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Опис дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми міжкультурної комунікації та 

методика навчання іноземних мов» є: оволодіння здобувачами знаннями про сутність 

іншомовного міжкультурного спілкування, вміннями здійснювати міжмовне і міжкультурне 

посередництво, реалізувати різні моделі спілкування з метою забезпечення взаєморозуміння, 

формування міжкультурної компетентності здобувачів, до складу якої входять міжкультурні 

знання, вміння, навички та особисті якості (лінгвосоціокультурна спостережливість і чутливість, 

емпатія, уміння передбачати міжкультурні непорозуміння і уникати їх). У процесі вивчення 

дисципліни здобувачі оволодівають основами теорії міжкультурної комунікації та опановують 

методикою формування міжкультурної іншомовної компетентності. 

Курс спрямований на розвиток творчого методичного мислення здобувачів, яке допоможе 

їм у вирішенні різноманітних методичних та дослідницьких задач і передбачає тісний зв'язок 

теорії з практикою.  

 

Навчальний контент 

 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Теми Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1. Основи теорії міжкультурної комунікації 

 

2/2 1.Основні категорії 

міжкультурної комунікації 

Знати основні категорії 

міжкультурної комунікації, 

усвідомлювати шляхи подолання 

Питання для 

обговорення 
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ментальних стереотипів, вміти 

нейтралізувати дію стереотипів та 

упереджень представників різних 

культур.  

2/2 2. Мовна, концептуальна, 

ціннісна, часова і 

просторова картини світу.  

Усвідомлювати сутність мовної, 

концептуальної, ціннісної, часової і 

просторової картин світу та їх роль 

в міжкультурній комунікації 

Питання для 

обговорення, 

ІНДЗ, 

презентація 

2/2 3.Вербальне вираження 

національних 

особливостей. 

Знати мовні засоби, в яких 

зафіксована національна 

специфіка, усвідомлювати їх 

важливість для міжкультурної 

комунікації, усвідомлювати явище 

інтерференції рідної та іноземних 

мов і вміти попереджати його. 

Питання для 

обговорення, 

ІНДЗ 

2/2 4.Невербальне вираження 

національних 

особливостей. 

Знати способи невербального 

вираження національних 

особливостей, усвідомлювати їх 

роль в міжкультурній комунікації, 

вміти аналізувати невербальні 

засоби та використовувати їх в 

комунікації.  

Питання для 

обговорення, 

кейси 

2/2 5.Типи культур та 

міжкультурні стилі 

комунікації 

Знати типи культур та стилі 

комунікації; вміти аналізувати 

стилі комунікації 

Питання для 

обговорення, 

презентація 

2/4 6.Комунікативні стратегії і 

тактики. Комунікативні 

невдачі 

Знати основні комунікативні 

стратегії і тактики, вміти їх 

аналізувати, використовувати у 

власному усному та писемному 

мовленні. 

Питання для 

обговорення, 

кейси 

Змістовий модуль 2 

Методика формування міжкультурної іншомовної компетентності 

 

2/2 7.Міжкультурна 

іншомовна 

компетентність, її зміст і 

структура 

Усвідомлювати сутність, зміст та 

структуру міжкультурної 

іншомовної комунікативної 

компетентності 

 Питання для 

обговорення 

2/4 8.Сучасні дослідження з 

проблеми формування 

міжкультурної іншомовної 

компетентності 

Знати сучасну проблематику 

досліджень, їх результати, вміти 

здійснювати огляд, критичний 

аналіз, оцінку й узагальнення 

різних наукових поглядів у галузі. 

Питання для 

обговорення, 

кейси, ІНДЗ 

2/6 9.Методи, прийоми та 

засоби формування 

іншомовної міжкультурної 

компетентності 

Вміти аналізувати та 

використовувати методи, прийоми 

та засоби формування 

міжкультурної іншомовної 

 Питання для 

обговорення, 

ІНДЗ 
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компетентності 

2/4 10.Моделювання шляхів 

формування 

міжкультурної іншомовної 

компетентності 

 

Вміти моделювати процес 

формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної 

компетентності (у навчально-

методичних комплексах / 

підручниках) з урахуванням 

значущих умов. 

Кейси, ІНДЗ 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються меншою кількістю балів (75% від можливої максимальної 

кількості балів за певний вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається за наявності 

поважних причин.    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних заходів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час підготовки практичних завдань в процесі заняття. Виконані 

завдання (проекти) перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-6)  усне опитування, завдання 30 

Модуль 2 (теми 7-10) усне опитування, завдання 30 

ІНДЗ (теми 1-10)  20 

Підсумкове тестування (теми 1-10) – тести, завдання   20 
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