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 Передбачається оволодіння теоретичним матеріалом щодо процесу 
комунікації, компонентів міжкультурного спілкування, причин 
міжкультурних комунікативних проблем та стратегій їх подолання, а 
також паралельне формування практичних навичок адекватної 
комунікативної поведінки при спілкування з представниками різних 
культурних спільнот. Навчальну базу складають конкретні й реальні 
приклади/ситуації професійного спілкування. Мовленнєва діяльність 
охоплює насамперед сприйняття зразків педагогічного спілкування на 
слух, рольові ігри, презентації, дискусії та написання власних 
коментарів/міркувань до певних прикладів міжкультурного діалогу.



 Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжкультурні комунікації в 
професійно-педагогічній сфері» є розкриття сучасних наукових концепцій, 
понять, методів і технологій міжкультурного спілкування, аналізу й порівняння 
характерних рис рідної культури спілкування і культур спілкування інших 
народів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни “Міжкультурна комунікація в 
професійно-комунікаційній сфері” є: 

 – ознайомлення з різними теоретичними підходами до теорії міжкультурного
спілкуванння і різними методологіями вирішення міжкультурних проблем;

 – навчання вільно оперувати основними термінами й положеннями теорії
міжкультурної комунікації;

 – розширення діапазону навичок вербальної та невербальної комунікації;

 – навчання обирати певний тип поведінки й поводитися відповідно до 
оточуючого культурного середовища;

 – напрацювання навичок продуктивного спілкування в незнайомому
культурному оточенні;

 – навчання розпізнавання стресу, що отримує кожен, хто опиняється в 
незнайомому середовищі, та вмінню управляти ним.

 За результатами вивчення дисципліни у студентів будуть сформовані такі
компетентності:

 загальні:

 здатність до ефективного комунікування та до представлення складної 
комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи 
інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.

 спеціальні:

 - здатність використовувати багатство мови у професійно-педагогічній 
комунікативній діяльності;

 - здатність реалізовувати основні різновиди мовлення у професійно-
педагогічній комунікації;

 - здатність моделювати процес професійно-педагогічної комунікації з 
урахуванням його структурних елементів;

 - здатність управляти процесом комунікації в системі «викладач – учень».

 Результати навчання: вживання формул мовленнєвого етикету (вітання, 

прощання, комплімент, вибачення, співчуття, прохання тощо);добір 

найдоцільніших мовленнєвих моделей взаємодії в системі «учитель – учень» 

залежно від ситуації, вікових особливостей учнів; уникнення мовних штампів, 

стереотипів;здійснення аналізу якості та ефективності мовленнєвої діяльності 

суб’єктів комунікації. Володіння словниковим багатством професійно

спрямованої мови; добір оптимальних мовних й мовленнєвих засобів із 

загальнонаціонального арсеналу мови відповідно до потреб висловлювання. 

Уникнення реплік і висловлень, що створюють бар’єри комунікації; володіння 

різними формами усного мовлення з урахуванням їх мовно-структурних 

особливостей; володіння технікою мовлення (вимова, дикція, темп, 

логічність); здійснення саморефлексії мовленнєвих дій.



 Міжкультурна комунікація як галузь наукового знання і навчальна
дисципліна

 Поняття і сутність міжкультурної комунікації. Основні теорії міжкультурної
комунікації

 Шляхи засвоєння іншої культури

 Види, типи, форми, моделі міжкультурної комунікації

 Проблема розуміння в міжкультурній комунікації. Міжкультурні конфлікти та 
шляхи їх подолання

 Результати міжкультурної комунікації


