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Опис дисципліни 

 
Дисципліна “Соціологія та психологія толерантності” спрямована на формування у студентів 

теоретико-концептуального розуміння толерантності (інтолерантності) як соціопсихологічного явища і 

закономірності її прояву в основних площинах соціально-психологічної проблематики: свідомості, особистості, 
групи, спілкування і соціальної взаємодії та на навчання студентів основам толерантного спілкування і 

повсякденної міжособистісної взаємодії, формування вмінь і навичок, необхідних для ефективної професійної 
діяльності в соціально-економічному просторі. 

 
Структура курсу 

 

№ 

п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Генеза толерантності у 
поглядах і вченнях епохи 

премодерну. 

Розуміння феномена толерантності в руслі 
найрізноманітніших інтерпретацій, у філософсько- 

етичних вченнях, релігійних концепціях 

Тести, 
питання 

2 Становлення класичних 
концепцій толерантності 

як новоєвропейської 
універсалії. 

Знання історичних аспектів становлення ідеї 
толерантності: толерантність в епоху Античності; 

толерантність в епоху Середньовіччя; толерантність 
в епоху Відродження. 

Тести 

3 Особливості та 

напрямки сучасного 
дискурсу толерантності. 

Розуміння толерантності в контексті сучасних 
проблем наукового знання. Трактування 
толерантності в руслі ідеально-типологічного, 

епістемологічного, ксенологічного, 
конфліктологічного підходів. Екзистенційно- 

гуманістичне трактування толерантності. 

Тести, 

питання 
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4 Філософські та соціальні 

засади толерантності. 

Розуміння соціального значення толерантності. 

Толерантність і онтологічна безпека, 

соціокультурна автентичність, духовна автономія. 

Знання типів толерантності. 

Тести, 

питання 

5 Толерантність як риса 

світоглядної позиції. 

Розуміння толерантності як світоглядної позиції. 

Толерантність і рівні світоглядної позиції. 

Толерантність як відкритість до діалогу. Соціальна 
цінність толерантності як соціальної позиції 

Тести, 

питання 

6 Моральна цінність 

толерантності та проблема 

її меж. 

Розуміння морального виміру толерантності та 

моральних аспектів глобальних проблем 

сьогодення. Знання суб’єктів, об’єктів та предмету 
толерування. Усвідомлення меж толерантності 

Тести, 

питання 

7 Психологічні передумови та 

виклики толерантності. 

Знання методів і прийомів попередження конфліктів 

в мультикультурному середовищі, в середовищі 

великих і малих соціальних груп, на рівні 
міжособистісних стосунків окремих людей. 

Тести, 

питання 

8 Толерантність як 

інтегральна особистісна 
характеристика 

Знання толерантності як індивідуальної 

характеристики індивіда її психологічної структури 
покомпонентної будови; показників толерантності, 

рівнів її прояву. 

Тести, 

питання 

9 Індивідуальна психологія 
толерантності: класичні та 

сучасні парадигми 
психології особистості 

Знання основних парадигм психології: 
Психодинамічна парадигма: класичний 
психоаналіз;. ідентичність і теорія Еріксона; Карен 
Хорні і невротична особистість; інтерперсональна 

теорія Салівана; Поведінкова парадигма: теорія 
оперантного зумовлення Б. Скінера. 

Гуманістична парадигма. Екзистенціальні 

універсалії як основа розвитку толерантності. 
Соціально-когнітивна парадигма. Особистісний 

конструкт і толерантна поведінка. 

Тести, 

питання 
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11. Guciykunst W. B., Ting-Toomey S. Chua E. Culture and interpersonal communication / Guciykunst. W. B., 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 
заняття (теми 1–4) – 5 
балів за тему – макс. 20 
балів. 
 
Модульна робота – макс. 
80 балів. 

Опитування під час заняття 
(теми 5–9) – 5 балів за тему – 
макс. 25 балів. 

 
Модульна робота – макс. 75 
балів. 

Підготовка КПІЗ – макс. 60 балів. 
 
Захист КПІЗ – макс. 30 балів. 
 
Виконання завдань під час тренінгу 
– макс. 10 балів. 

 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 

 

За шкалою ЗУНУ 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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