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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентiв з теорiєю
мiжкультурної комунiкацiї, вiдмiнностями мiж шведською та українською
культурою та їхнiм вiдбиттям у мовi, розвиток навичок мiжкультурної
комунiкацiї шведською мовою.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Навчальна дисциплiна “Лiнгвокраїнознавчi аспекти
мiжкультурної комунiкацiї” передбачає володiння шведською мовою на
рiвнi не нижче B2 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з
мовної освiти, а також розумiння загальних рис шведської культури,
набуте пiд час вивчення “Практичного курсу шведської мови” та
“Лiнгвокраїнознавства”.
3.
Анотацiя
навчальної
дисциплiни.
Дисциплiна
“Лiнгвокраїнознавчi аспекти мiжкультурної комунiкацiї” у 3-му семестрi
магiстратури охоплює лекцiйнi та практичнi заняття. На лекцiйних
заняттях студенти ознайомлюються з основами теорiї мiжкультурної
комунiкацiї. На практичних заняттях студенти порiвнюють явища
шведської та української культури. Вiдбувається аналiз як вербальної, так i
невербальної комунiкацiї.
4. Завдання — оволодiння дисциплiною “Лiнгвокраїнознавчi аспекти
мiжкультурної комунiкацiї” передбачає розв’язання таких завдань:
â розумiти основнi поняття теорiї мiжкультурної комунiкацiї;
â розумiти принципи мiжкультурного дiалогу;
â розумiти подiбностi та вiдмiнностi мiж рiзними культурами в
комунiкативному аспектi;
â розумiти, як культурний контекст впливає на комунiкативну
ситуацiю;
â вмiти брати участь у мiжкультурнiй комунiкацiї з урахуванням
лiнгвокультурної ситуацiї;
â вмiти усно та письмово доповiдати щодо проблем мiжкультурної
комунiкацiї;
â вмiти критично оцiнювати iсторичний та сучасний шведський
дискурс щодо мультикультуралiзму.
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5. Результати навчання за дисциплiною
Код

Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiдповiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i технологiї) викладання i навчання

1.1.

Основнi поняття теорiї мiжкультурної комунiкацiї та принципи мiжкультурного дiалогу
Подiбностi та вiдмiнностi мiж рiзними
культурами в комунiкативному аспектi
Усно та письмово доповiдати щодо проблем мiжкультурної
комунiкацiї
Брати участь у мiжкультурнiй комунiкацiї з урахуванням лiнгвокультурної ситуацiї
Самостiйно аналiзувати та критично оцiнювати iсторичний та
сучасний шведський
дискурс щодо мультикультуралiзму

1.2.

2.1.

3.1.

4.1.

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Лекцiї

Форми i методи оцiнювання та пороговий критерiй оцiнювання (за необхiдностi)
Тест

Лекцiї

Тест

20%

Спiвбесiда,
модульна
контрольна
робота
Модульна контрольна робота

20%

Модульна контрольна робота

20%

Практичнi
няття

за-

Практичнi
няття

за-

Самостiйна робота

20%

20%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 2. Демонструвати належний
рiвень володiння державною та iноземною мовами для реалiзацiї письмової та усної комунiкацiї, зокрема
в ситуацiях професiйного й наукового
спiлкування; презентувати результати своїх дослiджень державною та
iноземною мовами.
ПРН 4. Цiнувати рiзноманiття та
мультикультурнiсть свiту й керуватися у своїй дiяльностi сучасними
принципами толерантностi, дiалогу
та спiвробiтництва.
ПРН 11. Демонструвати поглибленi
знання з обраної фiлологiчної спецiалiзацiї.
ПРН 18. Створювати толерантну
взаємодiю та комунiкацiю, умови для
плiдної спiвпрацi на стику рiзних
дiлових культур.
ПРН 25.2 Володiти навичками мiжкультурної комунiкацiї.

Результати навчання дисциплiни
1.1
1.2
2.1
2.2
4.1
+
+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцiнки
7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Семестрову кiлькiсть балiв формують бали, отриманi студентом у
процесi засвоєння матерiалу з усiх тем змiстового модуля за допомогою
таких форм контролю: тест, спiвбесiда, модульна контрольна робота.
Оцiнювання за формами контролю:
Min. — 60 балiв
Тест РН 1.1 — 1.2
14
Спiвбесiда РН 2.1
4
Модульна контрольна 18
робота РН 2.1, 2.2, 2.3
Iспит
24

Max. — 100 балiв
24
6
30
40

Пiдсумкове оцiнювання у формi залiку. Студенти, якi протягом
семестру набрали сумарно меншу кiлькiсть балiв нiж критичнорозрахунковий мiнiмум — 60 балiв обов’язково складають залiк.
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7.2. Органiзацiя оцiнювання:
Тест виконується пiсля лекцiйної частини курсу. Спiвбесiда та модульна
контрольна робота проводяться наприкiнцi семестру.
7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок
За 100-бальною шкалою
60–100
0–59

За
нацiональною
шкалою
зараховано
не зараховано
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМIНАРСЬКИХ)
ЗАНЯТЬ
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 1 Вступ до мiжкультурних
студiй. Iсторичне пiдґрунтя для
мiжкультурного дiалогу. Глобалiзований свiт
Лекцiя 2 Виклики та можливостi
глобального та мультикультурного
суспiльства
Лекцiя 3 Стереотипи, етноцентризм,
ворожiсть до чужих, расизм i расова
бiологiя. Рiзнi погляди на чоловiка та
жiнку в рiзних культурах. Шведська
iдеологiя рiвностi
Лекцiя 4 Поняття iдентичностi. Шведська культура та шведськi цiнностi. Нацiоналiзм. Iсторiя шведського мультикультуралiзму. Iдеологiя
шведського мультикультуралiзму —
теорiя i практика
Лекцiя 5 Комунiкативнi стратегiї,
комунiкативна компетенцiя. Невербальна комунiкацiя в мультикультурному середовищi
Лекцiя 6 Мiжкультурна комунiкацiя у
професiйнiй дiяльностi
Лекцiя 7–8 Мiжкультурна комунiкацiя в академiчному середовищi.
Iнтернацiоналiзацiя вищої освiти у
Швецiї
Лекцiя 9–10 Мiграцiя. Мiжнародна
спiвпраця. Культурний мiжгруповий
дiалог

2

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

4

8

4

8

8
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 11–12 Перспективи мiжкуль- 4
турного дiалогу. Європа у 2020-х
роках. Мiсце Швецiї у Скандинавiї,
Європi та свiтi
Тест
Практичне заняття 1–5 Аналiз
явищ шведської та української
культури в лiнгвокомунiкативному
вимiрi
Спiвбесiда
Модульна контрольна робота
Всього — 120 год.
З них:
лекцiї — 24 год.
практичнi заняття — 16 год.
самостiйна робота — 80 год.

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
8

2
10

2
2

26
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