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1. опис llавчальноi дксцрrплiни

Примiтка.
СгяiввiднOIк*нжý кiдък*стi гФдкн аудитOрни}r занять дfi *амшстifg1т*т i
iндивiдуалъноТ роботи становить:

для денноТ форми навчаЕýя * l:2

Е 1 кредит: З0 год.

Кiлькiсть кредитiв : З.0

Наймеяуваýня
показникiв

Галузъ зяанъ? ЕаЕрям

гliдготовки, ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний рiвенъ

Характеристика
навчаJIьЕоi дисriиirлiни

деЕна форма
н&ýчfi}lня

заOчна форма
ýаýч&нýr[

Кiлькiсть кредитiв*
з.0

Гаrrузъ знанъ
03 Гуманiтарнi науки

Нормативна
Освiтньо-професiйна
програма <<Германськi

мýtsи та лiт,ераryри
{переклад вк.глючно}>>

Модулiв * 2 Сп*лдiалънiсть
035 Фiлологiя

Спецiалiзацiя
0З5.04 i Германськi мови
та лiтераryри {шерекrrад
включЕо), перпrа -
аяглiйська

PiK жiдг*тФЕкж:
(к}тс)

Змiстових рrодчдiв - 2 /.-и
IндивiдуапъЕе
науково-дослiдне
завданнl[

t кР, кП. РР" РГ. к/о)

Семестр

загалъна кiлькiсть
годин - 90

J-и

ЛешдiТ

Тижневiас г*дин дýя
денноТ форми
навчаншt:
аудиторних- 2
самостiйноi роботи
сryдента * 4

освiтнъо-
квалiфiкащiйний рiвенъ:

бака"чавр

14 гсд.
JIракти-чнi, с емiнавсъкi

16 год.
лабораторнi

Самостiйна робота
60 год.

Вид контролю:
зштilt



2. Мета та завдаIiIIff навчальноi дисцрrплiни

NreTa: пiдготовка сryдентiв до ефективних KoHTaKTiB на piBHi повсякденного
мiжосо бистi сного спiлкування, мiжкч.]тьтYр}i оi ком yнi кацi l "

завдання: ознайомлеЕня студентiв iз icTopicю tsиникнеiiiiя та теоретичними
з8садt}h{и мiнtкуль,т3,рн*? к*пrръiкаrliТ; F-.*ýзви"г*rс кзтьтурн*Т *прийrэжэ:;тиягэстi,
здатностi до правилънот iнтерпретацii рiзноманiтних видiв комунiкативнот
гtсlведiнки; формування вмiнъ i навичок застOсування на шрактицi отриманих
знань у конкретнiй ситуацiТ мiжкулътурного KoIrTaKTy; ознайомлення з
методами дослiдженлля мiжкультурноТ комунiкацiТ.

Згiдно з вимога}ди освiтнъо-професiйноТ про|ра},{и' вивчення навчальноТ
ди*циплiни ма€ еприяти наб3,ттло ?аких к{r.миел?ýенrжнgсмtей як:

. Iнтегра_гlъна: здатнiстъ розв'язувати комцлекснi теоретичнi практичнl, rr1lgrPculbrla. Jлаrtttul_ъ IJUзrr язуrrаIи комfIлексЕ1 теоретичн1 та практичнl
завдання i rrроблеми пiд час професiйноТ дiяльностi у гачузi перекладу,
або У процесi навчаt{ня, Щ0 rrередбача€ застосуваЕýя теорiй та методiв
систеiчIи наук, rцо формуlють лiнгвiстику;
* Загжьнi. а. са]!rе:

зкl. РозумiнНя та влаСне осмиСленнrI основних свiтоглядних концепцiй i
цринципiв у навчаннi i професiйнiй дiяльностi

зк2. Здатнiстъ до критичного мислення, аналiзу i синтезу
зкз. Екологiчнiсть мисленнrI та соцiальна вiдповiдальнiстъ
ЗКq. Навичклi мiжособистiсвоi взасм*дi?
ЗКtrO.Умiння працювати автоно},{нс та в командi
0 Сжецiа:тьi*i {фаховi) кtэъяшетенжостi, а ЁafuIe;
ФК2. Умiння застосовувати фаховi знання на гrрактицi
Фк3. Знання сучаснргх загальних теорiй перекладуз шо визнача}Oтъ
стратегii перекладу та розгJUIдаються iз двох ГолоВнi.ж позицiй: жанри
перекладнот лiтератури i жанрово-iнформацiйна домiнанта оригiналъних
текстiтэ, цiФ ýI,{значас метt}д}l ýлерекладу; умiн;ля 1эtэзрiзý{яти тиг{и T,eKcTiB i
види ix uерекlrаду
Фк5- Практичнi навички перекцадацъкоi дiяльностi в рiзних г&чl,зях
народного господарства, науки, культури
Фк6. Здатнiсть виконувати адекватний переклад рiзностильових TeKcTiB
Ёнсt}коrо рiвня скJ]аднсстi; вмiння здiйснrсватЕ переклзfrёr{ъкий аналiз
ТСКСТУ, iДеНТИфiкУва;tи контекстуальнi значення моЁних одиfiрIць,
застсссв)rват}t лексикO-граматичнi тран*фtлрмажii; зЕаý{ня mpaal,Ui
перекладу клiше, реа"гriй, фразеологiчних одиниць, суспiльно-полiтичноi
терь,яiнологii тоrцо.

у резулътатi вивчення навчалънот дисциплiни студенти повиннi:
:ýýа]ги:
ocHoBHi rтоняття й термiни мiжкулътурноТ комунiкацiТ;
ТИýИ, ВИДИ] ф*Р*И, МОДеЛi" cTpyKTypHi кс}NIпоЕенти rrлiжкультурноТ
комунiкацii;

a

a



r ОСОблиВОстi субкульryр та особливостi к}льтур Ёацiй i народiв cBiTy для
дs*ягнення взе€мOрозумiння й ш*зижаýсг0 р*зультйту у мiжкзrлътурЕш{
Ko}ITaKTaX;

ПРИРОДУ МiжКультурних lIерозуллiнъ й конфлiктiв i засоби вихýду з ц}гJt;
методи Й приЙоми досягýеЕня позитивнOг0 резупьтату мiжкультурноi
комунiкацiТ;
BMiTrа:
застоýовувати ца практицi отриманi знаншt
мiжкулътурноТ взаем*дiТ;
дотримуватисъ толерантного ставлення д0
представникiв;
ВОЛОДiТИ меТоДолOгiчними приЙомами комунiкативrlоi rrоведiнкн в рiзних
сферах суспiльного життя;
вмiти вести наук*вий пошук щ$до дсслiдження пр*бл*м ляiжкуrlьтурноТ
комунiкацii;
володiти !ч[етодикою та навиl[ками шоц*реджеýIýt
мiжкульryрншх конфлiктiв.
застосовувати soft skiils, зокрема: соцiалънi навички Й навички
мiNсособистiсного сшiлкуванrrя, динл*маткчнiстъ, TaKToBHicTb,
аДаПТИвнiсть, гн1..лкiстъ, пермане11тний особистiсний розвитек,
улравrliтлня чассм, *рудýванi*тъ, щрgат.иЕнi*ть.

3. IIрограма навчальноi дисциплiни

Змiстовний модуль 1.

Теоретичнi засади мilккулътурноi комунiкацiТ.

Змiстовний модуль 2.
Г{рактичнi аспекти мiжкультурнаi комунiкацiТ"

a

a

в концретних сиryацiях

iнших культур та iх

и ycy}{e}{нrl



4. Струкryра IIавчальноТ дrrециплiпи

назви змiстових
модулiв i тем

Кiлъкiсть годин
деЕна форм а заочна форма

усъог0 Y томY числ Yсього Y тOмY чисJ t

л п лас с.р. л п даб с.р.

i "'
-] t 5 l 8 9 iФ 11 t{

Модуль I
Змiетсвllй *яодуль 1" Те*r }eTmtilE t засsдш м iжкз.л ьтуршоi комунiкацiл

Тема 1.

МiжкультурЕа
комунiкацiя як гапузъ
наукового знанюI

12 2 2 8

Тема 2. Картики
гпi,гrl ,гя
vvrrJ rB

концgг{тосфера иацii

1Аtt 2 2 i0

Тема З. Вербальне
вира}к*ýýý
нацiональних
особливостей

24 4 4 16

разом за змiстовим
модyлем 1

58 8 8 34

Модуль 2
змiстовий модчль 2. Практичн аспекти ЕrжкYльтурIrоr комун кацr1

Тема 4" НевербаJIъне
вираженнrI
нацiональних
особливостей

lб z д-t 10

Тема 5" Типи кульчrр
i мiхскуяътурнi gтвлi
коп,гунiкацii

|2 2 ,) аU

Tepra 6. Мови та
купьтури cBiry в
едностi вiдмiнностей

l2 2 2 8

Разgм за знiстов**м
модулем 2

48 6 8 ?,6

У*ьог* г&дкн 9& ,4 16 6$



Ng
з/п

назва теми кiлькiсть
гOдин

л&н зфн
1 Мiжкультурна ксмунiкацiя як гаJryзъ на].кового знаннlI 2

2 Картини cBiTy та кOЕхdепт*сфера нацii 2
- Вербаrьне вираження нацiоналънi{х особливостей
п.f, Невербаяьне вЕраження нацiоIlfiJIьнID( особливостей 4

5 Типи кrrльтyр i мiжкультурнi стилi комунiкацii 2

6 Мови та культури cBiTy в едностi вiдмiнностей 2

Усього 16

5. Теми практичннх занять

6. Сашrостiйна робота

7. Методш навчанýя

1. ilояснення викладача;
2" органiзаqiя самоgтiйногкl шOпIуку студештiв;
З. управлiння навч€шьною дiяльнiстю;
4. реалiзацiя контроJIю за успiшнiстю студентiв.

8. Ь{етоди коfiтi}Oлю

1. Метод усного контролю: iндивiд,чulJrьне i4 фронтальне опитування; усна
вrдпOвlдъ.
Метод rrисъмового
IIиýьмовик завданъ.
Метод самOкOнтрсJIю.

2.

з.

лъ
зlп

назва теми кiлькiсть
гOдиI{

дфн orh-
1
I К"гýочовi ýо}IrIття мiжкyлътурноi комунiкацiТ 8

2 Реалъний cBiTo культура, мова 10
a
J Вiддзепкаj]ення змiн i розвиткy кyдьтyри в MoBi 16
t
+ Роль мови у формуваннi особистостi 10

5 Мова та iдеологiя 8

6 Пробяема розумiння в
r,riжкультурнi конфлiкти
Резyльтати ыli;ккудьтуряоТ

мiжкулъryрнiй комунiкацiТ.
та шляхи Тх пOдслання

KoMyHiKaцil

б

Усього 60

коЕц)Oлю: тести, написаннl{ рефераry, виконаЕня



Тестування онлайн 7 xt0
1{}

10

щ__
180

:70

Ь4*духьна кffýтр{Jдьýа р*б*та [

Модулъна контролъна робота 2

ЦJд!ууýоulý9gý931ъJ{а
Усьtrrо

9. Розподiл балiво що отриNtують ст}цент}l

Жкала tлцiххкзв*нкя: tл*ллiек*дýъ!{& Tit ЕСYý

оцiнка за нацiонаJIънсю шкалою
Оцiнка
ECTS

для екзамену, курсового для залlку
шроекту (роботи),

тýк}ý

Сума балiв за
Bci види

*- _- лтttaljчit-]tbHUt

;1lЯJlЪН#*Тl

64-73
60-6з

незадовlльно з
*б*:в'язк**рtьs

повторним вивченням
дисцип"лтiни

не зараховано з
ъ,{tэхсливiс"гю

IIОВТОРЕСГО

скýаýаннý
не зараховано з
обов'язксвим

{Iов,торЕим
вивченням
дксц*rтrлiни

'',/--

-J.

4"

0-з4

10. Методичне забезпечеЕня

КОнсПект лекцiй з навчаJIъноТ дисциплiни "Мiжк5rлътурна комунiкацiя" для
СТУдентiв, якi навчаються за ОПП <<Германсъкi пдови та лiтератури dпереклад
включно)>>

}vlетодичнi вказiвклl до практичiлих занять з дисциплiни "Мirккультурна
к*ъi3rнiкатgiя" дяя студ*нтiв, якi жавча}fiтъся з.а 8Пi] <tI'ермая*ъкi M*Bpr та
лiтератури (переклад включно)D
Методичнi вказiвки до сапtостiйноТ роботи з дисциплiни "Мiнскульт,урна
КомУнiкацiя" для студентiв, якi навчаються за ОПI1 кГермансъкi мови та
лiтератури (переклад включно)>
Рtrздаткtlвий матерiал"

вiдмiнно

зад*tstдь}lФ

F{езадаýijlьн$ з
можливiстю повторного

складаннrI



I " Анцуrrов А.Я", IIiигrилов
Юнити,20ti0. 551 с.

11. Рекомендована лiтераryра

Базова
КонфликтOлсгия: л"шя вузов, }4осква:

ГрушевИцкаЯ т,г., ПопкоВ в.л", СадохиН А.п. основы NIежк}льтурной
KCIжe.l}T{r.lкff,li{.{p1: учеýни,к Ji,чý вуз8ý. }*{*сква: }8нитr.r*ý.анв, :stiз" З5? *.
r-удков Д.Б. Теория И практика межкультурной коммуникации. Москва:иТДк <tГнозrtс>>- 20с}З, 288 с.
fioHeu Iт.н.'Геория мех(кулътурной кOммуникации: сrrецифика кулътурЕых
смыслов и языковых форм: дис. д.филол.н.: 10.02,19. Харьков, 2003.
-]б8 с.
КонецкаЯ в.п. СоциологиЯ коммунИкации. Москва: Международный
уýиверý}стет бrтзýе*а и уýравлснr,тя, 1 997 " 384 r,"
кочетков в.в. Психология межкультурных различий. Москва: Шр сэ,
2001,416 с"

.,

J.

4.

5"

6.

7. fulaHaKiя М.В. Мова i мilккулът}ряа комунiкаrдiя.
288 с.

кАкадемtяу>, 2t}12.

8, trJ{}чешrt{}в Г"Г, Теорlтя к*},ý},lуникаi{иЕ. КiаiЪ: Ваклер; fufc}cкýa: Реф*-б_чrt, :**i.
656 с.

коммуЕИкация: учеб. пос, Москва: Алъфа-}vI;

межкультурная коммуникация: учеб. пос.

9" СаДОХИ-Н А.Г{. ВВеДеНИе В Теорию I!Iех{кулътурной ком}.{уникации: учеб. пос.
Москва: кИоРУС ,2а14.254 с.

1 0.Садохин А.П. IVIежкульт}рная
иНФРА-l\,,{, :фfi,{.. 2fi8 *.

11.Тер-Минасова С.Г. Язык и
Москва: Слово,2000. 624 с.

fiопомiхсна
1, БаЦеВИЧ Ф.С. СЛОВНИК TepMiHiB мiжкультурноТ комунiкацii. киiв: вид-во

<týrэBipali, ?Ф*7. Зý5 ь:. {С**вники Ъrкраiнлt}"
2. Бондырева с.к., Кодесов f.B. Толерантность (введение в проблему). 2-е

,tзд,' *тер. М**ква: I!{Г{Ср{, 2*1 }. ?4* *,
з. Землянова л.м. Зарубежная коммуникативистика в преддверии

информационного общества: Толковый словарь терминсв и концепций.
Москва: Изд-во fulocK. ун-та, i999. З01 с.

4, оконешн}lкова А.п. 1\1[ежэтнliческое восIiрият}Iе }l понр1\,Iание людъ},{Ir друг
лругit. П*рьяь; Изда,тель{кс*пOли:рафическир1 кgп,tплекс stЗвезда.ъi, 1999" 40б с"

5, Ярошенко т. м- Регiонатrьна типологiя культури: навч. посiб. Львiв:
Видавничий центр Л}IУ iM" I. Франка, 2а07,2Зб с.

6, Geerz С. The Interpretation of Cultures. N. Y.: Basic Books, Inc., РuЬiishегs,
\97З.470 р.

ýхяф*рп**rдi*tнi ý}е*ур*я
1. Nationalstereotype.com, Online rеSоurсе. дсс.еss :

http ;;7ъчmч.паti*паj sterecltvpe 
" сgm/


