
МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ 
 

Мета курсу – основи теорії міжкультурної комунікації як особлива  
галузь наукового знання, що досліджує комунікаційні впливи представників 
різних культур, а також можливості її застосування в реальній практиці 
спілкування журналіста  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжкультурні комунікації» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Іміджелогія», 
«Конфліктологія», «Політичний піар», «Сучасна зарубіжна література 
Європи/Америки і Канади» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання з теорії міжкультурних 
комунікацій в практичних ситуаціях; здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел з теорії міжкультурних комунікацій; 
здатність до креативного та критичного мислення в сфері міжкультурних 
комунікацій; здатність застосовувати знання зі сфери міжкультурних 
комунікацій у своїй професійній діяльності; здатність формувати 
інформаційний контент, спираючись на знання з теорії та історії міжкультурних 
комунікацій 

Програмні результати навчання: 
знати: як виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 

джерел щодо теорії міжкультурних комунікацій; особливості системних 
уявлень про устрій світу і місце людини в ньому; світоглядні, міфологічні, 
релігійні, філософські, художні, наукові установки, які впливають на 
формування унікальної культурної картини світу; моделі міжкультурних 
комунікацій; особливості міжнародного культурного обміну; 

вміти: виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 
джерел щодо теорії міжкультурних комунікацій; оцінювати свій чи чужий 
інформаційний продукт, інформаційну акцію, основані на знаннях з теорії 
міжкультурних комунікацій; оцінювати діяльність колег з точки зору 
зберігання та примноження міжкультурних цінностей і досягнень; створювати 
грамотний медіа-продукт на задану тему визначеного жанру на основі знань з 
теорії міжкультурних комунікацій; 

володіти: системним аналізом моделей міжкультурних комунікацій; 
навичками критичного аналізу, оцінки сучасних фахових досягнень у сфері 
міжкультурних комунікацій, розумінням різноманітних форм і напрямів 
міжкультурного обміну, який сприяє гуманізації відносин в світі. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Міжкультурна комунікація: теоретичні аспекти. Міжкультурна 

комунікація як самостійна галузь науки, що включає методи і наукові традиції 
різних дисциплін, але є й частиною загальної теорії і практики комунікацій. 
Людина як головний і єдиний суб’єкт комунікації. Культурна картина світу як 
цілісна система уявлень про устрій світу і місце людини в ньому. Культурна 
картина світу і культурні цінності. Культурні цінності як принципи 
співіснування і взаєморозуміння людей, на основі яких створюються правила 
поведінки, що регламентують життя людини в суспільстві. Специфіка 
культурної картини світу у різних народів. Інкультурація як процес залучення 



індивіда до культури, засвоєння їм звичок, норм і моделей поведінки, 
прийнятих в даній культурі. Типологія культур і моделі міжкультурних 
комунікацій. 

Міжнародний культурний обмін як найважливіший аспект 
міжкультурних комунікацій. Історичні традиції культурного співробітництва. 
Міжнародний культурний обмін як найважливіший процес взаємодії і 
взаємозбагачення культур народів світу, що сприяє прогресу людської 
цивілізації. Міжнародне культурне співробітництво. Основні напрямки і форми 
культурного обміну в міжкультурної комунікації. Міжнародний музичний, 
театральний, кінематографічний обмін як найважливіша частина міжнародних 
культурних зв'язків і всієї системи міжнародних відносин. Сприяння гуманізації 
відносин в світі, допомога людям різних національностей краще пізнати і 
зрозуміти один одного, формуючи новий комунікаційний простір. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 69 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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