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Анотація 

В процесі викладання навчальної дисципліни «Теорія та практика кроскультурної 

взаємодії (у перекладацькому аспекті)» студенти готуються до ефективних 

інтеркультурних контактів на рівні повсякденного міжособистісного спілкування у 

кроскультурних контекстах, знайомляться з історією виникнення та теоретичними 

засадами кроскультурної взаємодії; розвивають культурну сприйнятливість, здатність до 

правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної поведінки; оволодівають 

вміннями й навичками застосування на практиці отриманих знань в конкретних ситуаціях 

контактів; знайомляться з методами дослідження кроскультурної взаємодії. 

Ключові слова: кроскультурна взаємодія, культурна сприйнятливість, інтерпретація 

комунікативної поведінки 

 

 

Аnnotation 

In the process of studying the discipline "Theory and practice of cross-cultural interaction (in the 

translation aspect") students prepare for effective intercultural contacts at the level of everyday 

interpersonal communication in cross-cultural contexts, get acquainted with the history and 

theoretical principles of cross-cultural interaction. types of communicative behavior, master the 

skills and abilities to apply in practice the acquired knowledge in specific situations of contacts, 

get acquainted with the methods of cross-cultural interaction. 

Keywords: crosscultural interaction, Cultural sensitivity, communicative behavior   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія та практика 

кроскультурної взаємодії» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови і літератури 

(переклад включно), перша – англійська, за освітньо-професійною програмою 

«Переклад».  

Предметом вивчення є вивчення основ теорії та практики кроскультурної взаємодії 

Міждисциплінарні зв’язки: соціолінгвістичні та прагматичні проблеми 

перекладу, переклад спеціальних текстів, комунікативні стратегії англійської мови, 

двосторонній переклад. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета викладання навчальної дисципліни є: підготовка студентів до ефективних 

контактів на рівні повсякденного міжособистісного спілкування у кроскультурних 

контекстах. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити магістрантів  з історією 

виникнення та теоретичними засадами кроскультурної взаємодії; розвинути культурну 

сприйнятливість, здатність до правильної інтерпретації різноманітних видів 

комунікативної поведінки; сформувати вміння й навички застосування на практиці 

отриманих знань в конкретних ситуаціях контактів; ознайомити з методами дослідження 

кроскультурної взаємодії. 

 

Програмні результати навчання:  
1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

2. Упевнено володіти державною та іноземними  мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. 

3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в 

конкретній філологічній галузі. 

4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, ососбистісно професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп різного рівня. 

6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку 

мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної 

комунікації. 

7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці. 

8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.. 

9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні 

поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. 

10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й 

перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації). 

11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, 

інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних 

принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних. 

12. Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

13. Доступной аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, 

власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема 

особам, які навчаються. 

14. Створювати , аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів. 



15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного матеріалу. 

16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі 

для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або 

інноваційні розробки в галузі перекладу. 

18. Здійснювати перекладацький аналіз текстів, редагувати тексти різних стилів та 

жанрів при перекладі, використовувати сучасні перекладацькі програми  та програмне 

забезпечення для досягнення перекладацької еквівалентності у міжкультурній 

комунікації. 

І. Загальнопредметні:  

 1.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 2.Здатність бути критичним і самокритичним. 

 3.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

 4.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 5. Здатність працювати в команді та автономно. 

 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 

10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

 11.Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

ІІ. Фахові:  
 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах. 

 2. Здатність осмислювати літературу як полі систему, розуміти еволюційний шлях розвитку 

вітчизняного і світового літературознавства. 

 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної 

науки. 

 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і освітніх методологічних принципів. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Теоретичні засади кроскультурної взаємодії.Кроскультурна взаємодія як 

галузь наукового знання і навчальна дисципліна. 

Тема 2. Поняття і сутність кроскультурної взаємодії. Основні теорії і підходи.. 

Тема 3. Шляхи засвоєння іншої культури. 

Тема 4. Практичний аспект кроскультурної взаємодії. Види, типи, форми, моделі 

кроскультурної взаємодії 

Тема 5. Проблема розуміння в кроскультурної взаємодії. Міжкультурні конфлікти та 

шляхи їх подолання. 

Тема 6. Вироблення власних стратегій у взаємодії Результати кроскультурної 

взаємодії. 

Тема 7. Стратегії кроскультурної взаємодії. 

 

3. Рекомендована література 

Базова: 
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Допоміжна: 

1. Бондырева С. К., Колесов Д. В. Толерантность (введение в проблему). М., 2003. 

2. Гулевич О. А., Безменова И. К. Атрибуция: общее представление, направление 

исследований, ошибки. М., 1998. 

3. История ментальностей: Историческая антропология. М., 1996. 

4. Оконешникова А. П. Межэтическое восприятие и понимание людьми друг друга. 

Пермь, 1999. 

5. Пиз А., Гарнер А. Язык разговора. М., 2001. 

6. Сергеев А. М. Коммуникация в культуре. Петрозаводск, 1996. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, самостійна робота 

студента, написання реферату, наукової статті, участь у конференції, створення 

індивідуального проєкту. 

 


