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Мета дисципліни 
Метою дисципліни «Культура міжнародного ділового спілкування» 
є засвоєння студентами ефективних моделей міжкультурної ділової 
комунікації в умовах глобалізації світу 



Кількість годин 

• 3 кредити (90 годин) 

• 10 лекційних годин (5 пар) 

• 20 годин практичних занять (10 пар) 

• 60 годин самостійної роботи 

• Залік 



Структура курсу 
Модуль 1. Теоретичні засади та актуальні проблеми 

сучасної міжкультурної ділової комунікації 
 

• Що таке успішна сучасна 
комунікація 

• Як культура впливає на спілкування 

• Причини і наслідки типових 
помилок при спілкуванні та шляхи 
їх подолання 

 

 



Модуль 2. Міжкультурна ділова комунікація 

• Секрети успішної вербальної комунікації 

• Як вдало використовувати знання про «мову тіла» у спілкуванні 

• Сучасні техніки НЛП 

 



Модуль 3. Культурний діалог в умовах глобалізації світу 

• Як порозумітися 
представникам різних 
культур 

• Сучасні норми та правила 
ділового і побутового 
етикету в різних країнах 

• Входження України в світовий 
культурний простір. 
Європейська інтеграція і 
збереження національної 
ідентичності 



У результаті вивчення дисципліни Ви зможете: 

• Покращити навички спілкування з друзями та 
представниками інших культур 

• Вдало вести перемовини і досягати своєї мети 

• Розуміти «між рядків» чого насправді хоче Ваш 
співрозмовник 

• Успішно прогнозувати можливі проблеми у 
спілкуванні та уникати їх 

• Достойно представляти Україну при спілкуванні з 
іноземцями 

• Формувати міжкультурну компетенцію у своїх 
учнів 

• Підтягнути свою англійську 

• And what not!     

 



Залишились запитання?  

Більш детальну інформацію ти можеш отримати 

 на кафедрі англійської мови  

Харківського національного педагогічного університету  

імені Г. С. Сковороди  

 

(вул. Алчевських, 29, ауд.210,  

тел. (057) 714-17-01,  

e-mail: kaf-english-language@hnpu.edu.ua,  

або на сторінці кафедри англійської мови 
http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-angliyskoyi-movi ) 
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