
ЗАПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Глобалізація та її вплив на сучасну історичну освіту. 

2. Мультикультуралізм : за і проти. 

3. Типи мультикультуралізму та їх обґрунтування. 

4. Мультикультуралізм, інтеркультуралізм, полікультурність: до сутності 

поняття. 

5. Нагальність впровадження полікультурної освіти в європейських 

країнах.  

6. Нагальність впровадження полікультурної освіти в Україні. 

7. Проблеми впровадження полікультурної освіти. 

8. Сутність акультуразійного, діалогічного та соціального підходів до 

полікультурної освіти. 

9. Феноменологічний підхід полікультурної освіти та його застосування у 

навчанні історії. 

10. Контекстуальний підхід полікультурної освіти та його застосування у 

навчанні історії. 

11. Інтерпретаційний підхід полікультурної освіти та його застосування у 

навчанні історії. 

12. Поняття ідентичності та її різновиди. 

13. Поняття і сутність діалогу культур. 

14. Діалогічність як ознака української культури. 

15. Етнокультурна ідентифікація українців. 

16. Мотив Чужого в діалозі культур. 

17. Динаміка діалогу культур в Україні. 

18. Транскультурна ідентичність як спосіб національного 

самоусвідомлення. 

19. “Школа діалогу культур” як модель навчання історії. 

20. Полірелігійність як реалії сучасного українського суспільства. 

21. Культурологічний підхід до вивчення релігійної багатокультурності в 

Україні. 



22. Релігійна багатокультурність у системі національної історичної 

освіти. 

23. Генеза, функції, динаміка становлення національної культури та її 

прояви на конкретних етапах історії України. 

24. Характер співвідношення загальнолюдського й національного в 

культурі на прикладах з історії України. 

25. Українська культура кінця ХХ – початку ХХІ ст.: зміст і динаміка 

транскультурних процесів. 

26. Релігійна культура язичництва на території українських земель. 

27. Релігійна ситуація в Україні Литовсько-польскої доби і доби 

Козаччини. 

28. Багаторелігійність в Україні у ХІХ-ХХ ст. 

29. Сучасна релігійна ситуація в Україні. 

30. Образ Іншого у сучасних шкільних підручниках з історії України. 

31. Нація і національна ідентичність: сутність та особливості. 

32. Дилеми ідентичності та лояльності в імперських умовах. 

33. Мова як маркер національної ідентифікації. 

34. Деформація національної ідентичності за радянської доби. 

35. Національна ідентичність сучасних українців: здобутки та 

прорахунки. 

36. Європейські стратегії в історичній освіті в умовах полікультурного 

середовища. 

37. Основні підходи до змісту шкільної історичної освіти в умовах полі 

культурності. 

38. Відображення полікультурності у навчальних програмах з історії 

України. 

39. Відображення полікультурності у навчальних програмах з всесвітньої 

історії.  

40. Принципи навчання історії у школі в контексті полікультурної освіти. 

41. Полікультурна компетентність особистості як орієнтир і результат 

історичної освіти. 



42. Шляхи впровадження полікультурних підходів у шкільну історичну 

освіту. 

43. Мета і завдання історії у багатокультурному суспільстві. 

44. Реалізація компетентнісного підходу у практиці навчання історії у 

європейських країнах. 

45. Методичні умови впровадження принципу полікультурності в 

шкільну історичну освіту. 

46. Кооперативне навчання історії на прикладах міжкультурної взаємодії. 

47. Створення психологічної атмосфери на уроках історії. 

48. Створення навчальних ситуацій, що спонукають до вивчення різних 

аспектів полі культурності. 

49. Розвиток критичного мислення учнів на матеріалі міжкультурних 

взаємин в історії України. 

50. Дослідницька робота учнів з матеріалами полікультурного змісту. 

51. Розвиток емпатії учнів як умова полікультурної історичної освіти. 

52. Складові методики навчання історії за полікультурним принципом. 

53. Полікультурна освіта учнів засобами історії у позакласній діяльності. 

Організація історико-пошукової діяльності учнів у позаурочний час. 


