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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Теорія та практика міжкультурної комунікації” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

бакалавра  

 

спеціальності (напряму)  

Філологія 
 

спеціалізації 

германські мови та літератури 

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  

1.1.1. набуття студентами теоретичних знань; 

1.1.2. формування комунікативної компетенції та навичок користування іноземною мовою у 

різних галузях професіональної діяльності, науковій та практичній роботі, у спілкуванні із 

зарубіжними партнерами, для самоосвіти, тощо. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

1.2.1. розглянути особливості та основні характеристики міжкультурної комунікації; 

1.2.2. показати і проаналізувати зв'язки між стереотипами спілкування і національним, 

соціальним, загальнокультурним, економічним контекстом; 

1.2.3. проаналізувати зв’язок системи цінностей, бачення світу, громадської свідомості нації з 

комунікативною поведінкою народу, що вивчається; 

1.2.4. розкрити поняття менталітету та національного характеру британського та американського 

народів; 

1.2.5. розглянути домінантні риси сучасної британської та американської комунікативної 

поведінки. 

 

1.3. Кількість кредитів – 2 

 

1.4. Загальна кількість годин – 72  

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 

Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

5-й 

Семестр 

9-й 

Лекції 

10 год. 

Самостійна робота 

62 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів 

навчання: 

знати:  

- об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади сучасної міжкультурної 

комунікацій,   

- основні поняття та коло проблем культурологічних студій; 

- основні методи, способи і засоби отримання, збереження, переробки іншомовної 

інформації.  

вміти:  

- розуміти співрозмовника у міжособистісному спілкуванні та професійній діяльності, 

адекватно висловлювати свої думки та міркування, застосовувати методи і засоби пізнання 

для інтелектуального розвитку, підвищення культурного рівня та професійної 

компетентності. 

- охарактеризувати соціокультурні особливості, культурні цінності та морально-етичні 

норми британського та американського лінгвокультурних суспільств; вести соціокультурні 

спостереження під час роботи з відеоматеріалами (манера взаємодії між членами 

суспільства народу, комунікативна поведінка якого вивчається) 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Характеристики міжкультурної комунікації. 

 

Тема 1. Світ, культура і мова у комунікації 

Формуються фундаментальні уявлення про основні поняття міжкультурної комунікації. 

 

Тема 2.  Національний характер і етностереотипи. 

Ознайомлення студентів з основними стереотипами та складовими національного характеру. 

 

Тема 3.  Міжкультурні конфлікти та шляхи їх подолання.  

Розглядаються шляхи виникнення та подолання конфліктів у міжкультурній комунікації, 

а аналізуються у світлі відбиття в них сучасних соціокультурних явищ.  

 

Тема 4.  Національно-специфічні особливості невербальної комунікації. 

Передбачається порівняльна характеристика невербальної поведінки британського та 

американського народів в аспекті кінесики, окулесики, квазімови та інших. 

 

Тема 5.  Критерії успішності міжкультурного спілкування та шляхи його оптимізації. 

Розглядаються вплив англомовної культури на комунікативну поведінку її представників, 

система цінностей в англомовному суспільстві, сучасні стереотипи поведінки у порівнянні з 

іншими культурами. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тематичних блоків Кількість годин 

заочна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

Тема 1. Світ, культура і мова у 

комунікації 
14 2    12 

Тема 2. Національний характер і 

етностереотипи 
14 2    12 

Тема 3. Міжкультурні конфлікти та 

шляхи їх подолання.  
16 2    14 

Тема 4. Національно-специфічні 

особливості невербальної 

комунікації    

14 2    12 

Тема 5. Критерії успішності 

міжкультурного спілкування та 

шляхи його оптимізації 

14 2    12 

Разом за розділом 1 72 10    62 

Усього годин  72 10    62 

 

4. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ознайомлення з культурно-антропологічними засадами міжкультурної 

комунікації. Підготовка до поточного контролю за матеріалами лекції. 
12 

2 Аналітичний огляд теоретичних засад соціалізації, інкультурації, 

акультурації, розмежування та порівняння характеристик цих понять. 

Підготовка до підсумкового контролю. 

12 

3 Підготовка до підсумкового контролю. Самостійне вивчення теоретичного 

матеріалу стосовно проблеми розуміння у міжкультурній комунікації. 
14 

4 Підготовка до лекцій, прочитання найважливіших джерел з питань 

культурного шоку. Написання реферату. 
12 

5 Підготовка до лекцій, прочитання найважливіших джерел стосовно 

комунікативних перешкод та шляхів їх подолання, перегляд та аналіз 

відеоматеріалів. 

12 

 Разом  62 
 

5. Методи контролю 
 

1. Метод усного контролю: індивідуальне/фронтальне опитування, усний аналіз культурних 

ситуацій.  

2. Метод тестового контролю: множинний вибір (залік). 

3. Метод самоконтролю: робота з методичним посібником. 
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6. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залікова 

робота 
Сума 

60 40 100 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

7. Рекомендоване методичне забезпечення 

 

Основна література 

1. Андреева И.В. Межкультурная коммуникация: учебное пособие [для студентов вузов] / И.В. 

Андреева, Л.А. Балобанова; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. – Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2011. – 96 с. 

2. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – СПб.: 

Питер, 2007. – 496 с. 

3. Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации: [учеб. пособие для студентов 

вузов] / Е.Н. Белая. – М.: ФОРУМ, 2011. – 208 с. 

4. Васильев Н. Н. Тренинг преодоления конфликтов / Н. Н. Васильев. – СПб.: Речь, 2006. – 174 с.  

5. Главацька О. Л. Основи самовиховання особистості : навч.-метод.  посіб. / О. Л. Главацька. – 

Тернопіль, 2008. – 206 с.  

6. Гладкова В. М. Профорієнтація: навч. посіб. / В. М. Гладкова. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 

160 с. 

7. Зинченко В.Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической 

парадигме: учеб. пособие для студ. вузов / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – 2-е изд. – М.: 

Флинта: Наука, 2008. – 224 с. 

8. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение: [yчеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений] / Л.М. Митина, Ю.А. Кореляков, Г.В. Шавырина и др. ; ред. Л.М. 

Митиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с. 

9. Основы межкультурной коммуникации: практикум: учебное пособие для студ. вузов / авт.-сост.: 

Л.Г. Викулова, С.Г. Василенко, Л.А. Воробьева и др.; под ред. Л.Г. Викуловой; Иркут. гос. лингв. ун-

т. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 288 с.: ил. 

10. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учеб. пособие для 

студ. вузов / Т.Н. Персикова. – М.: Логос, 2008. – 224 с.  

11. Рот Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-метод. пособие для студ., обуч. 

по гуманитар. и социально-экон. спец. / Ю. Рот, Г. Коптельцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 223 с.  

12. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: учеб. пособие для студ. вузов / А.П. Садохин. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – 288 с. 

13. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие для студ. вузов / С.Г. 

Тер-Минасова. – М.: Слово/Slovo, 2008. – 264 с. 

14. Dudoladova A.V. Methods and Practice of Intercultural Communication. – Харків: ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, 2014. -  64 p. 
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Допоміжна література 

1. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. – М., 2001.   

2. Верещагин Е.М, Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1990.    

3. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: курс лекций. – М., 1998.   

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. О.Я. Гойхмана. – М., 1997. 

5.  Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посіб. / Г. М. 

Калашник. – К.: Знання, 2007. – 143 с. 

6.  Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : [учебник] / А. Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В. Г. 

Коновалова. – М.: Инфра-М, 2002. – 368 с. 
7.  Стереотипы и материальные системы ценностей в межкультурной коммуникации: сборник 
статей. Вып. 1 / под ред.: В. Шайдурова, А. Киклевича]; Невский ин-т языка и культуры. – 
СПб.; Ольштын: Изд-во Невского ин-та языка и культуры, 2009. – 262 с.    
8. Agar M. Language shock: Understanding the culture of conversation. – New York: William 
Morrow, 1994. – 284 p.  
9.   Fiedler Ech. America in close-up. – Pearson Education Limited, 2008. – 282 p.  
10. Ting-Toomey S., Chung L.C. Understanding Intercultural communication. Oxford: Oxford 
University Press, 2005. – 424 p. 
 

8. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. Fundamentals of Intercultural Communication [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  

2. Cross-Cultural Communication [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  www.wikipedia 

3.   American Behavioral Patterns [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://psyjournal.ru   

4. Intercultural Communication [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.znanium.com  

5.  Aunt Cathy's Lecture Series [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.absolutewrite.com/forums/showthread.php?t=18954 

http://www.znanium.com/

