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Короткий 

опис 

навчальної 

дисциплін

и 

Завданням курсу «Толерантність та недискримінація» є вивчення 

базових знань про толерантність та недискримінацію, роль 

толерантності у сучасному світі, дослідження конфліктів, що виникають 

через дискримінацію, підвищення обізнаності здобувачів вищої освіти 

про необхідність толерантності щодо вирішення чутливих проблем в 

Україні. 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Толерантність та 

недискримінація» є формування у здобувачів вищої освіти толерантного 

ставлення до людей у різних життєвих обставинах, розвиток навичок 

протидії дискримінації в професійній діяльності. 

Мова 

викладання 
Українська 

 

 

Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійн

а робота, 

год. 

Обсяг, 

кредит

и 

ЄКТС 

Денна форма 10 20 60 3,0 

 
Результати 
навчання 

 

Симво

л 

ПРН 

 

Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої освіти 

буде: 

 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінюванн

я 

досягнення 

ПРН 



ПРН 03 

Розробляти і реалізовувати соціальні та 

міждисциплінарні проекти з урахуванням 

соціальних, економічних, правових, 

екологічних та інших аспектів суспільного 

життя.  

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування 

ПРН 07 

Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм 

професійної етики соціолога та 

загальнолюдських цінностей.  

Лекції, семінари, 

самостійне 

навчання, кейс-

метод 

Усне 

опитування 

ПРН 08 

 розуміло і недвозначно доносити знання, 

власні висновки та аргументацію з питань 

соціології та суміжних галузей знань до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються.  

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

 

Усне 

опитування 

ПРН 12 

Координувати створення і підтримку 

нормативно-методичної і інформаційної бази 

дослідження з метою розробки і успішної 

реалізації програм соціального розвитку 

установ, організацій, територіальних та інших 

спільнот.  

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

 

Усне 

опитування 

ПРН 16 

Аналізувати соціальний та індивідуальний 

контекст проблем особистості, соціальної 

групи, громади, соціального інституту.  

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування 

ПРН 17 

Розробляти критерії та показники 

ефективності професійної діяльності, 

застосовувати їх в оцінюванні виконаної 

роботи, пропонувати рекомендації щодо 

забезпечення якості соціальних послуг та 

управлінських рішень.  

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усне 

обговорення 

 
 міст 

навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання 

на ПРН 

дисципліни 

Л/П /СР , год. 

(денна ф/н) 

Тема 1. 

Толерантність та нетерпимість у 

соціумі. Стереотипи та упередження. 

Інклюзивність суспільства. 

ПРН 03 

ПРН 07 

ПРН 08 

ПРН 12 

ПРН 16 

ПРН 17 

2/4/12 

Тема 2. 

Міжнародний досвід зі сприяння 

толерантності. Толерантність і 

європейські правові цінності.  

Толерантність  і мова ворожнечі «hate 

speech». 

ПРН 03 

ПРН 07 

ПРН 08 

ПРН 12 

ПРН 16 

ПРН 17 

2/4/12 

Тема 3. 

Дискримінація. Джерела 

дискримінації. Форми та види 

дискримінації.  ендерно-чутливий 

підхід в сучасному суспільстві.  

ПРН 03 

ПРН 07 

ПРН 08 

ПРН 12 

2/4/12 



ПРН 16 

ПРН 17 

Тема 4. 

 асоби протидії різним формам 

дискримінації. Джерела та прояви 

нетерпимості в Україні 

ПРН 03 

ПРН 07 

ПРН 08 

ПРН 12 

ПРН 16 

ПРН 17 

2/4/12 

Тема 5. 

Джерела та прояви нетерпимості в 

Україні.   

ПРН 03 

ПРН 07 

ПРН 08 

ПРН 12 

ПРН 16 

ПРН 17 

2/4/12 

    

Список 

основної 

літератури 

Міжнародна конвенція ООН про ліквідацію усіх форм расової 

дискримінації 1965 р.  

Декларація ООН про ліквідацію усіх форм нетерпимості і 

дискримінації на основі релігії або переконань 1981  

Декларація ООН про права осіб, що належать до національних чи 

етичнічних, релігійних або мовних меншин 1992 р.  

Декларація ЮНЕСКО про расу і расові упередження 1978 р. 

Декларація ЮНЕСКО про принципи толерантності 1995 р. Конвенція 

ЮНЕСКО про боротьбу з дискримінацією у галузі освіти 1960 р. 

Recommendation CM/Rec (2010)5 of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe to member states on measures to combat discrimination 

on grounds of sexual orientation or gender identity  

Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe to member states on “hate speech”  

Recommendation 1915 (2010) of the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe “Discrimination on the basis of sexual orientation and 

gender identity”.  

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

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

 алицький І. Толерантність у правовому житті сучасної України. – 

Харків : Фенікс, 2011.  

 юлен, М. Ф. Діалог і толерантність  пер. О.М.  убань, В.М. 

Підвойний. К. : Вид-во Жупанського, 2012. 376 с.  

Пономарьов С.Ю., Федорович І.Ю.  апобігання 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. 

Толерантність у транзитивних суспільствах: філософський, правовий, 

політичний, соціологічний виміри / за ред. О. Петришина, Д. Вовка, О. 

Уварової. – Харків : Право, 2016.  

Шмаленко Ю.І. Толерантність та нульова терпимість як чинник 

внутрішньої стабільності країни // Матеріали круглого столу «Людина 

має право: філософсько-правовий та соціокультурний дискурс 

українського суспільства» (15.11.2018) - Одеса: 2018. C.48-52. 

Iuliia Shmalenko, Olena Mitina, Victoria Bielousova Zero tolerance to 

violation of academic integrity. Innovations in science: challenges of our 

time. Collective monograph. Vol.2. Hamilton. P. 48-57. 



 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до  акону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей)  

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей  

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права  

надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

“ОЮА” визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-

education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-

dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

 доповіді та повідомлення на семінарах 25 

 виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 
15 

 опитування на семінарських заняттях 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

Шкала 
оцінюванн

я 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74  адовільно 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


E 60-66  адовільно (достатньо) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 
Навчальне навантаження  
здобувача вищої освіти 

 

Види 

навантаження 

Середня кількість год. 

на кожен вид (денна 

форма) 

Кількість кредитів/год. 3,0/90 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 30 

лекційні заняття, год. 10 

практичні заняття, год. 20 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 60 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, 
год. 

60 

Екзамен - 

 алік + 

 


