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Мета  курсу  навчальної  дисципліни  «Основи  міжкультурної
комунікації» (читається  англійською  мовою):  виокремлення,  вивчення  і
засвоєння  основних  понять  і  категорій  мови  як  засобу  комунікації  між
представниками різних націй і народів світу. 

Завданнями  курсу є  формування  професійної  лінгвістично-
комунікативної  компетенції;  володіння  понятійним  апаратом  основ  теорії
міжкультурної  комунікації; вміння розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих
актів, тактик і стратегій спілкування; аналізувати  культурні та соціокультурні
чинники  та  різновиди  засобів  комунікації,  а  також  здатність  практичного
застосовування набутих знань,  умінь і  навичок у практичній діяльності  та
наукових дослідженнях. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

 ознайомлення  із  теоретичними  підходами  до  теорії  міжкультурного

спілкування;
 ознайомлення з методологіями обговорення міжкультурних проблем;

 навчання  вільно  оперувати  основними  термінами  й  положеннями

теорії міжкультурної комунікації;
 збільшення  можливостей  використання  вербальної  та  невербальної

комунікації;
 навчання  вмінь  обирати  тип  поведінки  й  поводитися  відповідно  до

оточуючого культурного середовища;
 напрацювання  навичок  продуктивного  спілкування  в  незнайомому

культурному оточенні;
 навчання  виявлення стресу,  що  отримує  кожен,  хто  опиняється  в

незнайомому середовищі, та вмінню справлятись з ним;
 напрацювання  вміння  застосовувати  дослідження  з  теорії

міжкультурної  комунікації  до  вирішення  сучасних  лінгвістичних
проблем.

Вивчення курсу сприяє розвитку професійних  компетенцій на основі
отриманих знань, вмінь і навичок. Дана дисципліна поглиблює наявні знання
про  сутність інтерактивного  процесу  спілкування  та  його  культурологічну
специфіку, дозволяє зрозуміти природу мови як засобу спілкування, а також
демонструє міждисциплінарні зв’язки з усім циклом фахових дисциплін.

За  ситуативним  принципом  базується  освітній  процес. Структурою
вивчення  цієї  дисципліни  є модуль.  Після  кожного  модуля проводиться
контроль.  Під  час  укладання  цієї  навчальної  програми  було  використано
сучасні методики та передбачено реалізацію комплексного підходу в процесі
формування у студентів мовної, мовленнєвої  та міжкультурної компетенції,



країнознавчої  обізнаності  у  процесі  навчання  комунікативній  діяльності
засобами іноземної мови.

За  допомогою  програми  визначаємо  обсяги  знань,  які  повинен
опанувати  студент  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної
характеристики,  змістовні  складові  предмету,  методичне  забезпечення,  а
також  систему оцінювання освітніх досягнень студентів. 

Студент повинен   знати:
– фундаментальні поняття і категорії курсу, який вивчається;
– залежність між мовою, мовленням і комунікацією;
– підходи до вивчення і моделі комунікації;
– правила реплікування;
– типи діалогічних єдностей та їх використання;
– поняття дискурсу та його типів;
– принципи комунікації;
– поняття контексту та його типів;
– гендерні, культурні, міжкультурні та соціальні фактори комунікації;
– теоретичні засади курсу теорії міжкультурної комунікації;
– основні характерні риси своєї культури;
–  основні характерні риси культур народів-носіїв англійської мови.

Студент повинен   вміти:
– вирізняти  і  розрізняти  мову,  мовлення,  комунікацію  як  лінгвістичні

явища;
– встановлювати  референтні  зв’язки  між  висловлюванням  та  наміром

мовця;
– встановлювати типи мовленнєвих актів;
– визначати типи реплікування та структуру діалогів;
– володіти стратегіями і тактиками спілкування;
– підбирати відповідні комунікативні маркери;
– володіти принципом ввічливості;
– вільно  оперувати  основними  термінами  і  положеннями  основ

міжкультурної комунікації;
– самостійно знаходити приклади міжкультурної комунікації, що мають

місце в сучасних реаліях;
– перекладати  і  обговорювати  тексти міжкультурного  спрямування  в

межах програми дисципліни, застосовуючи теоретичні знання з теорії
міжкультурної комунікації.



Програма курсу
Модуль 1. Теоретичні основи міжкультурної комунікації.
Змістовий модуль 1. Основні засади міжкультурної комунікації.
Тема 1.  Міжкультурна комунікація  як галузь наукового знання і  навчальна
дисципліна. Поняття і сутність міжкультурної комунікації.
Тема  2.  Теорії  міжкультурної  комунікації.  Визначення  комунікації.  Моделі
комунікації.
Тема  3.  Види,  типи,  форми  міжкультурної  комунікації.  Способи  вивчення
іншомовної культури.
Тема  4.  Комунікація,  мова  і  культура.  Соціальні  чинники  міжкультурної
комунікації.
Тема 5. Ввічливість. Комунікативні невдачі. Конфлікт.
Модуль 2. Комунікація в різних культурах світу.
Змістовий модуль 2. Практичні основи міжкультурної комунікації.
Тема 1. Культурні  стереотипи  та  етнічні  упередження.  Міжкультурні
відмінності Великої Британії .
Тема 2. Міжкультурні відмінності США та Канади.
Тема 3. Міжкультурні відмінності  країн Європи.
Тема 4. Міжкультурні відмінності Японії та Китаю.
Тема 5. Міжкультурні відмінності  інших країн світу та оптимальні шляхи
подолання проблем міжкультурної комунікації.
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