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Опис навчальної дисципліни
Надання знань щодо правил спілкування з представниками
різних культур і використання таких знань в процесі
міжнародних економічних відносин; формування навичок,
умінь та здатності до інтерпретації конкретних проявів
комунікативної поведінки в різних ділових культурах
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., семінарські заняття
40 год., самостійна робота 90 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота
поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування;
поточна модульна робота

Базові знання
Мова викладання

Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з історії та культури України та
європейської інтеграції.
Українська, англійська, російська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Розуміти і мати навички з ведення Здатність спілкуватися на професійному та
ділового протоколу та ділового етикету соціальному рівнях з використанням
у сфері міжнародних економічних фахової термінології, включаючи усну і
відносин,
враховуючи
особливості письмову комунікацію державною та
міжкультурного
спілкування
на іноземними мовами (СК 8)
професійному та соціальному рівнях, як
державною так і іноземними мовами
(РН 13)
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у розрізі
Назва теми
Види робіт
тем
Модуль 1. Основи крос-культурних комунікацій у міжнародному бізнесі
Тема
1. «Крос- Відвідування занять; Підготувати
доповіді
у
вигляді
культурні
захист
домашнього презентації за темами:
комунікації»
як завдання; обговорення 1. Моделі крос-культурної комунікації (Г.
теоретична
і матеріалу
занять; Лассвелла, К. Шеннона, Р. Якобсона, Д.
прикладна
виконання навчальних Хаймса).
дисципліна
завдань;
завдання 2. Ключові особливості теорії кроссамостійної
роботи; культурної комунікації.
тестування
3. Теорія комунікативного пристосування
та її практичне застосування у кроскультурному спілкуванні
Тема
2. Відвідування занять; Підготувати
доповіді
у
вигляді
Вербальний
і захист
домашнього презентації за темами:
невербальний
завдання; обговорення 1. Форми невербальної комунікації.
канали
матеріалу
занять; 3.Елементи невербальної комунікації та
комунікацій
в виконання навчальних їх вплив на крос-культурне спілкування.
крос-культурному завдань;
завдання Ділова гра у вигляді інтерпретації
спілкуванні
самостійної
роботи; елементів
невербальної
комунікації
тестування
представників різних ділових культур
Тема 3. Крос- Відвідування занять; Підготувати
доповіді
у
вигляді
культурні
захист
домашнього презентації за темами:
комунікації
в завдання; обговорення 1.
Національні
відмінності
крос-

Назва теми

Види робіт

умовах
матеріалу
занять;
глобалізації
виконання навчальних
світової економіки завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Тема 4. Моделі
крос-культурної
поведінки
в
міжнародному
бізнесі

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
культурних комунікацій.
2. Традиції європейського спілкування.
3. Особливості спілкування в Азії та
Африці.
4. Спілкування з представниками
Америки та Австралії
Вирішення ситуаційних завдань з
елементами аналізу та порівняння
моделей крос-культурної поведінки в
міжнародному бізнесі

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування; поточна
модульна робота
Модуль 2. Крос-культурні особливості ділового спілкування у різних країнах світу та
міжнародних організаціях
Тема
5. Крос- Відвідування занять; Підготувати
доповіді
у
вигляді
культурні
захист
домашнього презентації за темами:
особливості
завдання; обговорення 1. Протокольні традиції європейських
бізнес-протоколу
матеріалу
занять; країн.
та етикету
виконання навчальних 2. Діловий протокол та етикет США,
завдань;
завдання Канади і Латинської Америки.
самостійної
роботи; 3. Особливості ділового етикету в країнах
тестування
Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
4. Специфіка бізнес-протоколу й етикету
в арабських країнах.
5.
Характерні
відмінності
бізнеспротоколу та етикету в країнах Африки.
Підготовка та написання ділового листа
представникам іноземних держав
Тема 6. Конфлікти Відвідування занять; Підготувати
доповіді
у
вигляді
у крос-культурних захист
домашнього презентації за темами:
комунікаціях
і завдання; обговорення 1.Ділові конфлікти та шляхи їх
способи
їх матеріалу
занять; вирішення.
вирішення
виконання навчальних Підготовка
коротких
відео,
що
завдань;
завдання демонструють конфлікти у спілкуванні
самостійної
роботи; між представниками різних культур та
тестування
релігій
Тема 7. Крос- Відвідування занять; Підготувати
доповіді
у
вигляді
культурні
захист
домашнього презентації за темами:

Назва теми

Види робіт

комунікації
в
сфері політичного
і
економічного
співробітництва
між країнами

завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тема 8. Кроскультурні
відмінності
і
особливості
української ділової
культури

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування; поточна
модульна робота

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
1. Правила підготовки візитів вищого
рівня.
2.Специфіка
візитів
спеціальних
представників міжнародних організацій.
Підготовка
коротких
відео,
що
демонструють офіційні прийоми Голів
держав або урядів в різних країнах світу.
Підготовка
коротких
відео,
що
демонструють правила та процедури
проведення міжнародних конференцій
Підготувати
доповіді
у
вигляді
презентації за темами:
1.Ставлення до часу та пунктуальності в
Україні.
2.Ставлення до часу та пунктуальності в
країнах Азії.
Підготовка
коротких
відео,
що
демонструють елементи української
ділової атрибутики
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від
можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання
поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі
(Moodle) за погодженням із провідним викладачем.


Політика
зарахування
результатів
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

неформальної

освіти:

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (2 бали); виконання
домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять (4
бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної
50
роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота
(10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (2 бали); виконання
домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять (4
бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної
50
роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота
(10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
0-34
F
вивченням навчальної дисципліни

