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Анотація курсу: формування у студентів компетенції, необхідні для успішної комунікації з представниками інших культур як у безпосередньому спілкуванні, так і при
сприйнятті іншокультурних текстів, як в умовах рідної країни, так і в чужому міжкультурному
оточенні, а також для успішної діяльності в ролі перекладача.
Основним завданням вивчення навчальної дисципліни «Вступ до теорії міжкультурної
комунікації» є ознайомити студентів з історією виникнення і теоретичними основами
міжкультурної комунікації; дати їм можливість опанувати основні поняття та термінологію
МКК, вивчити моделі і структурні компоненти міжкультурної комунікації; скласти собі
уявлення про основні типи лінгвокультурних контрастів і засоби їх нейтралізації.
Мета курсу: формування компетенцій
1.
Ціннісно-смислову компетентність (формування та розширення світогляду
студента в області всебічного використання іноземної мови в діловому середовищі);
2.

Загальнокультурну компетентність (розуміння культурних, історичних та

регіональних особливостей англомовних країн для міжкультурної комунікації та ведення
партнерських відносин);
3.

Навчально-пізнавальну

компетентність

(формування

у

студента

зацікавленості до вивчення іноземної мови з подальшим використанням одержаних знань у
професійній діяльності з метою розвитку креативної складової компетентності; оволодіння
розмовними та письмовими навичками; здатність студента формувати цілі дослідження та, з
метою їх вирішення, вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаціях при спілкуванні
іноземною мовою);
4.

Інформаційну компетентність (розвиток вмінь студента до самостійного

пошуку, аналізу, структурування та відбору потрібної інформації з іноземних джерел в рамках
професійної діяльності);
5.

Комунікативну компетентність (розвиток у студента навичок роботи в команді

шляхом реалізації групових проектів, вміння презентувати власний проект та кваліфіковано
вести дискусію у досліджуваній сфері іноземною мовою);
6.

Компетентність особистісного самовдосконалення (елементи фізичного,

духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки;
підтримка постійної жаги до самовдосконалення та самопізнання, шляхом постійного пошуку
нетрадиційних підходів).
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Найменування
показників

Кількість кредитів – 4
Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Загальна кількість годин
– 120

Галузь знань,
спеціальність,
рівень вищої освіти
Галузь знань
03 Гуманітарні науки

Спеціальність
035 Філологія

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 6

Перший рівень вищої освіти:
(бакалавр)

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Цикл професійної підготовки
Рік підготовки:
1-й
Семестр
1-й
Лекції
30
Практичні, семінарські
Лабораторні
Самостійна робота
90
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік
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Тематично-календарний план
Тиждень 1

Причини виникнення і бурхливого росту теорії МКК.

Тиждень 2

Підходи до поняття комунікації. Моделі комунікації. Чинники комунікації.

Тиждень 3

Підходи до поняття культури. Рівні культури.

Тиждень 4

Типологія МКК.

Тиждень 5

Контрасти як основна одиниця теорії МКК. Специалії та лакуни.

Тиждень 6

Контрасти в кореляції чинників комунікації Комунікантх – Комуніканту.
Контрасти в кореляції чинників комунікації Діяльністьх – Діяльністьу.
Проблема глибинних культурних рис: виміри, стандарти, архетипи.
Контрасти в кореляції чинників комунікації Мотиваціях – Мотиваціяу і
Інтенціях – Інтенціяу.
Модульний контроль знань
Контрасти в кореляції чинників комунікації Ситуаціях – Ситуаціяу. Проблеми
культурно-специфічних реакцій та поведінки.
Контрасти в кореляції чинників комунікації Темах – Темау. Фатичні та
«дежурні» теми МКК. Тематичні табу.
Контрасти в кореляції чинників комунікації Кодх – Коду. Поняття Коду. Типи
знаків. Жестіка та міміка, кінесіка, проксеміка, хронеміка, окулістіка. Річні
коди.
Контрастивна лінгвокультурологія. Особливості мовного Коду. Зовнішня і
внутрішня форми мови.
Лінгвокультурні контрасти в кореляції чинників комунікації Мовний Кодх –
Мовний Коду.
Лінгвокультурні контрасти в кореляції чинників комунікації Дискурс/Текстх –
Дискурс/Тексту. Узус і паралінгвістичні явища. Типи тексту.
Лінгвокультурні контрасти у кореляції чинників комунікації Тезаурусх –
Тезаурусу.
Модульний контроль знань

Тиждень 7
Тиждень 8
Тиждень 9
Тиждень 10
Тиждень 11
Тиждень 12
Тиждень 13
Тиждень 14
Тиждень 15
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Рекомендована література
Основна:
1. Донец П. Н. Основы общей теории межкультурной коммуникации. Харьков: Штрих,
2001. 386 с.
2. Попович М.М. Основи міжкультурної комунікації: навч. посібник. Чернівец. нац. унт, 2012. 160 с.
3. Мова і міжкультурна комунікація. Навч. посібник для університетів. Київ: Академія,
Серія «Альма-матер». 285 с.
4. Донец П. Н. Прецедентные или прототипические феномены? Об одной
лингвокультурологической категории // Субъект познания и коммуникация: языковые и
межкультурные аспекты. Сб. науч. тр., посвященный юбилею Л.И. Гришаевой / Воронежский
гос. университет, Воронеж: Наука-Юнипресс, 2014. С. 429-439.
Допоміжна:
1. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур (Учебн. пособие) – М.:
Слово/Slovo, 2008ю – 344 с.
2. Умберто Эко. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. Санкт-Петербург
Symposium, 2006
3. Lynn Visson Where Russians go wrong in spoken English. Words and phrases in the context
of two cultures. Moscow R.Valent, 2013
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1.
http://metod.kart.edu.ua/
2.
http://www.uz.gov.ua/about/general_information/entertainments/pktbit/
3.
http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-4/451889/
4.
http://uz-cargo.com/
5.
http://www.tmsoft-ltd.com/ua/about/about.php
6.
International Railway Journal http://www.railjournal.com/
7.
Railway Age http://www.railwayage.com/
Вимоги викладача: студент повинен розуміти, що його поведінка та дії знаходяться під
пильною увагою товаришів, батьків, викладачів, потенційних роботодавців і суспільства та
визначають обличчя Університету. Виходячи з цього, студенти мають поводитися таким
чином, щоб підтримувати високу репутацію Університету. Студент Університету старанно і
чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок для задоволення своїх
потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства.

Порядок оцінювання результатів навчання:
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При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки
(індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною шкалою,
повинна бути переведена до національної шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (А, В, С, D, Е)
Визначення назви за
державною шкалою(оцінка)
ВІДМІННО – 5

ДОБРЕ – 4

ЗАДОВІЛЬНО - 3

НЕЗАДОВІЛЬНО - 2

Визначення назви за шкалою ECTS
Відмінно – відмінне виконання
лише з незначною кількістю
помилок
Дуже добре – вище середнього
рівня з кількома помилками
Добре – в загальному правильна
робота з певною кількістю грубих
помилок
Задовільно - непогано, але зі
значною кількістю недоліків
Достатньо – виконання
задовольняє мінімальні критерії
Незадовільно – потрібно
попрацювати перед тим як
отримати залік (без повторного
вивчення модуля)
Незадовільно - необхідна серйозна
подальша робота (повторне
вивчення модуля)

За 100
бальною
шкалою

ECTS
оцінка

90-100

A

82-89

B

75-81

C

69-74

D

60-68

E

35-59

FX

<35

F

Команда викладачів:
Донець Павло Миколайович (http://kart.edu.ua/staff/donec-pavlo-mikolajovich).
Отримав ступінь д.філол.н. 10.02.15 загальне мовознавство у 2012 р. Напрямки наукової
діяльності: лінгвокраїнознавство, лінгвокультурологія, контрастивна лінгвістика, теорія
перекладу, теорія міжкультурної комунікації, теорія цивілізації, теорія межі (лімологія).

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів вищої освіти з навчальної
дисципліни «Вступ до теорії міжкультурної комунікації»
За виконання різноманітних видів навчальної діяльності за двома змістовими модулями
передбачається такий розподіл балів (за модульно-рейтинговою системою оцінювання знань):
Модульне тестування:
Оцінювання за вірними відповідями на тестові модульні питання (20 питань в тесті, кожна
вірна відповідь оцінюється в 2 бали). Максимальна кількість становить 40 балів за модуль.
Поточний контроль:
Оцінка формується шляхом накопичення студентами балів за наступні види робіт і активності:
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- Відвідування аудиторних занять (бали нараховуються в залежності від кількості
відвідуваних занять, максимальна сума становить 15 балів; у разі пропуску більше, ніж 50%
занять, бали не нараховуються);
- Наявність і повнота конспекту і вправ, що виносяться на самостійний розгляд
(максимальна сума балів – 10);
- Участь в обговореннях, усних опитуваннях, тренінгових вправах, доповнення
повідомлень і доповідей, індивідуальних завдань (максимальна кількість балів – 20 (залежно
від загального рівня активності, залученості, якості відповідей і виконання завдань впродовж
модуля (двох змістових модулів)).
- За виконання групового завдання, підготовку презентації і представлення її в аудиторії
кожен член робочої групи може отримати до 15 балів за модуль. При нарахуванні балів
враховується якість та глибина вивчення матеріалу, якість підготовки презентації, ступінь
участі здобувача у доповіді, точність та обґрунтованість відповідей на питання.
Залік:
Студент отримує оцінку за залік за результатами модульного 1-го та 2-го контролю шляхом
накопичення балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент
становить 100 ( до 60 балів поточного контролю та до 40 балів тестування). Середнє
арифметичне суми модульних оцінок складає бал за залік. Якщо студент не погоджується із
запропонованими балами ( у разі отримання оцінки на рівні В або D за шкалою ECTS), він
може підвищити їх на заліку, відповівши на питання викладача.

Очікувані результати
➢
ПРН-1 Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями
державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації
ефективної міжкультурної комунікації.
➢
ПРН-2 Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з
різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
➢
ПРН-3 Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
➢
ПРН-4 Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
➢
ПРН-5 Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій,
прибічниками різних політичних поглядів тощо.
➢
ПРН-6 Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для
вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
➢
ПРН-7 Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із
застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
➢
ПРН-8 Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як
мистецтва слова, історію мови і літератури, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у
професійній діяльності.
➢
ПРН-9 Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються,
описувати соціолінгвальну ситуацію.
➢
ПРН-10 Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній
діяльності.
➢
ПРН-11 Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових
текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.
➢
ПРН-12 Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
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➢
ПРН-13 Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної
художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в
літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації).
➢
ПРН-14 Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у
різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній,
професійній, науковій сферах життя.
➢
ПРН-15 Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний
філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
➢
ПРН-16 Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної
філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
➢
ПРН-17 Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й
мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання.
➢
ПРН-18 Мати навички управління комплексними діями або проектами при
розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної
спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
➢
ПРН-19 Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у
галузі філології.
Кодекс академічної доброчесності:
Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського державного університету
залізничного транспорту є серйозним порушенням, навіть якщо воно є ненавмисним. Кодекс
доступний за посиланням: http://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodex.pdf. Зокрема,
дотримання Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ означає, що вся робота на іспитах
та заліках має виконуватися індивідуально. Під час виконання самостійної роботи студенти
можуть консультуватися з викладачами та з іншими студентами, але повинні самостійно
розв’язувати завдання, керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. Посилання на
всі ресурси та джерела (наприклад, у звітах, самостійних роботах чи презентаціях) повинні
бути чітко визначені та оформлені належним чином. У разі спільної роботи з іншими
студентами над виконанням індивідуальних завдань, ви повинні зазначити ступінь їх
залученості до роботи.
Інтеграція студентів із обмеженими можливостями:
Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, досягнення
духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з обмеженими функціональними
можливостями й відображає стан розвитку демократичних процесів і гуманізації суспільства.
Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес Українського
державного університету залізничного транспорту створена система дистанційного навчання
на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій. Доступ до
матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти за посиланням:
http://do.kart.edu.ua/
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