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очікуваних результатів навчання освітньої програми;  
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» здійснено розподіл програмних результатів 

навчання (ПРН) за організаційними формами освітнього процесу. Зокрема, до 

дисципліни Б9 «Теорія і практика міжкультурної комунікації» віднесено такі 

результати навчання: 

ПР12 Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг 
ПР14 Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття 
ПР15 Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання професійних завдань 

 

   Мета дисципліни – формування компетенцій міжкультурної комунікації 

в туризмі, цінностей культурної багатоманітності сучасної цивілізації, навичок 

міжкультурного спілкування на основі принципів толерантності, запобігання 

міжкультурних конфліктів.  

   Завданням дисципліни є розвиток практичних навичок ефективної 

комунікативної поведінки в різних ситуаціях туристичних міжкультурних 

контактів, застосування комунікативних компетентностей  роботи в команді, в 

досягненні загальних професіональних  соціально-практичних цілей 

колективної діяльності, участі у міжнародних проєктах.  

 Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання 

в дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр 

ПРН 
шифр ДРН зміст 

ПР12 

ПР12.1-Б9   

 Вміти продукти спілкуватись із зацікавленими сторонами на 

засадах міжкультурного обміну в усіх актуальних напрямах 

розвитку туритсичної сфери 

ПР14 
ПР14.1-Б9 

Проявляти повагу та толерантність під час здійснення 

міжкультурних комунікацій в професійній діяльності 

ПР15 

ПР15.1-Б9 

Здійснювати оцінку вітчизняної системи туристичної діяльності та 

реалізувати спроби регуляції актуальних форм міжкультурного 

діалогу 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Маркетингові 

комунікації 

знати сутність маркетингової політики комунікацій суб’єкта ринкової 

діяльності та її основних інструментів  

вміти самостійно аналізувати та оцінювати ефективність різних форм та 

видів маркетингових комунікацій 

організувати комунікаційні процеси на туристичному підприємстві 

знати правила спілкування із клієнтом 

знати види та форми персональних продажів у туризмі 

уміти застосовувати навички продуктивних продажів зі споживачами 
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туристичних послуг 

Міжнародний 

туризм 

Знати принципи і методи організації обслуговування та побудови 

комунікацій із клієнтами та контрагентами в міжнародному туризмі 

Знати особливості організації діяльності в індустрії міжнародного туризму, 

особливості надання послуг на міжнародному туристичному ринку, а також 

оволодіти поняттями міжнародного туристичного ринку, експорту та 

імпорту туристичних послуг 

Знати особливості формування туристичної пропозиції в умовах 

транснаціоналізації світової індустрії туризму 

Знати та вміти оцінювати ризики в міжнародному туризмі, а також методи 

їх нівелювання та запобігання.  

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 45 16 29 - - 4 41 

практичні 45 16 29 - - 4 41 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 90 32 58 - - 8 82 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 45 

 

ПР14.1-Б9 
1. Туризм і  теорії міжкультурної комунікації. 

            7 

1.1.  Актуальність проблем міжкультурної комунікації для сучасної 

туристичної діяльності.  Становлення міжкультурної комунікації як 

науки.  

1.2. Міжкультурна  комунікація: міждисциплінарні науково-

теоретичні аспекти. Поняття комунікації.  Теорії комунікації.  

1.3. Головні види комунікації. Міжособистісні рівні спілкування . 

Прикладні  форми міжкультурної комунікації в туризмі. 

Аксіологічна орієнтація туристичної міжкультурної комунікації. 

 

ПР12.1-Б9   
2. Туристичні канали комунікації й  теорії культури.    

7 
2.1. Антропологічний підхід до  розуміння поняття  культури. 

Теорії культури. Комунікація в інформаційну добу, в умовах  

глобалізації й мультикультуралізму.  
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

2.2. Культура й поведінка. Категоризація культури за Г.Хофстеде. 

Культурні норми й цінності. Аккультурація, інкультурація  й 

соціалізація. Культурна редукція, адаптація, конфлікт, дистанція.  

2.3. Міжкультурне поле й типологізація культур в процесі 

туристичної комунікації. Подолання міжкультурних обмежень  в 

процесі ділового спілкування. 

  

 

ПР15.1-Б9 
3.  Комунікаційні процеси в туризмі.  

7  

3.1. Моделі  комунікації в туризмі з урахуванням специфіки етно-

соціальних та духовно-етичних характеристик студентства. 

Монохромні й поліхромні культурні прояви в туристичній  

комунікації. 

3.2. Ефективність комунікативних  міжкультурних актів в 

туристичній діяльності. Етнічна й культурна ідентичність. Моделі 

засвоєння чужої культури за моделлю М. Беннета – впровадження в 

туристичний менеджмент. .  

3.3. Практичні вияви поняття надлишковості культурної 

комунікації й теорії  комунікативного пристосування . Ситуативні 

чинники туристичної міжкультурної комунікації. Випадки 

міжкультурних конфліктів та їх подолання.  

 

  

ПР14.1-Б9 
4. Міжкультурна комунікація в туризмі й особистість.  

7 

4.1. Людина й особистісні аспекти міжкультурної комунікації в 

туризмі. Психологічні аспекти спілкування з представниками інших 

культур.  Орієнтація на професійну діяльність. 

 4.2. Особистість, Я-концепція, ідентичність як  “публічний образ 

Я”в міжкультурній туристичній діяльнісній комунікації.   

 

 4.3. Стратегії комунікації в ситуаціях  взаємних впливів  на 

публічні образи “я-комунікаторів” 
 

            5. Міжкультурний туризм і мова.  

10 

ПР15.1-Б9 

  

5.1. Лінгвістична прагматика в процесах міжкультурної 

комунікації.  Теорії мовних актів і принципи кооперації як засади 

міжкультурної комунікації в туристичній діяльності. Теорії 

Дж.Остіна й Дж.Сьорля.  

5.2. Специфіка й складності іншомовного спілкування в 

міжкультурному туризмі. Теорії мовних ігор Л.Вітгенштейна. 

Максими Грайса.  

5.3 Вербальні  канали міжкультурної комунікації в туризмі. Мовні 

стратегії комунікації. Фактори успішності контакт-

встановлювальної форми комунікації. Модель засвоєння чужої 

культури М.Беннета.  
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

5.4. Паралінгвістичний канал комунікації. Культурна 

обумовленість паралінгвістичної комунікації.  Темп, словесні 

тони в тональих мовах, гучність в розмові. Фонаційні 

характристики .Фатична комунікація – особлива форма 

вербального спілкування. Протилежність інформаційному. 

Смислові значення  в розмові. Фактори успішності фатичної 

комунікації. Правила фатичної комунікації. Способи 

встановлення контакту. 

5.5. Невербальні форми міжкультурної комунікації. Знаки й 

символи як складові культури. Значення жестів. Відмінність 

невербальних засобів спілкування в різних культурах. Міміка й 

жест в туристичному спілкуванні.  

5.6. Проксемічні й такесичні стратегії туристичної міжкультурної  

комунікації.. Місце обрядів та ритуалів в різних культурах, 

Традиції в діловому й пізнавальному туристичному спілкуванні. 

5.7. Кінесичні фактори  ефективності міжкультурної комунікації в 

туристичній діяльності. 

 

ПР15.1–Б9 
6. Психологічні аспекти міжкультурної комунікації в туризмі.   

7 

6.1. Поняття й сутність стереотипу. Формування та функції 

стереотипів. Роль стереотипів і забобон в туристичній 

міжкультурній комунікації, управління ними та їх подолання. 

6.2. Психологічна й культурна сутність конфлікту. Типи 

культурних конфліктів. Ситуація міжкультурного конфлікту в 

туристичній  комунікації.    

6.3. Стратегії вирішення конфлікту - змагання, дискусія,  

співробітництво,  компроміс, толерантність, пристосування.. 

  

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ   

 

45 

   ПР14 -  

Б9 

Обговорення  проксемічних й такесичних стратегій  освітньої  

міжкультурної комунікації.   
7  

ПР12 -  Б9   Визначення кінесичних факторів  ефективності спілкування в 

туристичному менеджменті. 
7 

ПР15 – Б9 Визначення такесичних факторів  ефективності спілкування в 

туристичному менеджменті. 
7 

 ПР12 -  Б9   Аналіз  ролі стереотипів і забобон в міжкультурній туристичній 

комунікації, практикум  управління ними та їх подолання. 

 

 7 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ПР15 – Б9 Рольове програвання міжкультурної комунікаційної ситуації у 

конфліктній ситуації туристичного менеджменту  та її вирішення. 
10  

ПР14 -  Б9 Рольове програвання   міжкультурної  комунікації  в різних  

професійних туристичних  ситуаціях 
 7 

 ВСЬОГО 90 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 
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конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
Процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

диференційного заліку за 

бажанням студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять та під час 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим, то 

інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної 

складової опису кваліфікаційного рівня НРК. 

6.3 Критерії 
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Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК (бакалавр) 

 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

- обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

пропозиції 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

 формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти; 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

 7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. Дистанційна платформа Moodle, MS Office 365. 

  

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

Основні 

1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація. Навчальний посібник.  

К.: Академія, 2006.  

2. Шабанова Ю.О., Яременко І.А., Тарасова Н.Ю. Історія філософії: сучасні 

комунікативні вчення. Д.: НГУ, 2012.  



14 

3.  Манякін В.М. Мова і міжкультурна комунікація. Навчальний посібник, 

К.: Академія, 2012.   

4. Мілютіна К.Л., Максимов М.В. Психологія міжкультурної комунікації.  

Навчальний посібник. К.: 2014.  

5. Сотер М.В. Формування готовності майбутніх інженерів-судомеханіків 

до міжкультурної комунікації.  Дисертація, Херсон-Тернопіль, 2019.  

6. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ 

[Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ 

(5 березня 2016 р.). — К. : КНЕУ, 2016 
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