
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

Навчально-науковий інститут економіки та управління 
Факультет менеджменту 

 

Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання 

 

 

 

 

 

 

МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ 

Методичні вказівки та завдання 
для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів 

вищої освіти освітнього ступеня «Молодший бакалавр» початкового 
рівня (короткий цикл) спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 

денної форми навчання 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 
2021  



2 
 

УДК 392:316.77 
М58 
 

Друкується за рішенням науково-методичної комісії факультету 
менеджменту Миколаївського національного аграрного університету від 
30.08.2021 року, протокол № 1. 

Укладачі: 
О. В. Шебаніна – д-р екон. наук, професор, професор кафедри 

економічної кібернетики і математичного моделювання, 
Миколаївський національний аграрний університет; 

С. І. Тищенко – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри економічної 
кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський 
національний аграрний університет; 

В. П. Клочан – канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
економічної кібернетики і математичного моделювання, 
Миколаївський національний аграрний університет; 

І. В. Клочан – д-р екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної 
кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський 
національний аграрний університет; 

Н. С. Ручинська – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри економічної 
кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський 
національний аграрний університет; 

В. О. Крайній – канд. екон. наук, в.о. доцента кафедри економічної 
кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський 
національний аграрний університет; 

І. І. Хилько – старший викладач кафедри економічної кібернетики і 
математичного моделювання, Миколаївський національний 
аграрний університет. 

Рецензенти: 
С. Ю. Сургова – канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

управління й педагогіки Інституту державного управління, 
Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили; 

Я. Е. Андрющенко – канд. пед. наук, старший викладач кафедри 
готельно-ресторанної справи та організації бізнесу, 
Миколаївський національний аграрний університет. 

© Миколаївський національний аграрний 
університет, 2021  



3 
 

ЗМІСТ 

Вступ ................................................................................................... 4 
Змістовий модуль 1. Міжкультурна комунікація як особливий вид 

спілкування .................................................................................................. 5 
Практична робота №1. Виникнення та розвиток міжкультурної 

комунікації ................................................................................................... 5 
Практична робота №2. Теоретичні основи міжкультурної 

комунікації ................................................................................................... 8 
Практична робота №3. Сприйняття, сформовані культурою та його 

перешкоди в міжкультурній комунікації: особисті сприйняття в рамках 
культури ..................................................................................................... 11 

Змістовий модуль 2. Комунікативні перешкоди та шляхи їх 
подолання, мова і міжкультурна взаємодія ............................................. 14 

Практична робота №4. Парадокси міжкультурного спілкування . 14 
Практична робота №5. Міжкультурна взаємодія в призмі ділової 

комунікації ................................................................................................. 16 
Практична робота №6. Комунікативна асиметрія. Подолання 

культурних стереотипів та міжкультурних перешкод ............................ 18 
Практична робота №7. Вербальна комунікація та невербальна 

комунікація, її перешкоди в міжкультурному середовищі. Категорії 
невербального спілкування ....................................................................... 21 

Тестові завдання з курсу «Міжкультурні комунікації» ................. 24 
Завдання для самостійної роботи .................................................... 42 
Питання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів 

вищої освіти ............................................................................................... 44 
Література ......................................................................................... 46 

 
  



4 
 

ВСТУП 

Дисципліна «Міжкультурні комунікації» вивчається здобувачами 
вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на першому курсі і 
являється вибірковою. Покликана забезпечити оволодіння теоретичним 
матеріалом щодо процесу комунікації, компонентів міжкультурного 
спілкування, причин міжкультурних комунікативних проблем та 
стратегій їх подолання, а також паралельне формування практичних 
навичок адекватної комунікативної поведінки при спілкування з 
представниками різних культурних спільнот. У сучасному суспільстві 
спілкування людей, які належать до різних національних культурних 
спільнот стає все більш динамічним. Це потребує вміння молодої 
особистості правильно висловлювати думки й уважно слухати, розуміти 
специфічні смисли, які виражають та інтерпретують учасники 
міжкультурної комунікації. 

Мета дисципліни: сформувати і систематизувати знання, що 
дозволяють розширити уявлення студентів про сутність явищ 
міжкультурної комунікації. Сприяти виробленню навичок теоретичного 
осмислення соціокультурної та міжкультурної взаємодії, здатності до 
аналізу та узагальнення інформації. Виховання у здобувачів 
усвідомлення особливостей рідної культури та неповторності інших 
культур. Навчити студентів коректному спілкуванню при міжкультурних 
контактах, самостійно аналізувати та уникати міжособистісних 
конфліктів в процесі спілкування з представниками інших культур. 

Завдання дисципліни: надати здобувачам цілісну систему знань про 
основні концепції предмету та головні підходи до міжкультурної 
комунікації. Ознайомитися з методологічними прийомами 
комунікативної поведінки в різних сферах людської життєдіяльності; 
сформувати бікультурну особистість, що спроможна поділяти культурні 
погляди, цінності та норми інших національних та етнічних спільнот; 
обирати поведінкові сценарії у прийнятті соціокультурного контексту 
комунікантів. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК 
ОСОБЛИВИЙ ВИД СПІЛКУВАННЯ 

Практична робота №1. 
Виникнення та розвиток міжкультурної комунікації 

Мета: засвоєння основних засад виникнення та розвитку 
міжкультурної комунікації. 

1.1. Короткі теоретичні відомості 
Одним із найважливіших складників життя людини є комунікація. 

У широкому сенсі це поняття охоплює значно більше, ніж просто обмін 
інформацією між людьми. До неї належать канали засобів передачі та 
одержання інформації, де задіяні машини, прилади, штучний інтелект, 
комп’ютерні мережі і програми, культурні знаки, космічні реалії тощо.  

Попри постійні зміни в суспільстві та природі, незмінною 
залишається сутність людського спілкування: це обмін думками, 
інформацією і досягненнями взаємного порозуміння, гармонії стосунків 
в усіх сферах і на всіх рівнях буття людини. Однак форми, засоби і 
методи людської комунікації постійно змінюються. 

Зі зростанням глобалізаційних змін, поширенням міжнародних 
контактів, інтернаціоналізацією суспільства загалом змінився і характер 
спілкування. Налагодження ділових і дружніх контактів із 
представниками інших держав передбачає володіння іноземними 
мовами. Однак цього мало, оскільки серйозною перешкодою у 
спілкуванні з іноземцями є незнання їхніх етнічних і культурних 
особливостей. 

Міжкультурна комунікація – це самостійна галузь науки, яка 
включає методи і наукові традиції різних дисциплін, але в той же час є 
частиною загальної теорії і практики комунікацій. Її особливістю є те, що 
в рамках даного напрямку досліджуються феномен спілкування 
представників різних культур і пов’язані з цим проблеми. 

Виникнення міжкультурної комунікації, як і більшості наук, 
зумовлене потребами суспільства. Її практична сфера бере початок із 
найдавніших часів, коли людям доводилося встановлювати різні 
контакти з чужинцями, що потребувало толерантності і певних знань про 
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міжкультурні відмінності. Із появою дипломатичних відносин 
інформація про національно-культурні особливості різних країн стала 
складником професійної міжнародної діяльності. Особливої актуальності 
навички у сфері міжкультурного спілкування набули в часи бурхливого 
розвитку міжнародних контактів, які розпочалися в 70-ті роки ХХ ст. 

Об’єктом міжкультурної комунікації є спілкування представників 
різних національних спільнот, а предметом – прийняті в національних 
спільнотах мовні стереотипи і норми поведінки, спілкування, певні 
«культурні сценарії» різних дій, усталені моделі сприйняття та 
оцінювання предметів і явищ, соціально унормовані звички, традиції, 
ритуали, дозволи, заборони тощо.  

Завданням міжкультурної комунікації є формування 
міжкультурної компетентності, необхідних знань про різні народи та 
культури з метою уникнення міжетнічних і міжкультурних конфліктів та 
встановлення комфортних умов спілкування в різних сферах та життєвих 
ситуаціях. 

1.2. Завдання для виконання 
1. Проаналізуйте визначення науковців, що наведені в Таблиця 1, 

та визначте аспекти, які вони найбільше виокремлюють, щодо 
тлумачення міжкультурної комунікації. Запропонуйте власне визначення 
міжкультурної комунікації. 

Таблиця 1. 
Визначення поняття «міжкультурні комунікації» 

№ 
п/п Поняття 

1  

«Міжкультурна комунікація – наука, яка вивчає особливості вербального й 
невербального спілкування людей, що належать до різних національних та 
лінгвокультурних спільнот.   
Завданням цієї науки є формування міжкультурної компетентності, необхідних 
знань про різні народи та культури з метою уникнення міжетнічних та 
міжкультурних конфліктів та встановлення комфортних умов спілкування в 
різних сферах та життєвих ситуаціях» (В. Манакін)  

2  

«Міжкультурна комунікація – це особлива сфера людських відносин, яка 
об’єднує комунікацію й культуру. Вона відбувається між носіями різних культур 
і, на думку більшості зарубіжних учених, трактується як взаємодія між 
представниками різних культур, у ході якої комуніканти проявляють свій досвід, 
знання й цінності, тим самим виявляючи суть культури» (О. Баглай)  
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3  

«Міжкультурна комунікація – це форма людського спілкування. Її 
використовують, щоб описати широкий спектр проблем комунікацій, які, 
звичайно, виникають в об’єднанні, що складається з людей різних культурних, 
релігійних, соціальних, етнічних поглядів» (Словник термінів, А. Солодка, Т. 
Мороз)  

4  

«Міжкультурна комунікація – це формування міжкультурної компетентності, 
необхідних знань про різні народи та культури з метою уникнення міжетнічних 
та міжкультурних конфліктів та встановлення комфортних умов спілкування в 
різних сферах та життєвих ситуаціях» (Ю. Рот, Г. Коптельцева)  

5  «Міжкультурна комунікація – процес спілкування і взаємодії, який здійснюють 
представники різних культур або культурних спільнот» (О. Садохін)  

6  «Міжкультурна комунікація – це спілкування людей, які представляють різні 
культури» (Т. Фрик)  

7  «Міжкультурна комунікація – це безпосередній або опосередкований обмін 
інформацією між представниками різних культур» (О. Біла)   

8  

«Міжкультурна комунікація (у вузькому значенні слова):  
1. Процес спілкування (вербального і невербального) людей (груп 

людей), які належать до різних національних лінгвокультурних спільнот, 
здебільшого, послуговуються різними ідіоетнічними мовами, мають різну 
комунікативну компетенцію, яка може стати причиною комунікативних невдач 
або культурного шоку в спілкуванні.  

2. Особливий тип культури, який характеризується взаємодією 
національних (етнічних) культур, етнокультурною компетенцією особистостей, 
толерантністю, прагненням до міжнаціональної згоди у всіх сферах 
спілкування».  
«Міжкультурна комунікація (у широкому значенні слова) – увесь спектр 
можливих типів спілкування, який відбувається понад межами можливих 
соціальних груп (дискурсивних систем), починаючи від груп, представники яких 
є носіями різних культур, до комунікації між чоловіками й жінками або 
колегами різного віку тощо» (Словник термінів міжкультурної комунікації. Ф. 
Бацевич)  

2. Підготуйте відповіді на контрольні питання. 

1.3. Контрольні питання 
1. Як і коли виникла міжкультурна комунікація? Що було 

вирішальним у створенні цієї науки?  
2. Охарактеризуйте предмет і об’єкт міжкультурної комунікації. 
3. Сформулюйте основні завдання міжкультурної комунікації. Які 

завдання ставилися перед теорією міжкультурної комунікації на початку 
її розвитку? Які завдання міжкультурної комунікації можуть постати 
перед людством у майбутньому?  

4. Із чим пов’язане становлення міжкультурної комунікації як 
науки в Україні? 
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5. Які практичні та наукові галузі межують із проблематикою і 
завданнями міжкультурної комунікації? 

6. Укажіть основні аспекти міжкультурної комунікації. 
7. Чи необхідна спеціальна підготовка до участі в міжкультурній 

комунікації? 

Практична робота №2. 
Теоретичні основи міжкультурної комунікації 

Мета: засвоєння теоретичних основ міжкультурної комунікації. 

1.1. Короткі теоретичні відомості 
Міжкультурна комунікація є інтегрованою науковою галуззю, яка 

передбачає залучення для її потреб категорій, що сформувались в інших 
суміжних науках: етнос, народ, нація, ментальність, національний 
стереотип, прототип, архетип, символ, культурний код, національна 
картина світу. На відміну від інших наук через ці категорії міжкультурна 
комунікація виявляє і досліджує специфіку вербального і невербального 
спілкування представників різних національних та лінгвокультурних 
спільнот. Основними ознаками нації як людської спільноти вважають 
територію, мову, культуру, історію. Проте нині, в часи швидких змін, 
масових міграцій, етнічного змішування, кожна з цих класичних ознак 
нації вже не обов’язкова і може бути спростована. 

Щоб краще зрозуміти, що являє собою міжкультурна комунікація, 
звернемося до поняття «культура», а потім розглянемо поняття 
«комунікація». 

У широкому розумінні поняття «культура» – це сукупність як 
матеріальних (знаряддя праці, житло, предмети повсякденного побуту, 
одяг, будівельні споруди, засоби зв’язку, пам’ятники й монументи тощо) 
так і «духовних» цінностей (релігія, міфологія, освіта, мораль, виховання, 
наука, мистецтво, література, політика, світоглядні уявлення людей 
тощо), властивих окремій соціальній групі або суспільству загалом.  

У повсякденному житті поняття «культура» вживається в трьох 
основних значеннях: 
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− окрема сфера життя суспільства, яка існує у вигляді системи 
установ і організацій, що займаються поширенням духовних цінностей 
(театри, музеї та ін.); 

− сукупність цінностей і норм, що належать великій соціальній 
групі, спільності, народу чи нації (елітарна культура, українська 
культура, культура молоді та ін.);  

− досягнення високого рівня людини у будь-якій діяльності 
(культура побуту, культурна людина в значенні «вихована й освічена» та 
ін.). 

Жодна культура не існує ізольовано. Комунікація і спілкування, які 
в російськомовній науковій літературі зазвичай не розглядаються як 
синоніми, є найважливішою частиною людського життя, а значить, і 
частиною культури. Підкреслюючи їх важливість, багато дослідників 
прирівнюють культуру до спілкування (комунікації). 

Комунікація (від лат. Commumicatio – спілкування, повідомлення; 
соттітсо – роблю загальним) – спілкування, обмін думками та 
інформацією в формі мовних або письмових сигналів, процес передачі 
інформації від людини до людини. Головний і єдиний суб’єкт комунікації 
– людина. 

У широкому сенсі комунікація – це обмін інформацією між 
індивідами через посередництво загальної системи символів. У процесі 
комунікації відбувається обмін повідомленнями, тобто здійснюється 
передача інформації від одного учасника до іншого. З усіх видів знакової 
(символьної) поведінки в житті громади найважливішими є 
використання мови (вербальна комунікація) і супроводжуючої її 
несловесної поведінки (невербальна комунікація). В сукупності вони 
утворюють знакову комунікацію, або комунікацію у вузькому сенсі. 

Порівнюючи поняття спілкування і комунікації, відзначимо, що 
загальним є їх співвіднесеність з процесами обміну і передачі інформації 
і зв’язку з мовою як засобом передачі інформації. Відмінні ознаки 
обумовлені розходженням в обсязі змісту цих понять (вузькому і 
широкому). 

Поняття «спілкування» і «комунікація» можна розглядати як 
взаємопов’язані і взаємообумовлені. Без спілкування на різних рівнях 
неможлива комунікація, так само як і комунікацію можна сприймати як 
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продовження діалогу, що протікає в різних сферах. Комунікація охоплює 
найрізноманітніші сфери, включаючи освіту, суспільно-політичну 
діяльність, управління, консультування (в тому числі медичне), 
соціальну роботу, журналістику, міжнародні відносини. 

Сьогодні в науці поширене універсальне (широке) розуміння 
комунікації як способу зв’язку будь-яких об’єктів матеріального і 
духовного світу. 

1.2. Завдання для виконання 
1. Уявіть культуру у вигляді дерева і розгляньте, що знаходиться 

на видимій поверхні, а що приховано в його підземній частині. Визначте 
прояви культури: образотворче мистецтво, література, театр, сучасна 
музика, архітектура, талант, ритм роботи, організація часу, керування 
емоціями, імідж людини. Заповніть таблицю: 

Видима частина дерева Невидима частина дерева 
1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  

У завданні пропонується визначити, до якої частини дерева слід 
віднести «культуру комунікації», обґрунтувати власні відповіді. Для 
повного розуміння цього поняття необхідно скласти власне поняття 
«культура комунікації» й пояснити його сутність. 

2. Підготуйте короткі повідомлення про внесок у теорію 
міжкультурної комунікації таких учених: Е. Сепіра, Б. Уорфа, Е. Холла, 
М. Маклуена. 

3. Підготуйте відповіді на контрольні питання. 

1.3. Контрольні питання 
1. Які елементи охоплює культура будь-якого народу?  
2. Які функції виконує культура в житті людини?  
3. Чому існує велика кількість визначень поняття «культура»?  
4. Що становить собою культура з точки зору вчених?  
5. Як ви розумієте поняття «етнічна» й «локальна» культура?  
6. Як взаємопов’язані між собою поняття «культура» й «локальна 

культура»?  
7. Що означає культурна картина світу? 
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Практична робота №3. 
Сприйняття, сформовані культурою та його перешкоди в 
міжкультурній комунікації: особисті сприйняття в рамках 

культури 

Мета: формування уявлення про сприйняття, сформовані 
культурою та його перешкоди в міжкультурній комунікації. 

1.1. Короткі теоретичні відомості 
Особливості сприйняття «іншого», механізми комунікації та 

адаптації, зміни в структурі особистості, які відбуваються в результаті 
зустрічі з незнайомою культурою, розвиток людської здатності до 
комунікації в полікультурному середовищі – ключові проблеми, що 
викликають пильну увагу фахівців в області міжкультурної комунікації. 

На основі численних досліджень комунікації культур західними 
вченими виділені шість типів реакції на іншу культуру та її 
представників. 

Заперечення відмінностей культур – тип сприйняття, заснований на 
впевненості в тому, що всі люди в світі поділяють одні й ті ж 
переконання, установки, норми поведінки. Однак заперечення як тип 
реакції на іншу культуру з часом зазвичай зазнає змін. 

Захист власної культурної переваги – тип сприйняття, в основі 
якого лежить визнання існування інших культур, але при цьому 
складається стійке уявлення про те, що цінності і звичаї чужої культури 
становлять загрозу звичного порядку речей, світоглядним засадам, 
сформованому образу життя. Типові ситуації, коли формування захисної 
реакції практично неминуче: контакти представників різних рас, зовні, 
фізично відрізняються один від одного; взаємодія груп іммігрантів і 
корінного населення і т.д. 

Мінімізація культурних відмінностей – досить просунутий, за 
західними мірками, спосіб сприйняття інших культур. Нею 
характеризують визнання можливості існування іншокультурних 
цінностей, норм, форм поведінки і пошук спільних рис, що об’єднують. 

Схвалення існування міжкультурних відмінностей – тип 
міжкультурного сприйняття, що характеризується знанням іншої 
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культури, в цілому доброзичливим ставленням до неї, що не припускає 
разом з тим активного проникнення в іншокультурне середовище. 

Адаптація до нової культури – позитивне ставлення до іншої 
культури, сприйняття її норм і цінностей, уміння жити і діяти за її 
правилами при збереженні власної культурної ідентичності. 

Інтеграція і в рідну, і в нову культури – тип реакції полікультурної 
особистості, яка інтегрується в іншокультурні норми і цінності в такій 
мірі, в якій вони починають сприйматися як свої власні, рідні. 

На основі вивчення реальних ситуацій міжкультурного контакту 
встановлено, що еволюція сприйняття людини, що потрапила в 
незнайому культуру, проходить три основних етапи. 

Перший етап коли знайомство з новою культурою, її досягненнями 
або представниками народжує оптимізм, піднесений настрій, впевненість 
в успішній взаємодії. 

Другий етап – «культурний шок». Це період краху надій, коли 
позитивний емоційний настрій змінюється депресією, сум’яттям і 
ворожістю. 

Третій етап передбачає вироблення різних стратегій поведінки. В 
одному випадку це «адаптація», коли формується реалістична оцінка 
ситуації, виникає адекватне розуміння того, що відбувається, можливість 
ефективно домагатися власних цілей; в іншому – «втеча» – повне 
відкидання нової культури і неминучий в цьому випадку відступ, втеча 
як у переносному сенсі («відхід у себе»), так і прямому, фізичному сенсі. 

1.2. Завдання для виконання 
1. Дайте відповіді на такі запитання:  

1.1. Які якості та особливості є характерними для українця / 
француза / іспанця / німця / китайця та ін.?  

1.2. Якими якостями ви як представник української / 
французької / іспанської / німецької / китайської культури особливо 
пишаєтеся? І навпаки, які якості викликають у Вас почуття сорому?  

1.3. Якими вбачають українців / французів / іспанців / німців 
/ китайців представники інших культур?  

1.4. Які риси та якості дозволяють українцям / французам / 
іспанцям / німцям / китайцям ефективно здійснювати міжкультурну 
взаємодію з представниками інших культур? 
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2. Розгляньте наведені на Рис. 1. візитні картки . Проаналізуйте 
варіанти візитних карток представників різних культур та визначте 
культурні особливості кожної. Запропонуйте власний варіант візитної 
картки українського фахівця міжнародного бізнесу. 
1.  

  

2.  

  
3.  4.  

Рис. 1. Візитні картки представників різних країн світу 
4. Підготуйте відповіді на контрольні питання. 

1.3. Контрольні питання 
1. Чому теорія міжкультурної комунікації є міжпредметною 

дисципліною?  
2. Яку роль у вивченні міжкультурної комунікації відіграють 

філософія, культурологія, психологія тощо?  
3. Які психологічні та соціальні фактори впливають на процес 

комунікації?  
4. На що спрямовані дослідження у сфері міжкультурної 

комунікації?  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КОМУНІКАТИВНІ ПЕРЕШКОДИ ТА 
ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ, МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА 

ВЗАЄМОДІЯ 

Практична робота №4. 
Парадокси міжкультурного спілкування 

Мета: формування навичок виявлення псевдокомунікації і пошуку 
шляхів уникнення непорозумінь, повного або часткового блокування 
каналів передачі і сприйняття інформації. 

1.1. Короткі теоретичні відомості 
Володіння іншою мовою не є запорукою комунікативної 

успішності, для цього потрібне органічне поєднання мовного й 
культурного кодів у спілкуванні. Підміна чужого культурного досвіду 
кодом рідної культури нерідко призводить до «парадоксів міжкультурної 
комунікації», тобто псевдокомунікації, непорозуміння, повного або 
часткового блокування каналів передачі і сприйняття інформації.  

Однак проблема в тому, що, навіть володіючи всіма мовними 
навиками та додатковою інформацією з культурної та соціальної сфери 
життя народу, непорозуміння все одно буде відбуватися в діалозі, де 
наявні культурні розбіжності між його партнерами. У найгіршому разі, 
неправильна міжкультурна комунікація може призвести до конфлікту 
або погіршити вже наявну конфронтацію між сторонами, оскільки, 
усвідомлюємо ми це чи ні, наше бачення світу й нашого місця в ньому 
істотно відрізняється від обставин нашого партнера. 

Актуальність проблеми міжкультурних конфліктів у контексті 
міжкультурної комунікації на сьогодні не викликає сумнівів. Основними 
причинами конфліктів у міжкультурній комунікації, на думку науковців, 
є:  

1) неадекватне розуміння вербальних повідомлень,  
2) невірне декодування невербальних сигналів,  
3) накладання культурних кодів,  
4) невідповідність поведінки представника іншої культури, що 

інтерпретується як загроза Я-концепції.  
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Крім цього, ефективній міжкультурній комунікації заважають такі 
чинники, як упередження та стереотипи, прагнення давати оцінну 
характеристику представникам інших культур, підвищена тривожність 
або напруга в спілкуванні, зміна зовнішньополітичної ситуації тощо.  

У сучасному світі активізується потреба у спілкуванні з 
представниками інших народів. Однак більшість людей, опинившись у 
чужому культурному середовищі, відчуває психологічний дискомфорт, 
невпевненість, що викликана нерозумінням правил поведінки в іншому 
соціумі. Індивід, який вперше потрапляє в інший культурний простір, 
спочатку, як правило, відчуває ейфорію від нових вражень, однак потім 
може наступити так званий «культурний шок» (термін Р. Оберга), що 
виникає через недостатнє знання мови, історії країни, культурних 
традицій та інших національних цінностей, а також специфічних законів 
спілкування. Період адаптації може закінчитися частковою асиміляцією 
в незнайому культуру або повним її відторгненням, психологічні 
наслідки чого можуть бути дуже серйозними. Внутрішній конфлікт від 
зіткнення «свого» і «чужого» має психологічні прояви, що виражається 
навіть через порушення психіки, депресивний стан та психосоматичні 
захворювання.  

У контексті глобалізації світу відбувається зближення полярних 
опозит «свій» і «чужий», перетікання «свого» в «чуже» і навпаки, 
ототожнення окремих компонентів дихотомії та навіть карнавальна 
заміна одного іншим: «своє» стає «чужим», а «чуже» – «своїм». Ці 
відносини за визначенням суперечливі та складні. Вони продукують таке 
складне явище парадоксального, алогічного поєднання несумісного, яке 
науковці називають «феноменом кентавра» (кентавр-проблемою, 
кентавр-образом). Ж. Тощенко визначає кентавр-проблему як особливу 
форму протиріччя, особливий вияв парадоксальності, одночасне 
існування двох (і навіть декількох) взаємовиключних начал. Кентавр-
образ поєднується з опозицією «свій – чужий», що лежить в основі 
міжособистісного та міжгрупового сприймання і результати дослідження 
якого відіграють важливу роль у вирішенні питання взаємозв’язку 
національної ідентичності та культури. Важлива думка про те, що 
кентавр-проблема загострюється в кризових ситуаціях (наприклад, 
перехід язичників у християнство, переорієнтація соціалістичної 
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держави в капіталістичну, тоталітарної в демократичну, в 
міжкультурному контексті – перехід у коло іншої культури тощо). У 
такий трансформаційний період людина чи група людей допускає у своїй 
свідомості (також підсвідомості) співіснування логічно непоєднуваних 
думок і протилежних установок. Цей процес супроводжується станом 
когнітивного дисонансу, що виникає у психіці людини за умови 
оволодіння нею полярно протилежної інформації. 

1.2. Питання для дискусії на практичному занятті 
1. Конфлікт «свого» і «чужого»: природний та соціоетнічний 

чинники. 
2. Сутність національних стереотипів.  
3. Соціокультурна природа стереотипу.  
4. Способи подолання ментальних стереотипів.  
5. Співвідношення слова і символу. Приклади мовних символів, 

які є спільними для різних народів. 

Практична робота №5. 
Міжкультурна взаємодія в призмі ділової комунікації 

Мета: формування навичок міжкультурного ділового спілкування. 

1.1. Короткі теоретичні відомості 
У діловій практиці вміння спілкуватися завжди було досить 

важливим. Знання основ ділового спілкування дає можливість 
ефективної взаємодії з діловими партнерами, реалізуючи комфортне 
психологічне спілкування і різноманітні стратегії і тактики, орієнтовані 
на досягнення компромісу і співробітництва. А це, в свою чергу, дозволяє 
приймати більш обґрунтовані рішення в процесі переговорів і знижає 
ризики економічної діяльності. 

Процеси комунікації, особливо ділові комунікації, здійснюються з 
певними цілями, намірами, тому сторони спілкування прагнуть надати не 
просто дані, а вже, на їх погляд, готову інформацію, вільно чи мимоволі 
оброблену, скомпоновану, сформульовану таким чином, щоб отримати 
очікуваний результат, поведінку, реакцію. Однак, не слід очікувати 
зворотного зв’язку, який буде точно відповідати очікуванням, – адже 
людина не в змозі «вимкнути» хоча б на короткий період свою 
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унікальність, індивідуальність і сприймати інформацію об’єктивно, як 
передаючи інформацію, так і сприймаючи її – це результат роботи 
свідомості особистості, а, отже, відображення її суб’єктивності. 

Заздалегідь підготовлена для очікуваного сприйняття і реакції 
інформація може бути призначена для широких мас, для вузького кола 
фахівців, для конкретної особи. Вона може відображати відомості 
загального та конфіденційного характеру, може бути актуальною і 
застарілою, корисною і неважливою, цікавою і нецікавою, зрозумілою і 
незрозумілою, повною і частковою, правдивою і недостовірною тощо. 
Оцінку якостям інформації та даних дає суб’єкт, тому його думку щодо 
якості інформації може не збігатися з думкою іншого суб’єкта 
інформаційних відносин.  

Основними завданнями ділової комунікації є: 
– продуктивне та довгострокове співробітництво, 
– прагнення до зближення цілей, 
– поліпшення партнерських відносин, 
– створення позитивного іміджу і репутації. 
Загальновідомо, що ділова комунікація є складним і багатогранним 

процесом, який має об’єктивні і суб’єктивні сторони та характеризується 
різними вербальними і невербальними параметрами. Від звичайної 
комунікації ділова відрізняється, в першу чергу, чіткою 
детермінованістю і регламентацією, оскільки спрямована на вирішення 
певної задачі. Дана регламентація здійснюється за допомогою ділової 
етики, ділової риторики, деяких стандартів корпоративної культури і т.д. 

1.2. Завдання для виконання 
1. Наведіть приклади механізмів, що забезпечують високий та 

ефективний рівень культури комунікації. Опишіть упровадження 
кожного з наведених механізмів у процесі міжкультурної комунікації.  

2. Відповідно до етапів техніки спілкування з представниками 
інших культур заповніть Підготуйте та запишіть 10 головних 
загальних принципів взаємодії  з бізнес-партерами, які б забезпечили 
ефективну, доброзичливу співпрацю з представниками інших культур. 

3. Підготуйте відповіді на контрольні питання. 
4. Таблиця 2 ведення переговорів:  
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5. Підготуйте та запишіть 10 головних загальних принципів 
взаємодії  з бізнес-партерами, які б забезпечили ефективну, доброзичливу 
співпрацю з представниками інших культур. 

6. Підготуйте відповіді на контрольні питання. 
Таблиця 2. 

Ведення перегорів 

Назва 
країни  

Етапи техніки міжкультурної комунікації  

підготовка 
контракту  

програмування 
контракту  

реалізація 
контракту 

ухвалення 
контракту 

підбиття  
підсумків 
контракту  

Німеччина        
Англія        
Франція        
Японія        
Америка        
Китай        

1.3. Контрольні питання 
1. Сутність поняття «ділова комунікація».  
2. Ділова комунікація як знакова система культури.  
3. Ділова комунікація в контексті цільової ситуації.  
4. Міжкультурна диференціація: когнітивні константи і 

культурологічні моделі. 
5. Яких технік спілкування необхідно дотримуватися в процесі 

ведення ділових переговорів? 
6. Які існують способи взаємодії техніки спілкування та типи 

корпоративної культури представників інших культур?  
7. Яких вимог має дотримуватися фахівець міжнародного 

бізнесу в співпраці з бізнес-партнерами? 

Практична робота №6. 
Комунікативна асиметрія. Подолання культурних стереотипів та 

міжкультурних перешкод 

Мета: формування навичок подолання культурних стереотипів та 
міжкультурних перешкод. 

1.1. Короткі теоретичні відомості 
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Асиметрія у міжкультурній комунікації – помітні розбіжності в 
менталітеті, способах комунікативної поведінки, перцепції й світогляді у 
представників різних соціокультурних спільнот, які породжують 
комунікативні проблеми і труднощі. Часом характеризують як 
відмінності в міжкультурній компетенції учасників міжкультурної 
комунікації; неможливість урозуміти певні дії, поведінку, погляди, 
вірування носіїв іншої культури поза цілісним культурним контекстом. 

Обумовлена належністю сторін до різних національних культур (з 
відмінними ціннісно-нормативними структурами, світоглядними 
моделями) і різних лінгвокультур; неспівпаданням вербального й 
невербального кодування смислів, розбіжністю національних 
комунікативно-дискурсивних стилів; історичними, політичними, 
мовними, етнопсихічними тощо чинниками. 

Охоплює широке коло неспівмірностей – від гендерних і 
фізіологічних до когнітивних та емоційних. 

Напрацьовано різні типології такої асиметрії. Виділяють, зокрема, 
такі види:  

1) кількісну (різна міра зацікавленості сторін у комунікації одна з 
одною, нерівноцінний обмін інформацією) і якісну (різні принципи 
добору і змістовного наповнення інформації про учасників комунікації);  

2) вертикальну і горизонтальну;  
3) рольову і статусну;  
4) вербальну й невербальну;  
5) міжмовну (фонетичну, лексичну, граматичну), жестову, мімічну, 

пантомімічну, емоційну тощо. 
Наслідками асиметрії у міжкультурній комунікації є 

непорозуміння, невдале й неефективне спілкування, неадекватна 
інформація учасників комунікації одне про одного, маніпуляція 
громадською думкою і поширення стереотипів, соціальне 
дистанціювання і відчуження, конфліктні форми взаємодії, міжкультурна 
некомпетентність тощо. 

В умовах глобалізованого світу ефективна міжкультурна 
комунікація передбачає не тільки знання мови комуніканта чи 
міжнародної мови спілкування, але й культурологічну компетентність, 
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розуміння особливостей іншого культурного середовища і культурного 
контексту взаємодії. 

1.2. Завдання для виконання 
1. Підготуйте рекомендації для ділової людини, яка збирається 

вперше відвідати Україну. Вона має враховувати рекомендації з 
поведінки в ділових ситуаціях міжкультурної взаємодії з представниками 
нашої країни.  

2. Розгляньте ситуацію та розіграйте її. Представники двох 
культур (української та китайської) мають узгодити план співпраці на 
майбутнє півріччя. Колеги зустрічаються в кабінеті представника 
китайської культури. У них є можливість попрацювати за столом чи 
розміститися на м’якому дивані. Який варіант є найкращим? Яка відстань 
між колегами буде впливати на робочий процес співпраці? Відповідь 
обґрунтуйте.  

3. Чеський скульптор Давид Черни створив мапу стереотипів під 
назвою «Ентропа». У таблиці знайдіть відповідність речення відповідно 
до стереотипів країни:  

Країна  Стереотип країни  

1. Італія  а) представлена у вигляді відкритої коробки цукерок праліне  

2. Франція  б) представлена будинком із привидами «дракули» у парку дозвілля  

3. Румунія  в) перетворилася на футбольне поле  

4. Ірландія  г) символ «страйків»  

5. Швеція  д) представлена предметами меблів (самостійної збірки) IKEA  

6. Бельгія  е) представлена плакатом «знижки»  

7. Іспанія  є) зображення у вигляді болота з трубами  

8. Люксембург  ж) повністю забетонований, із зображенням бетономішалки на півночі  

4. Уміння вирішувати конфлікти в міжкультурній комунікації 
значною мірою залежить від уміння визначати комунікативний стиль 
конфлікту, властивий опонентам, проявляти гнучкість у виборі способу 
вирішення конфлікту, шукати точки дотику перш за все не в позиціях 
опонентів, а в звичному для них способу вирішення конфліктів. Існують 
чотири стратегії вирішення конфліктів: дискусія, залучення, 
пристосування та динамічний стиль.  
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4.1. Яка стратегія є характерною для вирішення конфліктів в 
американській, австралійській, та в деяких скандинавських 
культурах?  

4.2. Яка стратегія є характерною для вирішення конфліктів із 
представниками південноєвропейських культур?  

4.3. Яка стратегія є характерною для вирішення конфліктів із 
представниками мексиканців, японців, тайців?  

4.4. Яка стратегія є характерною для вирішення конфліктів із 
представниками культури Близького Сходу, а також пакистанської 
культури. 

7. Підготуйте відповіді на контрольні питання. 

1.3. Контрольні питання 
1. Поясніть, у чому полягає різниця між поняттями «міжкультурні 

комунікативні перешкоди» і «міжкультурні комунікативні бар’єри».  
2. Які існують перешкоди під час процесу міжкультурної 

комунікації з боку оточення?  
3. Які виокремлюють перешкоди з боку учасників міжкультурної 

комунікації?  
4. Чому важливо знати про можливу появу тих чи інших 

упереджень під час комунікації? Надайте визначення поняття 
«культурний шок».  

5. Які прояви культурного шоку ви спостерігали в процесі 
комунікації з представниками інших культур?  

6. У чому полягає сутність конфлікту? Сформулюйте два основні 
підходи до розуміння природи конфліктів.  

7. Яка особливість міжкультурного конфлікту? Перерахуйте і 
коротко охарактеризуйте види міжкультурних конфліктів.  

8. Які основні стратегії вирішення конфліктів? 

Практична робота №7. 
Вербальна комунікація та невербальна комунікація, її перешкоди в 
міжкультурному середовищі. Категорії невербального спілкування 

Мета: дослідити вербальне та невербальне вираження 
національних особливостей різних народів. 
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1.1. Короткі теоретичні відомості 
Вербальна (лат. verbum – слово) комунікація – комунікація за 

допомогою засобів природної людської мови. Мовний світ, створений 
кожною конкретною національною спільнотою, слугує неодмінним 
середовищем існування людини, яке відіграє не меншу роль, ніж 
природне чи соціальне середовище. Людина звикає до свого середовища, 
мимоволі вважаючи його найкращим, що є виявом етноцентризму – 
колективного уявлення про пріоритетність своєї етнічної групи, мови, 
національних звичаїв і культури. Він є виявом національно етнічної 
свідомості та самодостатності та водночас найбільшою перешкодою для 
досягнення міжнаціональної толерантності. 

У міжнаціональних та міжкультурних контактах, де «мова тіла» 
почасти може бути набагато зрозумілішою, ніж іноземна мова 
співрозмовника, важливу роль відіграють засоби невербальної 
комунікації – «безмовна мова», за визначенням Е. Холла. 

Характерна особливість невербаліки полягає у тому, що у більшості 
випадків вона виражає несвідоме (підсвідоме) людини. На відміну від 
звичайної мови, яка дана людині, щоб приховувати свої думки, 
невербаліка здатна викрити глибоко приховане. Здебільшого люди 
спроможні контролювати своє мовлення, а от стежити за власними 
жестами, мімікою, зміною кольору обличчя, спітнінням рук при 
сильному хвилюванні та іншими природніми психофізіологічними 
процесами людини набагато важче. Кожен народ має власну культуру 
невербального спілкування, тому одні рухи містять позитивне для нього 
смислове навантаження, а інші – негативне, або категорично заборонені. 
Характеризуючи невербаліку, слід брати до уваги особливості 
національного темпераменту загалом. Значна кількість жестів, звуків та 
актів поведінки в цілому інтерпретується носіями різних культур 
неоднаково. 

1.2. Питання для дискусії на практичному занятті 
1. Як співвідносяться вербальне й невербальне спілкування? Що 

з них важливіше? 
2. Розкрийте сутність вербальної комунікації.  
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3. Чи можна за звуковим ладом мови виявити певні риси 
національного характеру і темпераменту? Проілюструйте власні 
висновки прикладами.  

4. Проаналізуйте таблицю ономатопів різних мов, наведену 
В. М. Манакіним і спробуйте пояснити їх особливості.  

5. Обґрунтуйте відмінність між лексичним значенням і смислом 
слова.  

6. Охарактеризуйте основні функції невербальної комунікації.  
7. Які функції виконує мовчання? Як це виражається в різних 

культурах?  
8. Укажіть основні види невербальної комунікації. Чи існує між 

ними ієрархія?  
9. До якого виду невербаліки належить усмішка? Які основні 

значення може мати усмішка в комунікації?  
10. Охарактеризуйте на конкретних прикладах міжкультурні 

відмінності невербальних кодів комунікації.  
11. Які соціально прийняті норми відстані між комунікантами 

виокремив Е. Холл? Наскільки його шкала норм проксеміки збігається з 
українськими національно-психологічними уявленнями щодо 
соціального простору?  

12. Опишіть невербальний портрет українця порівнянно з 
представниками національностей, мови яких вивчаєте (на вибір), 
спираючись на основні складники невербальної інформації. 
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Тестові завдання з курсу «Міжкультурні комунікації» 

1. Викладач одного з Київських вузів, в аудиторії якого було 
багато студентів з Китаю, не міг зрозуміти, чому вони не дуже охоче 
беруть участь в дискусіях, не поспішають висловлювати свою точку зору 
на відміну від студентів з Європи та США. 

а) Представники азіатських культур воліють викладати існуючі 
авторитетні точки зору і не дуже комфортно почувають себе, коли 
їх просять висловити власну думку. 

б) Слухачі просто були не дуже активні, їм було нецікаво. 
в) Вони боялися «втратити обличчя», якщо скажуть щось, що 

розходиться з думкою групи або викладача. 
г) Цей формат комунікації в їх рідній культурі практично не 

використовувався. 
 
2. Науковий напрямок, логічною серцевиною якого стало 

вивчення комунікативних невдач і їх наслідків в ситуаціях 
міжкультурного спілкування сформувався: 

а) в 70-х рр. XX століття; 
б) в 60-х рр. XX століття; 
в) в 70-х рр. XIX століття; 
г) в 90-х рр. ХХ століття; 
д) в 90-х рр. XIX століття. 

 
3. Основним об’єктом вивчення в теорії міжкультурної 

комунікації є: 
а) відмінності в особливостях культури і спілкування у представників 

різних народів, расових і етнічних груп; 
б) мова, кухня, традиції різних народів, расових і етнічних груп; 
в) зовнішність представників різних народів, расових і етнічних груп; 
г) діалект представників різних народів, расових і етнічних груп; 
д) гумор представників різних народів, расових і етнічних груп. 

 
4. Емпатія – це: 

а) здатність розуміти і розділяти переживання іншої людини через 
емоційне співпереживання; 
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б) процес засвоєння людиною культурних знань цінностей, норм 
поведінки і навичок; 

в) терпиме і поблажливе ставлення до чужих думок, звичаїв, 
культури; 

г) процес негативного сприйняття традицій і цінностей чужої 
культури; 

д) форма спілкування людей за допомогою жестів, міміки, рухів тіла. 
 
5. Міжкультурна комунікація як самостійний напрям 

розвинулася, перш за все: 
а) в Сполучених Штатах Америки і країнах Західної Європи; 
б) в країнах СНД; 
в) в СРСР; 
г) в Казахстані; 
д) в Іспанії. 

 
6. Вкажіть параметри найбільш істотних відмінностей при 

міжкультурному спілкуванні: 
а) мова, невербальні коди, світогляд, моделі мислення; 
б) гумор, вимова; 
в) кухня, дистанція, зовнішність; 
г) акцент, діалект, використання сленгу; 
д) традиції, алфавіт, прийом їжі і її кількість. 

 
7. Належність індивіда до будь-якої культури або культурної 

групи, що формує ціннісне ставлення людини до самої себе, інших 
людей, суспільству і світу в цілому. Це −  

а) культурна ідентичність; 
б) емпатія; 
в) соціальна норма; 
г) інкультурація; 
д) імітація. 

 
8. Основним суб’єктом і об’єктом культури виступає: 

а) людина; 
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б) емпатія; 
в) соціальна норма; 
г) інкультурація; 
д) мова. 

 
9. Хто запропонував «платинове правило спілкування», де 

говориться: «Cтався до людей так, як би ти хотів, щоб люди ставилися до 
тебе»? 

а) М. Беннет; 
б) Е. Холл; 
в) В. Гуденаф; 
г) К. Гіртц; 
д) Г. Хофштеде. 

 
10. Сучасні англійці вважають його головним достоїнством 

людського характеру: 
а) самовладання; 
б) доброта; 
в) повага; 
г) комунікабельність; 
д) працьовитість. 

 
11. «Умій тримати себе в руках» − ці слова як ніщо краще 

висловлюють девіз 
а) англійців; 
б) іспанців; 
в) італійців; 
г) американців; 
д) росіян. 

 
12. Чим був викликаний дослідницький інтерес до проблем 

спілкування в 1990-і роки? 
а) потужним розвитком сучасних електронних засобів зв’язку та 

соціально-політичними змінами в світі; 
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б) розробкою програми економічної допомоги країнам, що 
розвиваються; 

в) з’явився культурологічний інтерес до процесу спілкування; 
г) створенням Інституту служби за кордоном; 
д) введенням навчального курсу по міжкультурним комунікаціям в 

освітні програми 
 
13. Який вид культурних норм виключає елемент мотивації 

поведінки, оскільки норми, складові його повинні виконуватися 
автоматично? 

а) традиція; 
б) звичаї; 
в) звички; 
г) закон; 
д) обряд. 

 
14. Які 4 основні сфери культурних цінностей прийнято виділяти 

в культурній антропології: 
а) побут, ідеологію, релігію, художню культуру. 
б) побут, ідеологію, релігію, звичаї. 
в) побут, релігію, художню культуру, етноцентризм. 
г) побут, релігію, мову, культуру. 
д) побут, ідеологію, традиції, релігію. 

 
15. Яке місто з 18 століття є «столицею смаку», головним 

законодавцем моди: 
а) Париж; 
б) Оттава; 
в) Санкт-Петербург; 
г) Токіо; 
д) Нью-Йорк. 

 
16. Найбільш яскравими представниками французької літератури 

в 20 столітті були: 
а) Пруст, Франс, Моруа, Антуан де Сент-Екзюпері, Базен. 
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б) Драйзер, Твен, Гюго, Дюма. 
в) Карнегі, Дюма, Кінг, Хічкок. 
г) Жорж Санд, Кіплінг, Скотт. 
д) Рабле, Мольєр. 

 
17. Вони високо цінують свою індивідуальність, надають 

величезного значення різниці між людьми, цінують свободу вибору, 
прості в спілкуванні, економлять час на всьому, чужі манірності. Це 
характеризує: 

а) американців; 
б) японців; 
в) англійців; 
г) французів; 
д) китайців. 

 
18. Дух змагальності присутній у них на роботі, в сім’ї, в дружбі, 

на відпочинку, в спорті і т.д. Це 
а) американці; 
б) японці; 
в) англійці; 
г) французи; 
д) китайці. 

 
19. Вираз цієї культури проявляється в стриманості, манірності, 

пуританстві і т.д. 
а) англійська; 
б) японська; 
в) американська; 
г) французька; 
д) китайська. 

 
20. Люди, що належать до цієї культури, вважають за краще чіткі 

цілі, докладні завдання, жорсткі графіки роботи та розкладу дій. 
а) культура Німеччини. 
б) культура США. 
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в) культура Індії. 
г) культура Данії. 
д) культура Фінляндії. 

 
21. До маскулінних культур відносяться: 

а) культура Італії, Великобританії, Японії. 
б) культура Греції, Швеції, Данії. 
в) культура Індії, Данії, Нідерландів. 
г) культура Данії, Норвегії, Швеції. 
д) культура Фінляндії, Португалії, Чилі. 

 
22. Виберіть індивідуалістські культури: 

а) культура Німеччини, Великобританії, США. 
б) культура Мексики, Єгипту, Данії. 
в) культура Індії, Бразилії. 
г) азіатські й африканські культури. 
д) культура католицьких країн Південної Європи. 

 
23. Вони досить неформальні і переходять до суті справи відразу 

ж, без зайвих розмов. 
а) американці; 
б) японці; 
в) англійці; 
г) французи; 
д) китайці. 

 
24. Вони мають якусь внутрішню витонченість, вважають за 

краще взаєморозуміння і контроль при спілкуванні з іншими. 
а) англійці; 
б) японці; 
в) американці; 
г) французи; 
д) китайці. 
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25. Для спілкування людей цієї країни властива велика кількість 
компліментів, знаків подяки і уваги. Вони не будуть публічно 
критикувати співробітника по роботі, тому що вважають це проявом 
грубості і неповаги. 

а) в Саудівської Аравії; 
б) у Франції; 
в) в США; 
г) в Китаї; 
д) в Таїланді. 

 
26. Вони не люблять з ходу зачіпати їх питання, демонструючи 

свій інтерес відразу. Підходять до нього поступово, після довгої розмови 
на нейтральні теми. 

а) французи; 
б) японці; 
в) англійці; 
г) американці; 
д) китайці. 

 
27. Тип невербальної комунікації, що ґрунтується на тактильній 

системі сприйняття партнера, що включає рукостискання, поцілунки, 
погладжування, обійми і т.д. 

а) такесика; 
б) емпатія; 
в) толерантність; 
г) сензитивність; 
д) проксеміка. 

 
28. Тип спілкування, при якому партнерів по спілкуванню 

об’єднують інтереси справи, спільна діяльність. 
а) діловий стиль спілкування; 
б) дружній стиль спілкування; 
в) вимогливий стиль спілкування; 
г) дистанційний стиль спілкування; 
д) заграє стиль спілкування. 
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29. Манера спілкування визначається: 

а) тоном спілкування; дистанцією спілкування; 
б) стилем спілкування; функціями спілкування; 
в) засобами спілкування; етнічною приналежністю; 
г) кількістю людей, задіяних в спілкуванні. 

 
30. Широта натури, щедрість, добросердечність, любов випити і 

посидіти в компанії друзів характеризує: 
а) росіян; 
б) японців; 
в) англійців; 
г) французів; 
д) китайців. 

 
31. Пристрасність і палкий темперамент жителів цих країн 

відомий всюди: 
а) Іспанія, Латинська Америка; 
б) Росія, Казахстан; 
в) США, Німеччина; 
г) Китай, Швейцарія; 
д) Англія, Швеція. 

 
32. Практичність, хазяйновитість, педантичність. Це якості, що 

характеризують: 
а) німців; 
б) японців; 
в) англійців; 
г) росіян; 
д) китайців. 

 
33. Відданість і вірність в дружбі цієї рудоволосої нації славиться 

по всьому світу: 
а) ірландців; 
б) японців; 
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в) англійців; 
г) німців; 
д) росіян. 

 
34. Їм притаманний витончений смак, культ жінки, насолоди. 

а) французи; 
б) японці; 
в) англійці; 
г) росіяни; 
д) китайці. 

 
35. Консерватизм і прихильність минулого відрізняє людей цієї 

національності: 
а) англійці; 
б) японці; 
в) росіяни; 
г) французи; 
д) китайці. 

 
36. Прихильність ідеалам свободи і незалежності відрізняє людей 

цієї національності: 
а) американці; 
б) японці; 
в) англійці; 
г) французи; 
д) росіяни. 

 
37. Французький дизайнер і підприємець, один із законодавців 

жіночої моди 20 століття. 
а) Габріель Шанель 
б) Елізабет Арден 
в) Ніна Річчі 
г) Соня Рікель 
д) Вів’єн Лі 
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38. Вони швидше галантні ніж ввічливі, скептичні і обачливі, 
хитрі й спритні. У той же час вони захоплено, довірливі і великодушні. 
Вони люблять і вміють говорити. Не завжди пунктуальні. 

а) французи; 
б) японці; 
в) англійці; 
г) росіяни; 
д) американці. 

 
39. Вони не сприймають речі надто серйозно і не «полірують всі 

поверхні до глянцевого блиску». 
а) французи; 
б) японці; 
в) англійці; 
г) росіяни; 
д) американці. 

 
40. Який танець з’явився в 1897 році в Аргентині (Буенос-Аерес)? 

а) танго; 
б) кадриль; 
в) тарантела; 
г) вальс; 
д) полька. 

 
41. Фрустрація – це: 

а) психологічний стан, що виникає в ситуації розчарування; гнітюча 
тривога, відчуття напруженості, безвиході; 

б) відсутність патріотизму; 
в) боязнь контактувати з людьми; 
г) здатність висловити симпатію до чого-небудь; 
д) ненависть до людей іншої нації. 

 
42. Для яких культур характерно сприйняття природи що 

знаходиться в гармонії з людиною? 
а) Японія, Китай; 
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б) Арабські країни; 
в) Американських індіанців; 
г) Німеччина, Швейцарія; 
д) Країн Латинської Америки. 

 
43. Процес, в ході якого етноси або відокремлені від них невеликі 

групи, опинившись в неетнічному середовищі, сприймають мову і 
культуру іншого етносу, поступово зливаються і зараховують себе до 
нього – це … 

а) асиміляція етнічна; 
б) консолідація міжетнічна; 
в) асиміляція етномовна; 
г) фіксація етногенетична. 

 
44. Процес придбання одним народом тих чи інших форм 

культури іншого народу, що відбувається в результаті їхнього 
спілкування – це … 

а) акомодація; 
б) спадкоємність; 
в) аккультурація; 
г) асиміляція. 

 
45. Процес, пов’язаний з ослабленням значущості високих сфер 

культури, її примітивізацією, зростанням прагматичної спрямованості 
суспільної свідомості, тобто з набором фактів, викликаних 
стандартизацією життя в умовах масового суспільства – це … 

а) культурна зміна; 
б) культурна криза; 
в) культурна деградація; 
г) культурний занепад. 

 
46. Процес передачі інформації – ідей, уявлень, думок, оцінок, 

знань, почуттів і т.п. – від індивіда до індивіда, від групи до групи ... 
а) спадкоємність; 
б) культурна комунікація; 
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в) модернізація; 
г) глобалізація. 

 
47. Загальноєвропейський процес переходу від традиційного 

суспільства до сучасного, що супроводжується автономізацією 
особистості, зростанням наукового розуміння світу, секуляризацією всіх 
сфер життя свідомості 

а) асиміляція; 
б) інтеграція; 
в) колонізація; 
г) модернізація. 

 
48. Поняття, що включає в себе елементи соціальної і культурної 

спадщини, що передаються від покоління до покоління і зберігаються 
протягом тривалого часу 

а) традиція; 
б) обряд; 
в) культ; 
г) новація. 

 
49. Поняття, що описує зміну або модифікацію рис культури в 

часі та просторі 
а) культурна динаміка; 
б) трансляція; 
в) асиміляція; 
г) дифузія. 

 
50. Особливий вид безпосередніх відносин і зв’язків, які 

складаються між культурами, а також тих впливів, взаємних змін, що 
виникають в цьому процесі 

а) культурний шок; 
б) взаємодія культур; 
в) культурний імперіалізм; 
г) діалог. 
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51. Термін, яким в культурології позначається криза або кризові 
явища в культурі – падіння авторитету національної культури по 
відношенню до культур інших країн чи народів. 

а) деградація культури; 
б) диверсифікація культури; 
в) дисфункція культури; 
г) девальвація культури. 

 
52. Термін, що позначає стійкий стан культури, що 

характеризується оптимальною внутрішньою структурою, нормальним 
функціонуванням її елементів, максимальною продуктивністю, 
створенням загальновизнаних зразків матеріальної і духовної культури – 
це … 

а) зрілість культури; 
б) апогей культури; 
в) домінантна культура; 
г) ідеал культури. 

 
53. Результат занурення в незнайому культуру непідготовленого 

відвідувача – це … 
а) культурний колапс; 
б) культурний вибух; 
в) культурний шок; 
г) культурна революція. 

 
54. Форми, знаки, символи, тексти, які дозволяють людям 

вступати в комунікативні зв’язки, орієнтуватися в просторі і часі 
культури – це … 

а) нормативи; 
б) мови культури; 
в) культурні норми; 
г) традиції культури. 
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55. Стан суспільства, коли зміна в матеріальній культурі, 
матеріального життя суспільства випереджає трансформацію 
нематеріальної культури – це … 

а) культурна закостенілість; 
б) культурна відсталість; 
в) культурне запізнення; 
г) культурний догматизм. 

 
56. Явища і форми культури, відсутні на попередній стадії її 

розвитку, але з’явилися згодом і знайшли своє місце в загальній 
культурній практиці – це … 

а) норми; 
б) інновації культурні; 
в) спадщина; 
г) традиції. 

 
57. Термін, що позначає стихійне поширення культури в 

соціальному і географічному просторі за допомогою взаємопроникнення 
культурних рис різних спільнот: 

а) асиміляція; 
б) дифузія; 
в) акультурація; 
г) модернізація. 

 
58. Тенденція деяких елементів культури, чинити опір змінам, до 

яких вони не можуть адаптуватися, і зберігатися, незважаючи на втрату 
значущих соціальних функцій – це … 

а) культурна резервація; 
б) культурний застій; 
в) культурна криза; 
г) культурна інерція. 

 
59. Збагачення існуючої культури новими елементами, 

виникнення нових зразків, диференціація, інтеграція і запозичення з 
інших культур – це … 
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а) культурна революція; 
б) культурна адаптація; 
в) культурна акумуляція; 
г) культурна спадщина. 

 
60. Процес і результат добровільного або примусового 

географічного переміщення якогось сформованого типу культури в інші 
регіони проживання людей – це … 

а) акультурація; 
б) транскультурація; 
в) асиміляція; 
г) інкультурація. 

 
61. Ситуація, коли одна культурна група знищує членів іншої. На 

виправдання зазвичай висувається теза про неповноцінність групи, яка 
піддається знищенню: 

а) геноцид; 
б) асиміляція; 
в) девальвація культури; 
г) деградація культури. 

 
62. Тип взаємин культур, при якому всі учасники цих взаємин 

пристосовуються один до одного. 
а) адаптація; 
б) модернізація; 
в) соціалізація; 
г) синхронізація. 

 
63. Період різноманітних змін в культурі, що відбуваються з 

набагато більшою швидкістю, ніж зміни, характерні для періодів 
поступових культурних змін – це ... в культурі. 

а) обвал; 
б) шок; 
в) вибух; 
г) стрибок. 
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64. Перетворення культури, набуття нової цілісності в умовах 

вторгнення в неї істотних нововведень – це … 
а) інтеграція; 
б) трансформація; 
в) ерозія; 
г) конфронтація. 

 
65. ... передбачає усвідомлення інших культур на основі спільної 

діяльності, взаємовигідного співробітництва, духовного спілкування 
різних народів. 

а) акультурація; 
б) асиміляція; 
в) діалог; 
г) транскультурація. 

 
66. Культурологічний термін, яким позначають стан тривалої 

незмінності і повторюваності норм, смислів, цінностей, знань на шкоду 
новим змінам – це культурний … 

а) застій; 
б) імператив; 
в) консерватизм; 
г) догматизм. 

 
67. Руйнування етнічних культур, які відчувають масовий вплив 

ззовні і не здатні адекватно відповідати новим життєвим вимогам – це … 
а) конфронтація; 
б) трансформація; 
в) інтеграція; 
г) ерозія. 

 
68. Процес, що супроводжується різким ослабленням 

традиційних зв’язків між найважливішими елементами і інститутами 
культури, що нерідко призводить до розпаду системи – це … 

а) культурна динаміка; 
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б) культурна криза; 
в) культурне зміна; 
г) культурний обвал. 

 
69. Процес поглиблення культурного взаємодії і взаємовпливу 

між державами, національно-культурними групами та історико-
культурними областями – це … 

а) етнічна інтеграція; 
б) соціальна інтеграція; 
в) інкультурація; 
г) культурна інтеграція. 

 
70. Термін, що позначає один з факторів соціокультурної 

детермінації, що визначає зміни в культурі – стихійне поширення в 
соціальному і географічному просторі за допомогою взаємопроникнення 
культурних рис різних спільнот – це … 

а) статика; 
б) дифузія; 
в) культурна динаміка; 
г) спадкоємність. 

 
71. Міжкультурна комунікація – це … 

а) сукупність різноманітних форм відносин при проведенні 
спортивних заходів; 

б) сукупність методів і способів ведення бізнесу і впливу на партнерів 
з метою отримання прибутку; 

в) ставлення людей до подій і фактів соціальної дійсності і їх оцінка; 
г) сукупність різноманітних форм відносин і спілкування між 

індивідами і групами, що належать до різних культур. 
 
72. Для здійснення процесу комунікації необхідна участь: 

а) принаймні, двох сторін; 
б) хоча б однієї сторони; 
в) більш ніж двох сторін; 
г) немає правильної відповіді. 
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73. До каналів комунікації відносять: 

а) приховування інформації, її кодування, обмін досвідом; 
б) припущення розкриття прийнятих рішень; 
в) обмін і передача інформації, обмін емоціями, обмін досвідом; 
г) засіб, за допомогою якого повідомлення передається від джерела до 

одержувача. 
 
74. Вербальні засоби спілкування: 

а) використання мови, мови і слів; 
б) жести, міміка, рухи тіла, одяг, погляди, манера тримати себе; 
в) все перераховане вище. 

 
75. Символи в міжкультурній комунікації: 

а) це умовні знаки, що позначають якісь предмети, процеси, явища; 
б) це інформація в початковому вигляді, яку автор хоче передати 

одержувачу, ідея; 
в) це бажання вступити в спілкування з іншою людиною; 
г) немає правильної відповіді. 

 
76. На основі, яких наук сформувалася дисципліна 

«Міжкультурна комунікація»? 
а) політологія, економіка, історія, фізика; 
б) політологія, комунікативістика, математика, фізика, лінгвістика; 
в) культурологія, економіка, фізика, математика; 
г) комунікативістика, культурологія, соціальна психологія, 

лінгвістика. 
 
77. Невербальні засоби спілкування: 

а) листування, накази, розпорядження, службові записки; 
б) жести, міміка, рухи тіла, одяг, погляди, манера тримати себе; 
в) використання мови, мови і слів; 
г) все перераховане вище. 
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Завдання для самостійної роботи 

Самостійна робота включає:  
1. Вивчення теоретичного курсу за конспектами, підручниками, 

іншою літературою, рекомендованою викладачем. 
2. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для 

самостійного опрацювання. 
3. Поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук 

додаткової інформації. 
4. Підготовка до виступу на практичних заняттях. 
5. Опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та 

інших виданнях статей.  
6. Використання матеріалів, які знаходяться в оболонці Moodle – 

дистанційне навчання та проходження комп’ютерного тестування. 
Передбачається підготовка студентами реферату і презентації з її 

подальшим поданням і обговоренням на практичному занятті. Реферат 
являє собою аналітичну роботу, в рамках якої розглядається одна з 
існуючих проблем міжкультурної комунікації.  

Виступ за темою реферату з презентацією має індивідуальний або 
командний характер, робота в команді додатково заохочується. 
Підготовка імітаційної моделі ситуації міжкультурного спілкування (у 
вигляді розіграної сценки або мови перед уявними представниками 
інших культур) також є формою командної і самостійної роботи 
студентів. 

Перелік тем індивідуальних робіт (рефератів) 
1. Міжкультурна комунікація як нова галузь наукового знання. 
2. Проблеми формування міжкультурної толерантності. 
3. Міжкультурна складова в діяльності транснаціональних 

корпорацій. 
4. Форми прояву культурної ідентичності в сучасній Україні. 
5. Вплив культурних відмінностей на способи проведення 

рекламних кампаній (теорія Г. Хофстеде). 
6. Стилі поведінки представників моноактивних, поліактивних і 

реактивних культур в сучасному бізнесі. 
7. Стратегії вирішення конфлікту в різних національних 

культурах. 
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8. Типологія корпоративних культур Ф. Тромпенаарса у 
вивченні кросскультурних конфліктів в багатонаціональних 
об’єднаннях. 

9. Особливості стилів вербальної комунікації в 
«висококонтекстуальних» і «низькоконтекстуальних» культурах. 

10. Невербальний компонент у міжкультурному спілкуванні 
(хронеміка, сенсорика, такесика, проксеміка і ін.). 

11. Функції сучасного етикету (як умовного ритуалу) в 
міжкультурній взаємодії. 

12. Типологія сучасних західних концепцій міжкультурної 
комунікації. 

13. Підвищення семіотичності масової поведінки в умовах 
соціокультурних змін. 

14. Поведінка особистості в ситуації міжкультурного конфлікту 
(соціокомунікативний 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. Способи подолання міжкультурних конфліктів і методи 

формування культурної грамотності. 
20. Місце міжкультурної комунікації у формуванні 

корпоративної культури. 
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Питання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів 
вищої освіти 

Питання для поточного контролю знань 
Змістовий модуль 1 

1. Виникнення та розвиток міжкультурної комунікації  
2. Теоретичні основи міжкультурної комунікації  
3. Сприйняття, сформовані культурою та його перешкоди в 

міжкультурній комунікації: особисті сприйняття в рамках культури.  
Змістовий модуль 2 

1. Конфлікт «свого» і «чужого»: природний та соціоетнічний 
чинники.  

2. Сутність національних стереотипів.  
3. Соціокультурна природа стереотипу.  
4. Способи подолання ментальних стереотипів.  
5. Співвідношення слова і символу. Приклади мовних символів, 

які є спільними для різних народів.  
6. Сутність поняття «ділова комунікація».  
7. Ділова комунікація як знакова система культури.  
8. Ділова комунікація в контексті цільової ситуації.  
9. Міжкультурна диференціація: когнітивні константи і 

культурологічні моделі.  
10. Сутність поняття «культурний шок».  
11. Етнічні, расові та культурні стереотипи.  
12. Підходи до успішного міжкультурного спілкування.  
13. Поради для міжкультурного спілкування.  
14. Значення і смисл слова крізь призму міжкультурної 

комунікації. 
15. Сутність вербальної комунікації. 
16. Які засоби мови є найвиразнішими у фіксуванні національної 

специфіки? 
17. Особливості невербальної передачі інформації.  
18. Особливості ділового етикету європейських країн.  
19. Особливості спілкування східних країн.  
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Перелік питань для підсумкового контролю знань 
1. Виникнення та розвиток міжкультурної комунікації  
2. Теоретичні основи міжкультурної комунікації  
3. Сприйняття, сформовані культурою та його перешкоди в 

міжкультурній комунікації: особисті сприйняття в рамках культури.  
4. Конфлікт «свого» і «чужого»: природний та соціоетнічний 

чинники.  
5. Сутність національних стереотипів.  
6. Соціокультурна природа стереотипу.  
7. Способи подолання ментальних стереотипів.  
8. Співвідношення слова і символу. Приклади мовних символів, 

які є спільними для різних народів.  
9. Сутність поняття «ділова комунікація».  
10. Ділова комунікація як знакова система культури.  
11. Ділова комунікація в контексті цільової ситуації.  
12. Міжкультурна диференціація: когнітивні константи і 

культурологічні моделі.  
13. Сутність поняття «культурний шок».  
14. Етнічні, расові та культурні стереотипи.  
15. Підходи до успішного міжкультурного спілкування.  
16. Поради для міжкультурного спілкування.  
17. Значення і смисл слова крізь призму міжкультурної 

комунікації. 
18. Сутність вербальної комунікації. 
19. Які засоби мови є найвиразнішими у фіксуванні національної 

специфіки? 
20. Особливості невербальної передачі інформації.  
21. Особливості ділового етикету європейських країн.  
22. Особливості спілкування східних країн.  
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