
Повна назва: Мультикультуралізм: теорія і практика 

Статус:  Вибіркова  

Мета: ознайомлення студентів із теоретико-методологічним підґрунтям 

мультикультуралізму та соціально-політичною практикою його застосування в окремих 

країнах світу. 

Обсяг, методики і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Мультикультуралізм: теорія і практика» передбачає 

викладення матеріалу в межах 2 модулів, що містять 7 тем, які опрацьовуються під час 

аудиторних занять. Підготовка передбачає ознайомлення з рекомендованою літературою, 

закріплення нових знань та формування практичних навичок, вмінь у ході проведення 

групових занять. 

 

Структура навчальної дисципліни 

№  Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, 

годин Форми 

контролю  Аудиторні Самост.

робота  Лекц. Сем. 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження 

мультикультуралізму 

1 Мультикультуралізм як наукова 

категорія 

13 1 2 10 Підготовка 

семінарів, 

практ. завд., 

наукових 

статей, есе, 

рецензій, 

конспектів 

першоджерел, 

модульний 

контроль 

2 Мультикультуралізм і 

глобалізація  

10 1 4 5 -//- 

3 Соціологічний дискурси 

мультикультуралізму в західній 

та вітчизняній науці 

17 3 4 10 -//- 

Змістовий модуль 2. Світова соціально-політична практика мультикультуралізму 

3 Досвід утвердження культурної 

багатоманітності у США 

21 2 4 15 -//- 

4 Державний мультикультуралізм: 

канадський досвід 

21 2 4 15 -//- 

5 Мультикультуралізм як 

соціокультурна політика та 

практика Австралії 

16 2 4 10 -//- 

6 Етнокультурна плюралізація та 

проблема інтеграції в 

західноєвропейських 

16 2 4 10 -//- 



суспільствах 

7 Громадянство, культурні 

спільноти та національна 

ідентичність в Україні 

16 2 4 10 -//- 

Всього 120 15 30 75  

 

Знання та навички: згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні у 

процесі вивчення курсу 

знати: 

- концепції "мультикультуралізму", "плюралізму", "мозаїки", "аккультурації", теорію 

мажоритарних та міноритарних груп тощо;  

- асиміляторські наміри та ідеї, які існували та існують в окремих суспільствах, 

політичний досвід країн із запровадження мультикультуралізму та проблеми 

співіснування різноманітних культурних і етнічних груп;  

- специфіку міжкультурних відносин у сучасному суспільстві;  

- механізми впливу держави на процес формування національної ідентичності у 

полікультурному та поліетнічному середовищі;  

- особливості етнополітики української держави щодо регулювання міжкультурних 

взаємодій та агрегації інтересів різних національних та соціокультурних груп;  

вміти:  
- здійснювати власний аналіз існуючих теоретичних концепцій і порівнювати досвід 

практичної політики мультикультуралізму у різних державах;  

- здійснювати науковий аналіз політики мультикультуралізму, а саме - рефлексію 

переваг, недоліків і суперечностей мультикультуралізму в політиці зарубіжних країн в 

аспектах проблем міграції, етнічних меншин, расизму і дискримінації;  

- аналізувати дискурсивне поле національної політики в історичному та сучасному 

контекстах; оцінювати досягнення і прорахунки поліетнічної політики у вітчизняному 

контексті;  

- аналізувати сучасний стан справ у сфері міжкультурної комунікації і міжетнічних 

конфліктів;  

- виявляти толерантність, політичну коректність у ставленні до наявного в 

суспільстві культурного розмаїття.  

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): на вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за засвоєнням матеріалу передбаченого програмою з 

дисципліни, підвищення якості знань студентів здійснюється у формі: поточного та 

підсумкового етапів. Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, проведення 

семінарських занять. Підсумковий контроль проводиться у відповідності з навчальним 

планом у формі заліку. 

Оцінювання: 

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Відповіді на семінарах 5 6 30 

Підготовка доповіді-

презентації 

20 1 20 

Контрольна робота 10 1 10 

Творче завдання 10 1 10 

Залік 30 1 30 

Разом 100 

 


