
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Толерантність та недискримінація 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології, 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Іванова Т.М., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології, політології, 

соціокультурних технологій; Теслик Наталія 

Миколаївна, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри психології, політології 

та соціокультурних технологій. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (16 годин – лекції, 

16 годин – практична робота). 118 годин 

становить самостійна робота студента 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній формі 

навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти, крім  

053 Психологія 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні знання з зі шкільного курсу 

інформатики 

Додаткові умови 
«Загальна та експериментальна психологія», 

«Соціальна психологія» 



 

 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – формування толерантного ставлення до людей у різних 

життєвих обставинах, розвиток навичок протидії дискримінації 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма курсу складається з 5 тем. 

Тема 1. Толерантність особистості. 

Толерантність як психологічна проблема. Стереотип і упередження. Види стереотипів. 

Нетерпимість у соціумі. Віктимізуючий вплив нетерпимості. Толерантність та інтолерантість.  

Тема 2. Інклюзивність суспільства та психологічна готовність особистості до змін.   

Толерантність до невизначеності. Полікультурне суспільство. Інклюзивність суспільства. 

Соціально вразливі групи. Психологічна готовність до змін.  

Тема 3. Дискримінація як психологічна категорія.  

Дискримінація. Джерела дискримінації. Ознаки дискримінації. Законність обмеження прав осіб. 

Принцип недискримінації.  

Тема 4. Форми дискримінації.  

Пряма дискримінація. Непряма дискримінація. Сегрегація. Утиск і булінг. Підбурювання до 

дискримінації. Відмова в розумному пристосуванні. Віктимізація.  

Тема 5. Види дискримінації. Психологічне підґрунтя протидії дискримінації  

Психологічна характеристика різних видів дискримінації. Гендерно-чутливий підхід в 

сучасному суспільстві. Гендер у сучасному науковому вимірі. Шовінізм, його види та 

психологічне підґрунтя. Засоби протидії різним формам дискримінації як психологічна проблема.  

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 Аналізувати психологічні особливості толерантного ставлення індивіда 

РН2 Усвідомлювати соціально-психологічні передумови толерантності особистості, 

нетерпимості та псевдотолерантості у соціумі 

РН3 Розуміти закономірності трасформації соціокультурних процесів та психологічні 

передумови толерантного ставлення та дискрімаційних проявів індивідуальної 

поведінки  

РН4 Відрізняти сутнісно толерантне ставлення та дискримінаційні прояви  за 

формами та впливами на психічне життя та здоров’я людини 

РН5  Вживати ефективних заходів щодо протидії дискримінації 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 



 

 

Тема 1.  

Л 1. Толерантність особистості.  

Толерантність як психологічна проблема. Стереотип і упередження. Види стереотипів. 

Нетерпимість у соціумі. Віктимізуючий вплив нетерпимості. Толерантність та інтолерантість.  

ПЗ 1. Толерантність особистості.  

Толерантність як психологічна проблема. Стереотип і упередження. Види стереотипів. 

Нетерпимість у соціумі. Віктимізуючий вплив нетерпимості. Толерантність та інтолерантість.  

Тема 2.   

Л 2. Інклюзивність суспільства та психологічна готовність особистості до змін.   

Толерантність до невизначеності. Полікультурне суспільство. Інклюзивність суспільства. 

Соціально вразливі групи. Психологічна готовність до змін.  

ПЗ 2. Інклюзивність суспільства та психологічна готовність особистості до змін.  

Толерантність до невизначеності. Полікультурне суспільство. Інклюзивність суспільства. 

Соціально вразливі групи. Психологічна готовність до змін.  

Тема 3.  

Л 3. Дискримінація як психологічна категорія.  

Дискримінація. Джерела дискримінації. Ознаки дискримінації. Законність обмеження прав осіб. 

Принцип недискримінації.  

ПЗ 3. Дискримінація як психологічна категорія.  

Дискримінація. Джерела дискримінації. Ознаки дискримінації. Законність обмеження прав осіб. 

Принцип недискримінації.  

Тема 4.  

Л 4. Форми дискримінації.  

Пряма дискримінація. Непряма дискримінація. Сегрегація. Утиск і булінг. Підбурювання до 

дискримінації. Відмова в розумному пристосуванні. Віктимізація.  

ПЗ 4. Форми дискримінації.  

Пряма дискримінація. Непряма дискримінація. Сегрегація. Утиск і булінг. Підбурювання до 

дискримінації. Відмова в розумному пристосуванні. Віктимізація.  

Тема 5. 

Л 5. Види дискримінації. Психологічне підґрунтя протидії дискримінації  

Психологічна характеристика різних видів дискримінації. Гендерно-чутливий підхід в 

сучасному суспільстві. Гендер у сучасному науковому вимірі. Шовінізм, його види та 

психологічне підґрунтя. Засоби протидії різним формам дискримінації як психологічна проблема.  

ПЗ 5. Види дискримінації. Психологічне підґрунтя протидії дискримінації  

Психологічна характеристика різних видів дискримінації. Гендерно-чутливий підхід в 

сучасному суспільстві. Гендер у сучасному науковому вимірі. Шовінізм, його види та 

психологічне підґрунтя. Засоби протидії різним формам дискримінації як психологічна проблема.  

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Презентація групової самопідготовки до практичних занять. 

НД 3. Проектне дослідження процесу створення віртуального контенту та його психологічний 

аналіз. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. інтерактивні лекції; 



 

 

МН2. практичні демонстрації.;  

МН3. практико-орієнтоване навчання. 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота надають студентам матеріали з різних точок зору, що 

вимагають аналізу психологічних особливостей толерантного ставлення індивіда (РН 1). 

Теоретичне та практичне ознайомлення з матеріалами курсу зосереджена на потребі усвідомити 

детермінанти, психологічні передумови толерантності особистості (РН 2). Вони доповнюються 

завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці під час аналізу трасформації соціокультурних процесів та 

психологічні передумови толерантного ставлення та дискрімаційних проявів індивідуальної 

поведінки (РН 3). Підготовка до практичних занять та під час самостійної роботи стимулює 

студентів відрізняти сутнісно толерантне ставлення та дискримінаційні прояви  за формами та 

впливами на психічне життя та здоров’я людини (РН 4). Під час підготовки до практичних занять 

студенти розвиватимуть навички вживати ефективних заходів щодо протидії дискримінації (РН 5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

дослідницьких проектних завдань, підготовка загального конспекту, проектне завдання, виконання 

контрольної роботи, усні індивідуальні повідомлення та демонстрація самопідготовки у міні-

групах.  

 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі оцінки систематичності та активності роботи 

студента на лекційних та практичних заняттях (М1), виконання дослідницьких проектних завдань 

(М2), підготовка загального конспекту (М3), письмових опитувань (тестувань) (М4), оцінки 

виконання підсумкового контролю (М5). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. 



 

 

Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

9. систематичність і планомірність роботи на заняттях – 38 б.; 

10. виконання дослідницьких проектних завдань – 20 б.; 

11. підготовка загального конспекту – 6 б.; 

12. тестування – 6 б.; 

13. виконання  підсумкового контролю - 30 б. 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення (ЗН 2) 

Основна література. 

16. Єлігулашвілі М., Федорович І., Пономарьов С. Організація навчання 

з питань дискримінації. Практичний посібник. К., 2015. 136 с.  

17. Гюлен, М. Ф. Діалог і толерантність [Текст] / М. Ф. Гюлен ; пер. 

О.М. Зубань, В.М. Підвойний.  К. : Вид-во Жупанського, 2012. 376 

с.   

 

Додаткова література 

1. Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-

методологічний аспект [Текст] : колективна монографія / Ф.С. 

Бацевич, С.Л. Грабовська, О.В. Дарморіз та ін.; За заг. ред. В.П. 

Мельника. Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. 330 с.  

2. Доповідь Європейської комісії проти расизму та нетерпимості по 

Україні (четвертий цикл моніторингу) /Council of Europe.  Strasbourg 

Cedex, 2012. 52 c. 

3. Tella O. Understanding Xenophobia in South Africa: The Individual, the 

State and the InternationalSystem. Insight on Africa. 2016. P 142–158. 

4. Пономарьов С.Ю., Федорович І.Ю. Запобігання та протидія 

дискримінації в Україні: Посібник для працівників органів державної 

влади та місцевого самоврядування. К.: Міжнародна організація з 

міграції, Представництво в Україні, 2014. – 74 с. 

5. Джерела толерантності. Каталог виставки. 2004-2006 [Текст].  2-ге 

вид.  К. : Дух і Літера, 2009. – 88 с.   

6. Моргун В. Ф. Толерантність як чинник мотивації спілкування / В. Ф. 

Моргун / Становленння і розвиток особистості в умовах освітнього 

простору: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(14-15 травня 2015 р., м. Полтава).  Полтава : Друкарська майстерня, 

2015.  192 с. 

 

 

  


