
 

 

 



 

 

  



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

Денна заочна 

Вид дисципліни  основна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 

Курс 4  

Семестр 7  

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль −  

Самостійна робота 28  

Форма семестрового контролю Залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – практичне застосування комунікативних 

технологій, відпрацювання  умінь та навичок психолого-аналітичної 

діяльності в галузі  психології міжкультурного спілкування. 

  

Завдання курсу: 

 аналіз закономірностей психічного розвитку та становлення 

особистості; 

 інтеграція та систематизація знань про міжкультурні комунікативні 

процеси в сучасних суспільних трансформаціях; 

 опанування комунікативними технологіями в галузі міжкультурних 

комунікацій; 

 сприяння професійному самовизначенню та набуттю професійно-

педагогічної ідентичності через усвідомлення психологічних особливостей 

науково-педагогічної діяльності та передумов її опанування. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія 

комінукації: Міжкультурна комунікація» у студентів формуються такі 

навчальні компетентності:  

 знання категоріально-понятійного апарату психології, 

 здатність використовувати інформаційні та комунікаційні  технології, 

здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від 

їх походження та особливостей культури, і поваги до різноманітності, 



 

 

 здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, 

навіть при вирішенні складних завдань, 

 визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання, 

 ілюструвати прикладами закономірності та особливості 

функціонування та розвитку психічних явищ, 

 здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення 

професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, 

 спроможність взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні 

чи гендерні і вікові особливості, 

 демонстрування відповідального ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку, 

 демонстрування соціально відповідальної та свідомої поведінки, 

слідування гуманістичним та демократичним цінностям. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план  

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Психологія міжкультурних комунікацій та 
особливості міжкультурних відносин 

Тема 1. Психологія міжкультурних 

комунікацій як наукова галузь. 

Сучасні міжкультурні комунікативні 

технології  

4 2 2     

Тема 2. Мовні, культурні та етнічні 

характеристики представників 

етносів 

4 2 2     

Тема 3. Труднощі міжкультурної 

комунікації та практичні шляхи їх 

подолання.  

18 2 2    14 

Модульний контроль 2  

Разом 28 6 6    14 



 

 

Змістовий модуль 2. Вираження національних особливостей в 

контексті психології міжкультурних комунікацій 

Тема 1. Особливості  

міжкультурних відносин 

4 2 2     

Тема 2. Особливості ділової 

міжкультурної комунікації 

4 2 2     

Тема 3. Особливості простору, часу 

та інформаційного потоку в 

міжкультурному комунікативному 

процесі  

4 2 2     

Тема 4. Міжетнічний конфлікт як 

феномен - причини та особливості 

18 2 2    14 

Модульний контроль 2  

Разом 32 8 8    14 

Усього 60 14 14    28 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Психологія міжкультурних комунікацій та особливості міжкультурних 

відносин 

 

Лекція 1.  Психологія міжкультурних комунікацій як наукова галузь. 

Сучасні міжкультурні комунікативні технології 

 

Наукові погляди Г. Трейгера та Е. Холла на міжкультурні 

комунікативні процеси. Комунікативна міжкультурна взаємодія. 

Комунікативні технології та їх реалізація у міжкультурному, професійному 

спілкуванні. Основні складові та структура національної свідомості. 

Національна ідентичність. Ментальність як інтегральна психологічна ознака 

нації. 

Основні поняття теми: 

Національна ідентичність, ментальність, міжкультурна комунікація. 

 

Семінар 1. Порівняльний аналіз особливостей комунікативного простору 

двох країн, однією з яких обов’язково є Україна. 

  

Лекція 2. Мовні, культурні та етнічні характеристики представників 

етносів 

 

Мовні, культурні та етнічні характеристики представників різних країн. 

Роль мови у формуванні етносу. Мовний бар’єр. Культурні відмінності та 

особливості народів у різних проявах комунікативної сфери. 

 



 

 

Основні поняття теми: 

Етнос, портрет нації, мова, культура. 

 

Семінар 2. Психологічний портрет націй. Порівняльна характеристика 

комунікативного процесу у різних країнах. 

 

Лекція 3. Труднощі міжкультурної комунікації та практичні шляхи їх 

подолання 

 

Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи. Міжкультурна 

комунікація в  контексті  діалогу культур. Сучасні міжнародні проекти 

направлені на подолання труднощів міжкультурної комунікації. Особливості 

труднощів комунікативного процесу у мільтикультурному середовищі.  

 

Основні поняття теми: 

Діалог, культура, медіатор культур, мультикультурне середовище. 

 

Семінар 3. Сучасна міжкультурна комунікація та створення інфоргафіки 

особливостей комунікативного процесу мультикультурного середовища. 

 

Змістовий модуль 2.  

Вираження національних особливостей в контексті психології 

міжкультурних комунікацій  

 

Лекція 4. Особливості міжкультурних відносин 

 

Комунікаційні моделі та їх технологічний потенціал. Соціологічні й 

психологічні моделі комунікацій. Семіотичні моделі комунікації. Модель 

міфологічної комунікації. Комунікація та аргументи. Модель іміджевої 

комунікації. Модель пропагандистської комунікації. Бар’єри  та їх подолання 

у міжкультурному комунікативному процесі. 

 

Основні поняття теми:  

Бар’єри міжкультурних відносин, комунікативні технології. 

 

Семінар 4. Дослідження існуючих комунікативних бар’єрів та технології їх 

подолання. 

 

Лекція 5. Особливості ділової міжкультурної комунікації 

 

Характеристика ділової, професійної міжкультурної комунікації. 

Організація комунікативного простору. Символічна організація комунікації. 

Візуальна організація комунікативного простору. Евенто-менеджмент. 

Особливості часових характеристик у міжкультурному середовищі. 



 

 

Інформаційний  потік  в міжкультурному  комунікативному  процесі. 

 

Основні поняття теми: 

Професійна комунікація, діловий етикет, комунікативний простір, евенто-

менеджмент. 

 

Семінар 5. Характеристика особливостей ділової міжкультурної комунікації. 

Вербальні та невербальні прояви у діловому міжкультурному 

комунікативному процесі. 

 

Лекція 6. Особливості простору, часу та інформаційного потоку в 

міжкультурному комунікативному процесі  

 

Вербальне та невербальне вираження національних особливостей. 

Сутність вербальної та невербальної комунікації. Значення і смисл слова у 

міжкультурній комунікації. Семантична відмінність слів у різних мовах. Інші 

способи мовного вираження національної специфіки.  

 

Основні поняття теми: 

Вербальна комунікація, невербальна комунікація, мовна специфіка, 

комунікативний процес. 

 

Семінар 6. Психологічні технології розуміння вербальних та невербальних 

особливостей міжкультурного комунікативного процесу. 

 

Лекція 7. Міжетнічний конфлікт як феномен - причини та особливості 

 

Міжетнічний конфлікт як феномен його причини та особливості. 

Психологічні технології в конфліктах другої пол. ХХ-ХХІ ст. Інформаційні 

війни як війни інформаційної епохи. Форми та способи ведення 

інформаційної боротьби. Психологічна і кібернетична війни як складові 

інформаційної війни.  Технології інформаційних війн. Можливість діалогу у 

подоланні міжетнічних конфліктів та інформаційного пресингу. 

 

Основні поняття теми: 

Міжетнічний конфлікт, інформаційна війна, психологічна війна, 

кібернетична війна. 

 

Семінар 7. Використання медіативних технік в психології міжкультурних 

комунікацій. «Уроки толерантності» - як тренінгова технологія. 

 

 

 

 



 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 

Відвідування семінарських 

занять 
1 3 3 4 4 

Робота на семінарському 

занятті 
10 3 30 4 40 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом  66  78 

Максимальна кількість балів: 144 

Розрахунок коефіцієнта: 144: 100=1,44 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

Психологія міжкультурних комунікацій та особливості міжкультурних 

відносин 

 

Тема 3. Теорія поколінь як  складова мужкультурної  

комунікації – 14 год. 

Окресліть основні аспекти теорії поколінь та підберіть відеоряд що її 

відобразить – 5 балів.  

 

Змістовий модуль 2.  

Вираження національних особливостей в контексті психології 

міжкультурних комунікацій  

Тема 4. Міжетнічні конфлікти та шляхи їх вирішення – 14 год. 

 

Створити карту специфіки міжетнічних конфліктів, що включатиме 

механізми їх подолання – 5 балів. 

 

 



 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи 

залежить від дотримання таких критеріїв: 

- своєчасність виконання навчальних завдань 1б; 

- повний обсяг їх виконання 1б; 

- якість виконання навчальних завдань 2б; 

- творчий підхід у виконанні завдань 1б. 

 
9.  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання. 

Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій формі.  

 

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

 
Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 

кількість 

балів 

Перший (визначення якості 

володіння базовими поняттями) 

тести  15 

Другий (виявлення здатності до 

аналізу, синтезу, конкретизації й 

узагальнення змісту навчальної 

дисципліни) 

запитання, що 

передбачає  

розгорнуту 

відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності 

до застосування знань на практиці) 

психологічна 

задача 
6 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 



7. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія комунікації: Міжкультурна комунікація » для студентів 

спеціальності 053 Психологія 
Разом: 60 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 28 год. Максимальна кількість балів - 144  

Коефіцієнт – 1,44  

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля Психологія міжкультурних комунікацій та 

особливості міжкультурних відносин  

Вираження національних особливостей в контексті 

психології міжкультурних комунікацій 

Кіль-сть балів за модуль   66 балів 78 балів 

 

Теми лекцій 

 

 

 

1. Психологія міжкультурних комунікацій як 

наукова галузь. Сучасні міжкультурні 

комунікативні технології 

– 1 бал. 

 2. Мовні, культурні та етнічні характеристики 

представників етносів – 1 бал. 

3.  Труднощі міжкультурної комунікації та 

практичні шляхи їх подолання – 1 бал. 

 4. Особливості міжкультурних відносин – 1 бал. 

5. Особливості ділової міжкультурної комунікації  

– 1 бал.  

6. Особливості простору, часу та інформаційного потоку 

в міжкультурному комунікативному процесі  

7. Міжетнічний конфлікт як феномен - причини та 

особливості – 1 бал. 

 

Кількість балів 3 бали 4 бали 

 

Теми семінарів 

 

 

1. Порівняльний аналіз особливостей 

комунікативного простору двох країн, однією з яких 

обов’язково є Україна – 11 балів. 

2. Психологічний портрет націй. Порівняльна 

характеристика комунікативного процесу у різних 

країнах – 11 балів 

3. Сучасна міжкультурна комунікація та створення 

інфоргафіки особливостей комунікативного процесу 

мультикультурного середовища – 11 балів. 

4. Дослідження існуючих комунікативних бар’єрів та 

технології їх подолання – 11 балів.  

5. Характеристика особливостей ділової міжкультурної 

комунікації. Вербальні та невербальні прояви у діловому 

міжкультурному комунікативному процесі – 11 балів. 

6. Психологічні технології розуміння вербальних та 

невербальних особливостей міжкультурного 

комунікативного процесу – 11 балів. 

7. Використання медіативних технік в психології 

міжкультурних комунікацій. «Уроки толерантності» - як 

тренінгова технологія – 11 балів. 

 

Кількість балів 33 бали 44 бали 



 

 

Самостійна робота  Теорія поколінь як  складова мужкультурної   

комунікації – 5 балів 

Міжетнічні конфлікти та шляхи їх вирішення  – 5 балів. 

Кількість балів 5 балів 5 балів 

Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна робота – 25 балів Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 144 

Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 1,44 

Підсумковий контроль 
Залік 
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8. Рекомендовані джерела 

 

Основна література: 

 

1. Вербицька П., Голосова Н., Дяків В. Спільна історія. Діалог культур: 

навч. посіб. Всеукр. асоц. викл. історії та сусп. дисциплін «Нова доба». — 

Львів: ЗУКЦ, 2013. — 256 с.  

2. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація. Навчальний 

посібник. – 2012. − 288 с. 

 

Додаткова література: 

 

1. Блавацький С. Стереотипізація образу українців в західних медіа / 

Сергій Блавацький // Сучасна медіа культура: контент, концепції, 

перспективи (українсько-польський досвід) / колективна монографія:[Й.Лось, 

С.Гавронський, Т.Лильо, М.Уліта та ін.]; – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2012. – С.360-367. 

2. Чрділелі Т. В. Прецедентні феномени як проблема міжкультурної 

комунікації. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного 

лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. − 2012. − 

Вип. 25. − С. 114-120. 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2012_25_18. 

3. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ 

[Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ 

(21 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т 

ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 399 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2012_25_18
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