
Дисципліна вибору ВП 3.09.03 
«Людина в полікультурному суспільстві» 

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Людина в 

полікультурному суспільстві» належить до переліку  дисциплін по вибору підготовки 

бакалаврів спеціальності «Політологія». В курсі розкривається специфіка процесів 

функціонування полікультурного простору. Висвітлюються основні теоретичні підходи до 

сприйняття полікультурного суспільства. Розглядаються теорія і практика 

мультикультуралізму(Америка, Канада, європейський досвід), 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. 

Кількість кредитів: 4 

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. 

Попередні вимоги: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні положення 
з курсів культурно-історичної, філософської, етнополітичної, соціально-
нормативної проблематики 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ 

культури, культурних процесів та подій; 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. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та вияву 

інформації; критичного ставлення до соціокультурної реальності та 

передбачення можливих варіантів розвитку, використання іншомовних 

фахових культурологічних інформативних джерел. 
 

 

Основні теми курсу:  



- Глобалізаційний контекст функціонування полікультурного суспільства 

- Проблема ідентичності в світлі колізії «свої –чужі» 

 -  Мультикультуралізм як політика визнання 

 - Криза мультикультуралізму і пошук конструктивних форм співіснування в 

просторі полікультурності 

- Глобальна етика  як соціокультурний запит 

- Проблеми та перспективи розвитку полікультурності в Україні в умовах 

глобалізації 

- Прояви ксенофобії та расизму в сучасному українському суспільстві 

- Дискримінація як злочин: міжнародне право у боротьбі з дискримінацією 

Становлення правової заборони дискримінації та її основних проявів в Україні 

Мова викладання: українська 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОНП «Політологія» в обсязі 120 
годин, у тому числі 4 години лекційних занять, 2 години семінарських заняття, 114 годин 

самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладачі: Шинкаренко Олена Василівна, к.ф.н., доцент кафедри етики, естетики та 

культурології, Єфименко Віталій Віталійович, к. ф. н., доцент кафедри етики, естетики та 

культурології 
 

Інформація про викладачів:   

http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/Ethics_aesth_cult_dept/23/all/23 

 

 

 

 

 


