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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Теорія 

толерантності» є важливою складовою в процесі формування теоретичних знань про 

особливості форм міжкультурної взаємодії в сучасному соціокультурному просторі, базові 

детермінанти міжкультурних відносин, а також діалог культур та міжкультурні комунікації в 

добу глобалізаційної цивілізації. 

Згідно з навчальним планом НАКККіМ, для здобувачів другого освітнього рівня-

«Магістр» передбачена загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), з них: аудиторних 

годин – 28 (лекційних годин – 14, семінарських -14);  самостійна робота – 92 год.  
 

2. Мета навчальної дисципліни «Теорія толерантності» полягає в оволодінні 

студентами знань про теоретичні засади теорії толерантності як інструменту розуміння в 

самовираженні різних культурних суб’єктів сучасного культуротворчого процесу. 

   

3.  Завдання :  
– охарактеризувати етапи еволюції теорії толерантності у цивілізаційно-

глобалізованому світі; 

–  розглянути міжкультурну комунікацію та діалог культур як механізм формування 

толерантності; 

– виявити та охарактеризувати форми міжкультурної взаємодії в сучасному 

соціокультурному просторі; 

– охарактеризувати мультикультурні практики як форми соціальної активності та 

способи толерантності. 

 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні набути такі 

програмні компетентності:  

 

інтегральна: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та 

дослідницько-інноваційної діяльності культуролога, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань з культурології; 

 

загальні:  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 

фахові:  

- здатність розуміти роль культури для ціннісної орієнтації в суспільстві; 

- здатність інтегрувати знання про культуру, що отримані в різних галузях 

гуманітарних наук;  

- здатність критично розуміти історичне, соціокультурне значення теорії 

толерантності та її роль у формуванні міжкультурних відносин;  

- здатність цінувати та поважати культурні традиції, здатність до участі у 

міжкультурному діалозі.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
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Результат навчання 
(1.  знати; 2.  вміти; 3.  комунікація;  
4.  автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати базові культурологічні теорії та 

культурологічні концепції як 

теоретичне підґрунтя сучасної 

гуманітаристики 

Лекції  Опитування, 

перевірка 

виконання  

завдань 

30% 

2.1 Уміти збирати, упорядковувати та 

аналізувати інформацію щодо історії, 

провідних тенденцій та 

суперечностей розвитку української 

культури у цілому та  інтеграційних 

процесів в українському суспільстві 

зокрема із застосовуванням методів 

критичного аналізу джерел. 

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання  

завдань 

30% 

3.1 Вміти, працюючи в команді,  

використовувати теоретичні та 

практичні знання для розкриття 

особливостей розбудови діалогу 

культур як способу 

інтернаціоналізації суспільного життя 

українського соціуму  

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання  

завдань 

20% 

4.1 Володіти сукупністю етичних 

принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час 

провадження наукової діяльності з 

метою відповідального забезпечення 

довіри до наукових досягнень. 

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання  

завдань 

20% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними 

результатами навчання  
                                                                                                                                        

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 3.1 

 

4.1 

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 

культурології  на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень 

на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та здійснення інновацій. 

+ + +  

2. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи 

аналізу даних великого обсягу та складної структури, спеціалізовані 

бази даних та інформаційні системи. 

 + +  

3. Розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні культурно-

мистецькі проекти, які дають можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання або професійну практику і розв’язувати 

+ + + + 
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значущі наукові та технологічні проблеми Культурології з 

дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, 

економічних, екологічних та правових аспектів. 

Додаток  3          
 

Диференційний залік оцінюють за 100-бальною шкалою Академії, яка переводиться в 

національну чотирибальну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і 

шкалу ЄКТС. Форма проведення заліку визначається навчальним планом. До заліку  

допускаються всі здобувачі. 
 

7. Схема формування оцінки (згідно з п. 7 «Положення про організацію освітнього 

процесу в НАКККіМ» (від 31 жовтня 2018 р. наказ №187-0). 
 

Результати навчання здобувачів вищої освіти в Академії оцінюють за шкалою Академії, 

чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), шкалою ЄКТС 

(«А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»). 
 

7.1.  Форми оцінювання здобувачів:  

1)  самостійна робота – 40; 

2)  лекційні (опитування, перевірка виконання  завдань) – 40; 

3)  підсумковий модульний контроль – 20. 
Підсумкове оцінювання – екзамен. 
 

7.2. Організація оцінювання:  

Контроль за якістю навчання здобувача здійснюється за 100-бальною системою. 

Загальну кількість балів здобувача формують семестрові бали, отримані з усіх тем 2-х 

змістових розділів (бали, отримані за виконання самостійних завдань), а також бали, що 

отримані за підсумковий модульний контроль. 
Перелік самостійних завдань є складовою в Робочій програмі навчальної дисципліни  

«Міжкультурні відносини в українському суспільстві». Зміст курсу поділений на два змістовні 

рівні. Кожний змістовий рівень містить у собі лекції та самостійну роботу здобувачів, які 

завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини 

курсу. 

 

 Розподіл балів (максимум) 
 

Поточний контроль 
Підсумковий 

модульний 

контроль  

Змістовний розділ 1 

40 балів 
Змістовний розділ 2 

40 балів 
 

Лекційні 

20 балів 
Самостійна 

20 балів 
Лекційні 

20 балів 
Самостійна 

20 балів 

20 балів 
Т1 – 5 Т1 – 5 Т5 – 5 Т5 – 5 

 Т2 – 5 Т2 – 5 Т6 – 5  Т6– 5 

 Т3 – 5 Т3 – 5 Т7 – 5 Т7 – 5 

 Т4 – 5 Т4 – 5 Т8 – 5 Т8– 5 
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Екзамен – контрольний захід під час екзаменаційної сесії для очної (денної) та заочної 

форм навчання. Розкладом передбачається час на підготовку для кожного заліку (терміни, 

визначені розкладом), обов’язково проводяться консультації.  
Складові екзамен: 1) диференційований підхід до оцінювання успішності здобувача 

шляхом інтеграції теоретичних знань і практичних умінь; 2) питання, орієнтовані на реальні 

ситуації, що можуть відбутися, і такі, що формують компетентності фахівців певної 

спеціальності. Кращим здобувачам вищої освіти, які повністю виконали програму з 

дисципліни і, як результат, набрали 90 і більше балів, викладач має право виставити 

підсумкову оцінку без опитування (при усному заліку) чи виконання письмового завдання 

(при письмовому екзамені), про що робить помітку в екзаменаційному листі здобувача.  

Присутність здобувачів на екзамені є обов’язковою. Якщо здобувач був відсутній з 

неповажної причини, директор інституту виставляє у відомість незадовільну оцінку і ставить 

свій  підпис. Письмовий екзамен одночасно складають у потоці здобувачі, як правило, не 

більше 2-х академічних груп. При письмовому екзамені оцінки оголошуються здобувачам 

наступного дня після проведення екзамену, при усному – у день проведення екзамену. 

 

7.3.  Таблиця відповідності шкал оцінювання 

Оцінка за шкалою Академії 

(бали) 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

90–100 А Відмінно 

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX Незадовільно 

 

8.  Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план заняття 

 Назва тем Кількість годин 

Усього У тому числі 

л. сем. с. р. 

 Змістовий модуль 1. Теорія толерантності: 

детермінанти формування  

    

1. Ґенеза та еволюція теорії толерантності в 

цивілізаційно-глобалізованому світі 

12 2  12 

2 Діалогізація та толерантність як способи 

інтернаціоналізації та гуманізації суспільного 

життя  

24 4 4 16 

3. Міжкультурна комунікація та діалог культур як 

механізм формування толерантності 

22 2 4 16 

 Змістовий модуль 2. Діалог культур: реалізація в 

сучасному освітньому та мистецькому 

просторі 

    

4. Сучасні концепції мультикультуралізму 20 2 2 16 

5. Мультикультурні практики як форма соціальної 

активності. 

20 2 2 16 

6. Толерантність у конфлікті: пошуки способів 

творення простору толерантності 

20 2 2 16 
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 Всього 120 14 14 92 

 

Загальний обсяг: 120 год., 

Лекцій – 14 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота – 92 год. 

 

9. Рекомендовані джерела 

 

Базова література 

Абрамович С.Д. Культурологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

/ С.Д. Абрамович,. М.С. Тілло, М.Ю. Чікарькова. К.: Кондор, 2007. 351с.  

Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: 

Навч. посібник. Київ: Кондор, 2004. 304 с. 

Герчанівська П.Е. Культурологія: Навч. посібн. для дистанційного навчання / П.Е. 

Герчанівська.  2-ге вид., випр, і доп. Київ: Ун-т “Україна”, 2006.  323 c. 

Герчанівська П. Е. Культурологія: термінологічний словник / П.Е. Герчанівська. К.: 

Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. 439 с. 

Культурологія: навч.-метод. посіб. для студ. усіх спеціальностей / В.А. Сіверс, С.І. 

Дичковський, Т.М. Никоненко, О.О. Рейда. Київ: НАУ, 2005. 208 с. 

Культурологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. А.Є. Конверського. Харків: Фоліо, 

2013. 863 с. 

Сучасна культурологія: навч. посіб. Для студ. вищ навч. закл. / К.В. Кислюк, В.А. Суковата, 

З.І. Алфьорова, О.В. Титар, Г.П. Ковальова / за загл. ред. К.В. Кислюка. К.: Кондор-

Видавництво, 2016. 342 с. 

Додаткова литература 

Єрескова Т. Мультикультурні практики як форма соціальної активності у сучасному 

українському соціумі. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://icr.org.ua/vydannya/knygy/vid-multykulturalizmu-do-transkulturnosti-problema 

Ковадло Г. П. Сучасні етичні обгрунтування поняття «толерантність». [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Grani/KNIGA-GRANI.pdf 

Отрешко Н. Історія формування філософсько-ідеологічнихзасад та практик сучасного 

мультикультуралізму. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://icr.org.ua/vydannya/knygy/vid-multykulturalizmu-do-transkulturnosti-problema 

Андрос Є. Художнвй спосіб осягнення світу як буттєве самоствердження людини. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/BIBLIO/andros-

intelekt_Layout%202-1.pdf 

Гаєвська Т. Мультикультурний фестиваль: самоорганізація культурного діалогу засобами 

святкової культури. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://icr.org.ua/vydannya/knygy/vid-

multykulturalizmu-do-transkulturnosti-problema 

Судакова В. Мультикультуральні процеси у глобальному вимірі: проблема концептуальних 

визначень та категоріальних уточнень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://icr.org.ua/vydannya/knygy/vid-multykulturalizmu-do-transkulturnosti-problema 
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