
ТЕСТИ ЗАГАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Чим обумовлювалось впровадження Радою Європи проекту “Нові 

виклики міжкультурної освіти: релігійна різноманітність і діалог у Європі” 

(2002-2005)? 

а) наростаючим расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та релігійною 

нетерпимістю; 

б) перемогою ультраправої політичної сили Йорга Хайдера в Австрії у 

2000 р.; 

в) виникненням спільних для всього людства економічних, політичних, 

екологічного проблем; 

г) поширенням єдиних технологій, ціннісних орієнтацій, способу життя. 

 

2. Укажіть основну ідею мультикультуралізму. 

а) впровадження нового предмета навчання у шкільний план, який 

передбачав навчання інтеркультурному діалогу; 

б) злиття різноманітних за змістом культур в одну уніфіковану культуру; 

в) усвідомлення індивідом власної приналежності до певної групи – нації, 

релігійної конфесії, раси тощо; 

г) можливість повної інкорпорації у суспільство певної групи, без втрати 

її власної ідентичності та без обмеження прав. 

 

3. Установіть правильне визначення поняття “ідентичність”. 

а) спосіб споглядання світу через стандарти власної культури; 

б) усвідомлення окремішності власної особистості, приналежності до 

певної групи; 

в) неприйняття незнайомого, незвичного, іншого; 

г) процес відродження етнічної культури. 

 

4. Яким є базове визначення діалогу культур? 

а) Діалог культур – це взаємодія текстів; 

б) Діалог культур – це спілкування окремих людей; 



в) Діалог культур – це проникнення смислів; 

г) Діалог культур – це читання тексту особою. 

 

5. Яке явище ніколи не є наслідком діалогу культур? 

а) вироблення нових смислів; 

б) криза культури; 

в) творче засвоєння чужого досліду; 

г) уніфікація. 

 

6. Якого рівня немає в діалозі культур: 

а) етнічного; 

б) політичного; 

в) цивілізаційного; 

г) національного. 

 

7. Яка ознака не притаманна діалогічним культурам? 

а) антиномічність; 

б) гармонійність; 

в) конфліктність; 

г) космополітизм. 

 

8. Яка філософська школа у сучасній західній філософії не займалася 

проблемами Чужого: 

а) феноменологія; 

б) постструктуралізм; 

в) діалогістика; 

г) всі займалися. 

9. Доберіть антонім до слова “Чужий”: 

а) монстр; 

б) іноземець; 

в) ближній; 



г) свій. 

 

10. Довершіть тріаду Б.С. Кримського: “Дім – Поле –…” 

а) “Город”; 

б) “Місто”; 

в) “Храм”; 

г) “Батьківщина”. 

 

11. Який із символічних фольклорних образів не виконував функцій 

кордону між “світом” та “світом навиворіт”? 

а) ріка; 

б) міст; 

в) поле; 

г) поріг. 

 

12. Яку ознаку має динаміка діалогу культур: 

а) обов’язкова завершеність; 

б) циклічність; 

в) лавиноподібність; 

г) рівноцінний обмін. 

 

13. Доберіть найбільш адекватного героя транскультурної ідентичності: 

а) вчитель; 

б) митець; 

в) учень; 

г) компілятор.  

 

14. Якої ознаки не має транскультурна ідентичність: 

А) монологічність; 

Б) грайливість; 

В) трагічність; 



г) інтертекстуальність. 

 

15. Розкрийте парадигмальний зміст американської концепції “melting 

pot”: 

а) плюралізм; 

б) глобалізм; 

в) лібералізм; 

г) етноцентризм. 

 

16. Політиці якої країни найменш притаманний мультикультуралізм: 

а) Бельгія; 

Б) Канада; 

в) Іран; 

г) Швейцарія. 

 

17. Як у суспільстві називається страх напруги, що породжує 

конформізм? 

а) ксенфобія; 

б) тензофобія; 

в) технофобія; 

г) ортодоксія. 

 

18. Який із різновидів мультикультуралізму стосується не теорії, а 

практики? 

а) романтичний мультикультуралізм; 

б) прагматичний мультикультуралізм; 

в) консервативний мультикультуралізм; 

г) глобалізм. 

 

19. Яка конфесія в Україні має найбільшу кількість громад? 

а) УПЦ КП; 



б) УПЦ МП; 

в) УАПЦ; 

г) УГКЦ. 

 

20. Яке поняття найбільше віддзеркалює специфіку предмета релігійної 

культурології? 

а) священне; 

б) догмат; 

в) діалог; 

г) матерія. 

 

21. Який підхід до аналізу релігії пропонує релігійна культурологія: 

а) семіотичний; 

б) семантичний; 

в) соціальний; 

г) метафізичний. 

 

22. Назвіть поняття, яке не стосується діалогістики: 

а) Третій; 

б) Інший; 

в) Я; 

г) всі стосуються. 

 

23. Головна цінність активної толерантності – це: 

а) індиферентність; 

б) лояльність; 

в) відповідальність; 

г) іронічність. 

 

24. Назвіть зворотній бік цінності толерантності: 

а) плюральність; 



б) терпимість; 

в) релятивація; 

г) тотальність. 

 

25. Що є негативним наслідком принциповості суб’єкта: 

а) агресивність; 

б) індиферентність; 

в) конформізм; 

г) пасивність. 

 

26. Яка якість є головною для діалогічної особистості: 

а) принциповість; 

б) толерантність; 

в) відповідальність; 

г) єдиної і правильної відповіді немає. 

 

27. Що не можна віднести до викликів західного багатокультурного 

суспільства: 

а) суспільна дезінтеграція; 

б) імміграція; 

в) глобалізація; 

г) соціалізація; 

д) загострення расизму й ксенофобії. 

 

28. Визначте поняття, що не має відношення до багатокультурної освіти: 

а) міжкультурний діалог; 

б) суспільна інтеграція; 

в) конфронтація ; 

г) компроміс. 

 



29. Яка ознака не властива розумінню природи громадянства у контексті 

полікультурної освіти:  

а) багатократна ідентичність; 

б) етноцентризм; 

в) наявність спільних цінностей, 

г) соціальна взаємодія та інтеграція. 

 

30. Визначте позицію, яка не відповідає основним аспектам 

полікультурної освіти: 

а) міжкультурна освіта в контексті міграції;  

б) визнання культурних, національних, мовних та етнічних меншин 

найважливішим чинником суспільного розвитку; 

в) знання основних понять культурології; 

г) знання прав людини. 

 

31. Який аспект не притаманний інноваційним підходам до викладання 

історії у багатокультурному суспільстві: 

а) взаємовключеність, врахування відмінностей між етнічними, 

релігійними, лінгвістичними ідентичностями; 

б) історична реконструкція, яка базується на використанні різноманітних 

джерел; 

в) багатоперспективність; 

г) розгляд контороверсійних і вразливих питань історичного минулого; 

д) пріоритетна увага політичній і військовій історії ХХ ст., яка мала 

значний вплив на долю людини. 

 

32. Основний критерій добору змісту та методики історичної освіти:  

а) підбір контроверсійних джерел; 

б) включення до змісту матеріалів про історію та культуру народів світу; 

в) гуманістичні загальнолюдські цінності; 

г) застосування активних та інтерактивних методів навчання. 



 

33. Яка ознака не властива європейському виміру цілей освіти у 

полікультурному суспільстві:  

а) активне і діяльнісне навчання, що стимулює інтерес і творчість учнів у 

процесі співпраці;  

б) кооперативне навчання у групах;  

в) можливості для інтеграції в гомогенних класах;  

г) розвиток критичного мислення; 

д) проектна робота. 

 

34. Яке явище не є ознакою міжкультурного діалогу засобами історії: 

а) розуміння соціальних відносин минулого, їхніх причин, наслідків, 

впливу на сучасне і майбутнє; 

б) суб’єктивний аналіз історичних подій; 

в) відкрита дискусія вразливих і контроверсійних питань; 

г) виявлення позитивного впливу між різними національними та 

релігійними громадами. 

 

35. Визначте поняття, яке не має відношення до принципів 

полікультурної освіти:  

а) доцільності; 

б) варіативності;  

в) співпраці, 

г) субординації;  

д) добровільності;  

е) поваги та толерантного ставлення до особистості учня;  

є) демократичності.  

 

36. Ще не є складовою технології критичного мислення засобами 

історичної освіти: 

а) надання учням різних інтерпретацій подій і явищ;  



б) робота з історичними джерелами з метою визначення авторської 

позиції; формулювання думки вчителя;  

в) навчання написання есе, анотування, реферування;  

г) навчання учня правилам організації діалогу і дискусії,  

д) представлення власної позиції. 

 

37. Який методичний прийом не властивий формуванню здатності 

розв’язання соціальних конфліктів: 

а) оволодіння учнями способами ефективного вирішення проблем;  

б) навчання поступатися своїми інтересами іншим; 

в) оволодівати уміннями пошуку компромісів;  

г) навичками вирішення конфліктів на різних рівнях соціальної 

комунікації.  

 


