
Анотація дисципліни за вибором 

Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

 

Назва дисципліни Культура міжнародного спілкування та професійна етика 

Викладач Хижняк Лариса Михайлівна, д.соціолог.н., проф. 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

Другий курс, 3 семестр. 

Перший (освітньо-професійний) рівень вищої освіти, 

бакалавріат 

Факультет, студентам 

якого пропонується 

вивчати дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу. 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Освітня програма "Міжнародні відносини" 

Перелік компетентностей 

та відповідних 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент  

знатиме: 

 особливості міжнародного спілкування та його вплив на 

міжнародні відносини;  

 поняття, критерії, показники культури  міжнародного спілкування; 

 вербальне та невербальне в культурі міжнародного спілкування; 

 рівні  культури міжнародного спілкування; 

 напрямки діяльності по формуванню культури міжнародного 

спілкування; 

 чинники, які забезпечують культуру міжнародного 

спілкування; 

 рівні культури міжнародного спілкування; 

 методи формування культури міжнародного 

спілкування; 

вмітиме: 

 збирати, обробляти та аналізувати інформацію про 

стан міжнародного спілкування; 

 оцінювати міжнародні події, процеси в сфері 

міжнародного співробітництва, стан взаємодії в 

міжнародних системах з точки зору дотримання принципів 

професійної етики в міжнародному спілкуванні. 

 розробляти технології підвищення культури міжнародного 

спілкування в сучасному світі;  

 готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи 

про стан міжнародного спілкування та їх вплив на 

міжнародні відносини; 

 розробляти кодекс професійної етики інформаційних 

працівників, задіяних в міжнародному спілкуванні. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Філософія, теорія і практика комунікацій. 

Теми аудиторних занять 

та самостійної роботи 

Тема 1. Міжнародне спілкування як явище культури  

Тема 2. Організація і технології впливу міжнародного 

спілкування на міжнародні відносини 

Тема 3. Брехня і чутки в культурі міжнародного 



спілкування 

Тема 4. Основи професійної етики у міжнародному 

спілкуванні  

Тема 5. Види професійної етики. Кодекси професійної 

етики 

Тема 6. Етичні проблеми професій сфери міжнародного 

спілкування 

Методи навчання Інтерактивні заняття (сенкан, сторелінг, метод "Кафе", метод 

Уолта Діснея). 

Методи контролю 

результатів навчання 

Завдання - для поточного контролю знань, залік - 

підсумковий контроль знань 

Мова викладання Українська. 

 

На вивчення дисципліни відводиться 3 кредити (90 год),  

у т.ч.: 16 год. - лекції, 16 год. - практичні заняття, 58 год - 

самостійна робота. 

 


