12 «6» х 4 = 24 

Конспекти текстів До теми 1-13 протягом 

семестру 

«1» х 4 = 4 «2» х 3 = 6 

Самостійна робота 

№1 

Дослідження цінностей 

національних культур та 

експертиза щодо 

універсальних засад їх діалогу 

в умовах глобалізації  -до кінця 

жовтня 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Самостійна робота 

№2 

Дослідження  родоводу як в 

контексті дослідження 

європейської культурної 

своєрідності як фактору 

впливу на сучасні  вітчизняні 

полікультурні реалії - до кінця 

листопада 

«8» х 1 = 8 «10» х 1 = 10 

Контрольна робота  «3» х 2 = 6 «5» х2 = 10 

 

 

 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

6 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

5-4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивне, що доповнює 

обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Конспект текстів: 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 



власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

4. Самостійна робота №1 та №2: 

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

6. Контрольна робота: 

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді 

7. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження 

/ письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 



знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Проблеми полікультурного буття в сучасному світі 

1 
Тема 1.  Предмет і завдання курсу «Людина в полі 
культурному суспільстві» 

2  2 

2 
Тема 2. Глобалізаційний контекст функціонування 
полікультурного суспільства  

2 4 4 

3 
Тема 3. Проблема ідентичності в світлі колізії «свої –
чужі» Конспект текстів 

2 2 4 

4 Тема 4. Мультикультуралізм як політика визнання 2 4 4 

5 
Тема 5. Криза мультикультуралізму і пошук 
конструктивних форм співіснування в просторі 
полікультурності 

2 2 4 

 
Самостійна робота №1 (розглядцінностей національних 
культур та експертиза щодо універсальних засад їх 
діалогу в умовах глобалізації) 

  4 

6 Тема 6. Глобальна етика  як соціокультурний запит  2  2 

7 
Тема 7. Глобальна етика: головні цінності та 
імперативи  

2 2 4 

  Контрольна робота 1 1 2 

Частина 2. Українські реалії полікультурного суспільства 

8 Тема 8. Український етнокультурний простір  4 4 4 

 

Самостійна робота №2 (дослідження родоводу в 
контексті дослідження європейської культурної 
своєрідності як фактору впливу на сучасні  вітчизняні 
полікультурні реалії) 

  4 

9 

Тема 9. Проблеми та перспективи розвитку 

полікультурності в Україні в умовах глобалізації 2 2 4 

10 
Тема10. Ксенофобія, расизм і нетерпимість як явища 
сучасного життя  2 2 4 

11 
Тема 11. Прояви ксенофобії та расизму в сучасному 
українському суспільстві  2 2 4 

12 
Тема 12. Дискримінація як злочин: міжнародне 
право у боротьбі з дискримінацією  2 2 2 

13 
Тема 13. Становлення правової заборони 
дискримінації та її основних проявів в Україні 2 2 4 

  Контрольна  робота  1 1 4 

 ВСЬОГО 30 30 60 

Загальний обсяг 120год., в тому числі: 
Лекцій  – 30 год. 
Семінари  – 30 год. 
Самостійна робота - 60год. 
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