
Анотація дисципліни
Міжкультурна комунікація

Освітньо-професійна програма
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Германські мови та літератури
(переклад включно)

Спеціальність 035 Філологія

Обсяг дисципліни 5,0 кредити ECTS

Лекцій – 30 год., практичних занять –20 год., самостійна робота – 1000 год.
Форма контролю – диференційований залік.

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжкультурна комунікація» є підготовка
студентів до ефективних контактів з представниками інших культур на рівні професійного, бізнес- та
повсякденного міжособистісного спілкування.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжкультурна комунікація» є ознайомлення
студентів із історією виникнення та теоретичними засадами міжкультурної комунікації як науки;
розвиток культурної сприйнятливості, здатності до правильної інтерпретації різноманітних видів
комунікативної поведінки; формування вмінь і навичок застосування на практиці отриманих знань у
ситуаціях міжкультурного контакту; ознайомлення з методами дослідження міжкультурної
комунікації; формування толерантного ставлення до інших культур і їх представників.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої
професійної діяльності: уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; Здатність працювати в
команді та автономно; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність
використовувати в професійній мовознавчій/перекладацькій діяльності знання про мову як особливу
знакову систему, її природу, функції, рівні; здатність до організації ділової комунікації; здатність до
організації та посередництва у міжкультурній комунікації; здатність до здійснення перекладацької
діяльності з метою забезпечення міжкультурної комунікації у галузях промисловості та народного
господарства Наддніпрянщини.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних
результатів: вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями і нефахівцями державною та
англійською мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної
комунікації; розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства; співпрацювати
з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів
тощо; знати й розуміти основні питання, теорії та концепції спеціалізації, уміти застосовувати їх у
професійній мовознавчій і перекладацькій діяльності; збирати, аналізувати, систематизувати й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних завдань і
проблем у спеціалізованих сферах професійної мовознавчої і перекладацької діяльності та/або
навчання; мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних
завдань у професійній мовознавчій/перекладацькій діяльності та нести відповідальність за прийняття
рішень у непередбачуваних умовах; мати навички в організації та посередництві в міжкультурній
комунікації; мати навички здійснення перекладацької діяльності з метою забезпечення
міжкультурної комунікації у галузях промисловості та народного господарства Наддніпрянщини.

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна
діяльність за фахом.

Мова викладання – українська.
Лектор – к філол. н. Ю.О. Артеменко.


