
 
МІЖРЕГІОНАЛЬНА 

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

Дисципліни 

“МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ” 

(для магістрів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018 

 



 
Підготовлено професором кафедри професійної освіти та управління навчальним 

закладом  І.О. Шестопаловою 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри професійної освіти та управління навчальним 

закладом (Протокол № 7 від 16 лютого 2018 р .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестопалова І.О. Навчальна програма дисципліни “Міжкультурні комунікації в 

галузі освіти”  (для магістрів). – К.: МАУП, 2018. – 17 с. 

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст 

практичних занять з  дисципліни “Міжкультурні комунікації в галузі освіти”, 

тематику контрольних робіт (рефератів), питання для самоконтролю, список 

літератури 

 



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сьогодні спілкування набуло не тільки глобального характеру, але й вимагає 
такої гуманістичної спрямованості, яка дає можливість людині успішно розвиватися 
на засадах єдності загальнолюдських і національних цінностей. На перший план 
виходить проблема взаєморозуміння як головного результату людського 
спілкування, що глибше розглядає процес комунікації та враховує специфіку 
ціннісних орієнтацій, які багато в чому визначають мотиви і результати спілкування.  

В освіті міжкультурна комунікація набула особливого значення. Тепер успіх 
та професійна спроможність фахівця здобуваються не тільки міцними знаннями, але 
й за допомогою соціальних, культурних та психологічних аспектів. Динаміка та 
успіх його розвитку залежать від якості освіти працівників, зокрема від навичок 
міжкультурної комунікації.  

В контексті міжкультурної комунікації також розглядаються проблеми 
глобалізації культури та взаємодії цивілізацій. Концепція неперервної освіти 
ґрунтується на таких положення, як формування конкурентоспроможних фахівців 
відповідно до потреб вітчизняного та міжнародного ринку.  

Отже перед сучасним фахівцем постає завдання теоретичного усвідомлення 
можливостей та засобів досягнення максимального міжнародного взаєморозуміння, 
уникнення конфліктів та більш глибокої психологічної єдності, що не залежить від 
міри культурних розходжень. 

Метою курсу є підготовка студентів до ефективних контактів на рівні 
професійного та міжособистісного спілкування, міжкультурної комунікації. 

Завдання: 
• ознайомити студентів з історією виникнення та теоретичними засадами 

міжкультурної комунікації; 
• розвинути культурну сприйнятливість, здатність до правильної інтерпретації 

різноманітних видів комунікативної поведінки; 
• сформувати вміння й навички застосування на практиці отриманих знань в 

конкретній ситуації міжкультурного контакту; 
• ознайомити з методами дослідження міжкультурної комунікації. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: 

• основні поняття й терміни; 
• типи, види, форми, моделі, структурні компоненти міжкультурної комунікації; 
• особливості субкультур та особливості культур націй і народів світу для 

досягнення взаєморозуміння й позитивного результату у міжкультурних 
контактах; 

• природу міжкультурних нерозумінь й конфліктів і засоби виходу з них; 
• методи й прийоми досягнення позитивного результату міжкультурної 

комунікації; 
вміти: 

• застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях 
міжкультурної взаємодії; 

• дотримуватись толерантного ставлення до інших культур та їх представників; 



 
• володіти методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 

сферах суспільного життя; 
• вміти вести науковий пошук щодо дослідження проблем міжкультурної 

комунікації; 
• володіти методикою та навичками попередження й усунення міжкультурних 

конфліктів. 
Міжпредметні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни «Міжкультурна комунікація» 

базується на теоретичних положеннях класиків філософії, соціології, психології. При його 
вивченні студенти використовують та поглиблюють знання набуті під час вивчення дисциплін 
«Психологія», «Країнознавство», «Етика», «Конфліктологія» щодо специфіки міжкультурних 
відносин на сучасному етапі суспільного розвитку та ролі міжкультурної комунікації в умовах 
глобалізації, щодо принципів вирішення конфліктних ситуацій між представниками різних 
національних та етнічних спільнот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  ППЛЛААНН  

дисципліни 
“МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ  

в галузі освіти” 
 

№ пор. Назва змістового модуля та теми 
Змістовий модуль І Психологія міжкультурних комунікацій як наука 

Тема 1. Основні засади психології міжкультурних 
комунікацій. 

Тема 2. Категоріальний апарат психології міжкультурних 
комунікацій. 

Змістовий модуль ІІ Особливості психології міжкультурної комунікації 
Тема 3. Типи культур і міжкультурні стилі 
Тема 4. Труднощі міжкультурної комунікації та шляхи їх 

подолання. 
Тема 5. Крос-культурні розбіжності пізнавальних та 

ментальних процесів. 
Змістовий модуль ІІІ Вираження національних особливостей в контексті 

міжкультурних комунікацій 
Тема 6. Міжкультурна комунікація в діловому контексті. 
Тема 7. Простір як спосіб комунікації. Час як спосіб 

комунікації. Швидкість і спрямованість 
інформаційного потоку. 

Тема 8. Вербальне та невербальне вираження національних 
особливостей комунікації. 

Змістовий модуль ІV Міжкультурна комунікація в професійній 
діяльності фахівця 

Тема 9. Міжкультурна комунікація та її значення для 
професійної діяльності майбутніх фахівців. 

Тема 10. Готовність майбутніх фахівців до міжкультурних 
комунікацій та її компоненти 

Тема 11. Особливості міжкультурних комунікацій в галузі 
освіти 

Разом годин: 54 
 
 

 

 

 

 

 



 
ЗМІСТ 

дисципліни 

“МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ” 

 

Змістовий модуль 1. Психологія міжкультурних комунікацій як наука. 
 

Тема 1. Основні засади психології міжкультурних комунікацій. Психологія 
міжкультурних комунікацій як наука. Сутність, об’єкт і предмет психології 
міжкультурних комунікацій. Основні аспекти психології міжкультурних 
комунікацій. Актуальність вивчення міжкультурної комунікації. Становлення 
психології міжкультурних комунікацій як науки. Основні теорії міжкультурної 
комунікації Е. Холла, Г. Хофштеде, Е. Хірша. Основні типологічні моделі культури 
Е. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Лейбніца, І. Канта, З. Фрейда, К. Юнга. 
Еволюціоністська модель культури. Цивілізаційні та соціологічні концепції 
культури. Типологічна модель культури К. Ясперса. Психологія міжкультурних 
комунікацій в системі наук. 

Основні поняття: психологія міжкультурних комунікацій, міжкультурна 
комунікація (МК), культурний код, діалог культур, культура, комунікація. 

 
 Література:  [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43]  

                                        

Тема 2. Категоріальний апарат психології міжкультурних комунікацій. 
Основні категорії дисципліни «Психологія міжкультурних комунікацій». Нація, 
народ, етнос. Особливості національно-етнічної свідомості та національно-етнічної 
ідентичності. Менталітет як наукова категорія. Проблеми міжкультурної комунікації 
у філософсько-соціологічному аспекті та їх осмислення провідною філософською 
думкою. «Комунікація» і «спілкування» у міжкультурному аспекті. Роль психології, 
лінгвістики, філософії у розумінні понять «комунікація», «спілкування». Культурна 
специфіка невербальної комунікації. Перцепція та атрибуція в міжкультурній 
комунікації. Діалог як результат і засіб міжкультурної комунікації. Поняття 
розуміння в міжкультурній комунікації.  

Основні поняття: нація, народ, етнос, національно-етнічна свідомість, 
менталітет, етнос, конфлікт «свого» і «чужого», національний стереотип. 

Література:  [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

Змістовий модуль 2. Особливості психології міжкультурної комунікації 
 

Тема 3. Типи культур і міжкультурні стилі. 
Основні типи культур. Типи культур за контекстною спрямованістю. Типи культур 
за спрямованістю мети діяльності. Типи культур за дистанцією влади. Типи культур 
за ставленням до невизначеності. Типи культур за гендерною ознакою. Типологічні 



 
особливості української культури. Діалог культур як одна з важливих форм 
культурної динаміки. Вплив соціокультурних феноменів міжкультурної комунікації 
на суспільні процеси. Соціалізація та інкультурація як засвоєння іншої культури. 
Акультурація. Форми акультурації: асиміляція, сепарація, маргіналізація, інтеграція, 
адаптація. Модель засвоєння чужої культури М. Беннета. Культурний шок: сутність 
та особливості.  

Основні поняття: культура, влада, гендер, стиль комунікації, комунікативна 
поведінка. 

Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

Тема 4. Труднощі міжкультурної комунікації та шляхи їх подолання.  
Специфіка міжкультурних відносин на сучасному етапі суспільного розвитку. 

Міжкультурні конфлікти та їх причини в контексті процесу глобалізації. Типологія 
міжетнічних конфліктів. Психологія міжкультурного конфлікту. Поняття 
конфліктної ситуації. Модель ескалації міжкультурного конфлікту. Місце 
культурних цінностей в міжкультурних контактах. Поняття та сутність стереотипів. 
Проблеми ідентифікації в постіндустріальному суспільстві. Етнічність як джерело 
міжкультурних конфліктів. 

Динаміка міжкультурних конфліктів. Основні стадії, етапи розвитку 
міжкультурного конфлікту. Соціально-психологічні зміни учасників конфлікту: 
феномен групової згуртованості, феномен «дзеркального відображення», посилення 
етнічної ідентичності. «Концепція змови» і міжгруповий конфлікт. 

Основні поняття: міжнародний конфлікт, конфліктна ситуація, 
внутрішньогруповий фаворитизм, поведінкові стратегії, техніки і технології. 
 

Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43]                               

 

Тема 5. Крос-культурні розбіжності пізнавальних та ментальних процесів. 
Основні теоретичні орієнтації сучасних етнопсихологічних досліджень. 

Відмінності наукових теорій Леві-Брюля і Леві-Строса. Специфіка крос-культурних 
досліджень. Корпоративна культура та критерії її різновиди. Крос-культурні 
проблеми та інструменти для їх вирішення. 

Оптимальні шляхи подолання міжкультурних протиріч. Роль толерантності в 
процесах соціальної взаємодії. Діалог, компроміс та консенсус - основні форми 
прояву комунікативних відносин у вирішенні міжкультурних протиріч. Теорія 
мультикультуралізму. Роль міжнародних організацій у вирішенні міжкультурних 
конфліктів. Формування міжкультурної компетентності особистості. Громадянське 
суспільство як запорука мирного співіснування народів. Основні принципи 
культурної політики.  

Основні поняття: культура, крос-культурна комунікація, кодування, менталітет. 
                                         

Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43]  



 
Змістовий модуль 3. Вираження національних особливостей в контексті 

міжкультурних комунікацій 
 

Тема 6. Міжкультурна комунікація в діловому контексті. 
Проблеми міжкультурного спілкування. Помилки сприйняття. Помилкова 

інтерпретація: категорії, стереотипи, джерела. Помилкові оцінки в міжкультурному 
контексті. Аспекти розуміння повідомлень у різних культурах. Швидкі й повільні 
повідомлення. Сполучення культур. Одержання адекватної реакції 

Основні поняття: категорії, стереотипи, повідомлення. 
                                         

Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

 

Тема 7. Простір як спосіб комунікації. Час як спосіб комунікації. 
Швидкість і спрямованість інформаційного потоку. 

Часова і просторова картини світу. Розподіл часу в різних 
культурах. Сприйняття часу в різних культурах. Простір у різних культурах. 
Картина світу як віддзеркалення свідомості. 

Основні поняття: картина світу, простір, час, спосіб комунікації, 
інформаційний потік. 
                                         

 Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

 
Тема 8. Вербальне та невербальне вираження національних особливостей. 
Сутність вербальної комунікації. Слово як одиниця міжмовного зіставлення. 

Значення і смисл слова у міжкультурній комунікації. Семантична відмінність слів у 
різних мовах. Інші способи мовного вираження національної специфіки 

Сутність, основні види і функції невербальної комунікації. Мовчання як форма 
комунікації. Міжкультурні відмінності невербальних кодів комунікації. Зовнішній 
вигляд і одяг. Мова тіла. Паралінгвальні засоби комунікації. Проксеміка. 

Основні поняття: вербальна/невербальна комунікація, візуальна 
психодіагностика, пара лінгвістика, проксеміка. 
 

Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

 

Змістовий модуль 4. Міжкультурна комунікація в професійній діяльності 
фахівця 

 
 
Тема 9. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної 

діяльності майбутніх фахівців. 



 
Проблема формування здатності особистості до ефективної міжкультурної 

комунікації як засобу розуміння ментальних особливостей різних культур, що є 
гарантом ефективного діалогу культур у сучасному світі. Роль мовленнєвого етику у 
міжкультурному спілкуванні. 

Основні поняття: комунікація; міжкультурна комунікація; мовленнєвий етикет; 
толерантність; професійна діяльність. 

                                         Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

 
Тема 10. Готовність майбутніх фахівців до міжкультурних комунікацій та її 

компоненти. 
Готовність до міжкультурної комунікації. Структура готовності до 

міжкультурної комунікації. Компоненти готовності до міжкультурної комунікації. 
Основні поняття: готовність, міжкультурна комунікація, готовність до 

міжкультурної комунікації, компонент. 
 

Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

                                  

Тема 11. Особливості міжкультурних комунікацій в галузі освіти. 
Академічна та трудова мобільність в галузі освіти. Міжкультурні комунікації в 
світлі Болонського процесу. Професійні вимоги та конкурентоспроможність 
сучасного фахівця. Міжкультурна комунікація в освітньому просторі.  
 

Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Місце міжкультурної комунікації в системі культурологічного знання. 
2. “Міжкультурна комунікація як гуманітарна дисципліна. 
3. Міждисциплінарний характер “Міжкультурної комунікації”. 
4. Предмет, об’єкт і суб’єкт міжкультурної комунікації як галузі наукового знання. 
5. Методологічні засади міжкультурної комунікації як галузі наукового знання. 
6. Предмет і завдання міжкультурної комунікації як навчальної дисципліни. 
7. Історичні фактори і обставини виникнення міжкультурної комунікації. 
8. Етапи розвитку міжкультурної комунікації в США. 
9. Утвердження міжкультурної комунікації в Європі. 
10. Основні напрямки і підходи досліджень в міжкультурній комунікації 
11. Поняття міжкультурної комунікації. Основні підходи до визначення 

міжкультурної комунікації. 
12. Спілкування і комунікація: спільне і відмінне. 
13. Структура міжкультурної комунікації: причини, форми, види, типи і результати 

комунікації. 



 
14. Поняття макро- і мікрокультури в міжкультурній комунікації 
15. Сутність міжкультурної комунікації. 
16. Детермінанти міжкультурної комунікації. 
17. Форми міжкультурної комунікації. 
18. Аккультурація в міжкультурній комунікації. 
19. Поняття інкультурації в міжкультурній комунікації. 
20. “Культурний шок” та його місце у засвоєнні “чужої” культури. 
21. Види міжкультурної комунікації. 
22. Вербальна комунікація. 
23. Форми вербальної комунікації. 
24. Стилі вербальної комунікації. 
25. Контексти вербальної комунікації. 
26. Невербальна комунікація та її сутність. 
27. Кінесика як вид невербальної комунікації. 
28. Проксеміка як вид невербальної комунікації. 
29. Хронеміка як вид невербальної комунікації. 
30. Окулістика, такесика та сенсоріка як види невербальної комунікації. 
31. Сутність і засоби паравербальної комунікації. 
32. Проблема розуміння в міжкультурній комунікації. 
33. Процес сприйняття та його основні детермінанти. 
34. Міжособистісна аттракція та її основні елементи. 
35. Атрибуція та її роль у міжкультурній комунікації. 
36. Природа міжкультурних конфліктів. Причини їх виникнення та способи 

подолання. 
37. Результати міжкультурної комунікації. 
38. Ефективна комунікація та її елементи. 
39. Поняття і сутність толерантності. 
40. Толерантність в міжкультурній комунікації. 
41. Поняття “культурної компетенції” та її основні компоненти. 
42. Рівні міжкультурної компетентності та способи її підвищення. 
43. Особливості теорій міжкультурної комунікації 
44. Теорія високо- і низько контекстуальних культур Е. Холла. 
45. Теорія культурних вимірів Г. Хофштеде. 
46. Дистанція влади як показник виміру культури (за Г. Хофштеде). 
47. Індивідуалізм-колективізм як показник виміру культури (за Г. Хофштеде). 
48. Маскулінність-фемінність як показник виміру культури (за Г. Хофштеде). 
49. Запобігання невизначеності як показник виміру культури (за Г. Хофштеде). 
50. Теорія культурної грамотності Е. Хирша. 
51. Модель засвоєння чужої культури М. Беннета. 
52. Сутність, основні види і функції невербальної комунікації.  
53. Мовчання як форма комунікації.  
54. Міжкультурні відмінності невербальних кодів комунікації.  
55. Зовнішній вигляд і одяг.  
56. Мова тіла.  
57. Паралінгвальні засоби комунікації. Проксеміка. 
58. Проблеми міжкультурного спілкування.  



 
59. Помилки сприйняття.  
60. Помилкова інтерпретація: категорії, стереотипи, джерела.  
61. Помилкові оцінки в міжкультурному контексті.  
62. Аспекти розуміння повідомлень у різних культурах.  
63. Швидкі й повільні повідомлення.  
64. Сполучення культур.  
65. Одержання адекватної реакції 
66. Картина світу як віддзеркалення свідомості. 
67. Особливості національно-етнічної свідомості та національно-етнічної 

ідентичності. 
68.  Менталітет як наукова категорія . 
69. Академічна та трудова мобільність в галузі освіти.  
70. Міжкультурні комунікації в світлі Болонського процесу. 
71.  Професійні вимоги та конкурентоспроможність сучасного фахівця.  
72. Міжкультурна комунікація в освітньому просторі. 
73. Готовність до міжкультурної комунікації.  
74. Структура готовності до міжкультурної комунікації.  
75. Компоненти готовності до міжкультурної комунікації. 
76. Роль мовленнєвого етику у міжкультурному спілкуванні. 
 
  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Важливою складовою підготовки спеціаліста є діагностика його самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності. Головними компонентами контролю є: перевірка          
(виявлення рівня знань, умінь т навичок); оцінка (вимірювання на основі 
відповідних критеріїв рівня знань, умінь та навичок); облік (фіксування результатів 
на відповідних носіях). Діагностика навчання передбачає відповідні принципи: 
індивідуального характеру, систематичності, тематичності, єдності вимог, 
об’єктивності, всебічності, інші. 
  За допомогою самостійного контролю знань вирішуються наступні завдання: 
виявлення готовності особистості до сприймання, усвідомлення і засвоєння 
загальноосвітніх і спеціальних знань; отримання інформації про характер самосійної 
роботи у процесі аудиторного та поза аудиторного навчання; визначення 
ефективності організаційної технології учіння; виявлення правильності обсягу і 
глибини особистісного засвоєння знань, умінь та навичок.  

Міжсесійний контроль за самостійною роботою студентів із дисципліни 
“Педагогічні тренінги (практикум)” включає  поточний модульний контроль за 
бально-рейтинговою системою. Підсумковий контроль – залік. Питання на іспит 
додаються у загальному плані як “Контрольні питання”. 

В процесі вивчення курсу студенти заочної форми навчання  пишуть реферати, 
денної – реферати. Основні вимоги до їх виконання: 

• повнота та об'єктивність інформації про досліджувані явища; 
• повнота відображення основних компонентів її змісту; 



 
• доступність сприймання тексту як за змістом, так і за логікою визначення 

основних проблем; 
• доступність мови викладу; 
• авторське ставлення, особиста точка зору на питання роботи. 
Структура контрольної роботи (реферату): перша сторінка (див. зразок вузу); 

зміст (вступ, 1,2,3 питання, висновки, літературні джерела: 10-12; додатки, при 
необхідності). 

Технологічні етапи організації та методики підготовки роботи: визначення 
теми та змісту; аналіз одержаної інформації (ґрунтовне, всебічне та глибоке 
вивчення фактів, положень та висновків з проблеми; теоретична та аналітико-
синтетична обробка дослідження); оформлення роботи (загальні та вузівські вимоги, 
обсяг - 0,5 др. арк.).  

Студенти заочної форми навчання, за вказівкою викладача, можуть виконувати 
контрольні роботи у двох видах: або ґрунтовне теоретичне дослідження зі 
спиранням на практику, або практично-теоретичне виконання роботи за варіантам. 
Номер контрольної роботи за загальною технологією дослідження студент отримує 
за номером свого прізвища в журналі, або заліковій відомості. Номер і тема 
контрольної роботи можуть бути наступними: 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ   (РЕФЕРАТІВ) 

1. Проблеми формування міжкультурної толерантності. 
2. Механізми освоєння «чужий» культури в міжкультурному взаємодії. 
3. Міжкультурна складова в діяльності транснаціональних корпорацій. 
4. Форми прояви культурної ідентичності в сучасній Україні. 
5. Вплив культурних відмінностей на способи проведення рекламних кампаній 

(теорія Г.Хофстеде). 
6. Стилі поведінки представників моноактівни, поліактівних і реактивних культур 

в сучасному бізнесі. 
7. Стратегії вирішення конфлікту в різних національних культурах. 
8. Типологія корпоративних культур Ф. Тромпенаарса в вивченні 

кросскультурних конфліктів в багатонаціональних об'єднаннях. 
9. Особливості стилів вербальної комунікації в «висококонтекстуальних» і 

«нізкоконтекстуальних» культурах. 
10. Невербальний компонент в міжкультурному спілкуванні (хронеміка, сенсорика, 

такесика, проксемика і ін.). 
11. Функції сучасного етикету (як умовного ритуалу) в міжкультурному взаємодії. 
12. Типологія сучасних західних концепцій міжкультурної комунікації. 
13. Підвищення семіотичності масової поведінки в умовах соціокультурних змін. 
14. Поведінка особистості в ситуації міжкультурного конфлікту 

(соціокомунікативні аспект). 
 
15.  Проблеми міжкультурного діалогу в умовах розвитку глобального 

інформаційного суспільства. 



 
16.  Специфіка прояву менталітету і національного характеру в процесі 

міжкультурної комунікації. 
17.  Проблема людини в оновленому етнокультурному просторі. 
18.  Роль стереотипів у сприйнятті іншої культури. 
19. Міжкультурна комунікація як нова галузь наукового знання. 
20. Способи подолання міжкультурних конфліктів і методи формування 

культурного грамотності. 
21. Місце міжкультурної комунікації у формуванні корпоративної культури. 
22. 2. Примірний перелік питань до заліку по всьому курсу 
23. Витоки виникнення теорії міжкультурної комунікації. 
24. Зв'язок дисципліни «Міжкультурна комунікація» з іншими науками. 
25. Етапи формування та розвитку міжкультурної комунікації. 
26. Основні визначення і ключові поняття міжкультурної комунікації. 
27. Культура як соціальний феномен. Визначення культури і їх класифікація. 
28. Культурний релятивізм і етноцентризм. 
29. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація». Сучасні цивілізаційні 

концепції. 
30. Культурні цінності, норми, звичаї, символи і вірування. 
31. Етногенез та теорії етнічності. 
32. Етнічні стереотипи і забобони в процесі міжкультурної взаємодії. 
33. Міжетнічні конфлікти і способи їх подолання в теорії міжкультурної 

комунікації. 
34. Невербальні способи комунікації, їх роль в культурі. 
35. Комунікативні стилі. Стратегії та тактики переконання. 
36. Сутність культури в глобальному світі. 
37. Причини толерантного і інтолерантності поведінки при взаємодії з іншими 

культурами. 
38. Виникнення і поширення глобальної мови і культури. 
39. Теорія Е. Холла про контекстах культури. 
40. Теорія культурних вимірів Г.Хофстеде. 
41. Теорія «культурної грамотності» Е. Хірша. 
42. Культурний шок, його стадії і способи подолання. 
43. Пасивні і активні культури. Монохронние, Поліхроніу і реактивні культури. 
44. Способи акультурації. Наслідки міжкультурного контакту. 
45. Глобалізація суспільства і роль міжкультурних контактів. 
46. Менталітет як фактор соціокультурного прогресу. 
47. Мовні лакуни і безеквівалентная лексика в міжкультурної комунікації. 
48. Інтерпретація мовчання і посмішки в східних культурах. 
49. Вплив культури на комунікацію. 
50. Помилки сприйняття в процесі комунікації. 
51. Умови та форми культурної адаптації. 
52. Міжкультурна сензитивність і способи її підвищення. 
53. Значення символів культури. 
54. Способи вирішення міжкультурних конфліктів. 
55. Ведення ділових переговорів. 



 
56. Форми ділового листування. 
57. Залежність комунікації від культурного контексту. 
58. Концепти природи і часу в різних культурах. 
59. Етномовним свідомість і мовна картина світу. 
60. Симетрична і асиметрична (мовна, культурна та комунікативна) компетенції. 
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