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  ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

  

 

 Міжкультурная камунікацыя з’яўляецца вялікай каштоўнасцю, бо 

неабходнасць чалавека ў далучэнні да іншай культуры садзейнічае яго 

духоўнаму ўдасканаленню, выхаванню інтэлігентнасці і талерантнасці. Рост 

значнасці камунікатыўных працэсаў у грамадстве і культуры з’яўляецца 

асноўнай прычынай асэнсавання праблем міжкультурнай камунікацыі і яе ролі 

ў сучасным глабалізацыйным працэсе.  На сѐння перад чалавецтвам, што 

падзелена на сістэмы з розным сацыяльна-палітычным ладам, на дзяржавы, 

расы, нацыі, этнічныя групы, даволі абвострана паўстаюць праблемы 

дасягнення ўзаемаразумення ў працэсе міжкультурнай камунікацыі ў святле 

інтэнсіфікацыі глабалізацыйных тэндэнцый.  

 Міжкультурная камунікацыя – гэта асобая мадэль камунікацыі, у якой 

нацыянальна-культурныя асаблівасці камуніканта праяўляюцца праз 

вербальныя, невербальныя элементы, стратэгію зносін і г.д. Для фарміравання 

кагнітыўнай базы міжкультурнай камунікацыі вылучаецца сукупнасць 

міжкультурных ведаў, якія садзейнічаюць развіццю ў студэнтаў цэласнага 

ўяўлення пра культуру як пэўнай (замежнай), так і сваѐй краіны: культурна-

моўныя веды (рэаліі, фразеалагізмы, граматычныя структуры і г. д.), 

працэдурныя веды (правілы зносін, этыкету), этнакультурныя веды (традыцыі, 

асаблівасці нацыянальнага характару), гісторыка-культурныя веды (пра краіну, 

яе гісторыю). 

 Выхаванню міжкультурнай кампетэнтнасці, усведамленню асаблівасцяў 

роднай культуры і чужых культур, здольнасці да змены перспектыў, 

выпрацоўцы навыкаў паводзін, распазнаванню стэрэатыпаў і працы з імі 

садзейнічае міжкультурнае навучанне як адна з форм усвядомленага і 

арганізаванага працэсу развіцця асобы, што прыводзіць да змен у паводзінах 

індывідуума, звязаных з разуменнем і прыняццем культурна-спецыфічных 

форм паводзін прадстаўнікоў іншых культур.   



 У сістэме вучэбных дысцыплін, абавязковых для падрыхтоўкі журналіста 

вышэйшай (універсітэцкай) кваліфікацыі, такое праблемнае поле, як  

міжкультурная камунікацыя  з’яўляецца прыярытэтным для паглыбленага 

вывучэння.  

Мэта курса – закласці асновы камунікатыўнай кампетэнтнасціў студэнтаў 

Інстытута журналістыкі БДУ, пазнаѐміўшы іх з асновамі міжкультурнай 

камунікацыі. Рэалізацыя гэтай мэты забяспечваецца праз вырашэнне  

наступных задач:    

  вывучэнне тыпаў, відаў, форм, мадэляў і структурных кампанентаў 

міжкультурнай камунікацыі; 

 авалоданне метадалагічнымі прыѐмамі камунікатыўных паводзін;  

 развіццѐ культурнай успрымальнасці, здольнасці да правільнай 

інтэрпрэтацыі розных відаў камунікатыўных паводзін; 

 фарміраванне ўменняў і навыкаў прымянення на практыцы атрыманых 

ведаў у канкрэтных сітуацыях міжкультурнага ўзаемадзеяння; 

 развіццѐ здольнасці талерантных адносін да іншых культур і іх 

прадстаўнікоў. 

 Прадметам курса з’яўляецца міжкультурная камунікацыя як цэласны 

аб’ект даследавання ў сацыяльных, цывілізацыйных, этнапсіхалагічных і іншых 

аспектах.  

 У межах  курса студэнты павінны ведаць аб працэсах  міжкультурнай 

камунікацыі паміж рознымі лінгвакультурамі, разнастайнасці культурнага 

ўспрымання свету рознымі народамі. патэнцыйных праблемах у  

міжкультурнай камунікацыі і магчымасцях яе аптымізацыі. 

 У выніку засваення  лекцыйнага і практычнага матэрыялу студэнты 

будуць мець уяўленне аб праблемах міжкультурнай камунікацыі на матэрыяле 

разнастайных сітуацыйных прыкладаў, ведаць патэнцыял і магчымасці 

выкарыстання корпуса камунікатыўных тактык для рашэння і абмеркавання 

праблем, звязаных з міжкультурным узаемадзеяннем, валодаць навыкамі і 



ўменнямі  міжкультуранй камунікацыі,  умець  распрацоўваць стратэгію зносін 

у міжкультурным асяроддзі, рыхтаваць праекты па тэматыцы міжкультурнай 

камунікацыі. 

 Таму праграма разам з лекцыйным курсам прадугледжвае выкананне 

пазааўдыторных заданняў па пэўных вузлавых пытаннях. Вывучэнне гэтага 

курса дазволіць студэнтам арыентавацца ў пытаннях міжкультурнай 

камунікацыі і скласці ўяўленне аб шляхах усталявання прадуктыўнай 

камунікацыі. А веды – падрыхтаваць студэнтаў да прафесійнай дзейнасці ва 

ўмовах міжкультурных інстытутаў. 

 Дысцыпліна “Міжкультурная камунікацыя” выкладаецца на працягу  

першага навучальнага семестра з формай кантролю ведаў – залікам. У 

адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны 

адводзіцца 34 гадзіны, з якіх 34 гадзіны – аўдыторныя (22 гадзіны – лекцыі, 10 

гадзін – практычныя заняткі, 2 гадзіны – кіруемая самастойная праца студэнта). 



ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Найменне раздзелаў, тэм Колькасць гадзін 

Аўдыторныя 

Лекцыі Практ.   КСР 

1  Уводзіны. Прадмет і базавыя 

аспекты тэорыі камунікацыі. 

Міжкультурная камунікацыя як 

асобы тып зносін. Сутнасць і 

формы міжкультурнай камунікацыі 

 

        4   

2  Культурна-антрапалагічныя 

асновы міжкультурнай 

камунікацыі. Культура: элементы, 

асноўныя характарыстыкі і 

функцыі. Культура і  камунікацыя. 

Беларуская культура ў ў кантэксце 

міжкультурнай камунікацыі. 

 

4 2  

3  Культурная шматстайнасць 

успрымання рэальнасці. 

Узаемадзеянне лінгвакультур як 

аснова міжкультурнай камунікацыі. 

Нацыянальны характар і яго 

адлюстраванне ў  міжкультурнай 

камунікацыі.  

 

4 2  

4 Віды міжкультурнай камунікацыі. 

Міжасобасная сінхроннасць у   

міжкультурных зносінах. Спосабы 

зносін  у эталогіі чалавека.    

 

6 4 2 

5  Практыка міжкультурнай 

камунікацыі і засваенне чужой 

культуры. Патэнцыйныя праблемы 

ў міжкультурнай камунікацыі і 

магчымасці яе аптымізацыі 

 

4 2  

 Усяго: 22 10 2 

 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Уводзіны. Прадмет і базавыя аспекты тэорыі камунікацыі. 

Міжкультурная камунікацыя як асобы тып зносін. Сутнасць і формы     

міжкультурнай камунікацыі. 

 Комплекснасць і працэсуальнасць камунікацыі. Элементы камунікацыі: 

крыніца, кадзіраванне, паведамленне, канал, атрымальнік, дэкадзіраванне, 

зваротная сувязь. Асноўныя характарыстыкі камунікацыі: кантэкстуальнасць 

(залежнасць ад месца, часу, абставін), дынамічнасць, сімвалічны характар, 

верагоднасць і г. д. Камунікатыўныя паводзіны.  

 Сутнасць міжкультурнай камунікацыі. Тэорыі міжкультурнай камунікацыі 

Э. Холла, Г. Хафстэдэ, Э. Хірша. Дэтэрмінанты міжкультурнай камунікацыі. 

Формы міжкультурнай камунікацыі: міжрасавая, міжэтнічная, міжсубкультурная. 

Мадэль міжкультурнай камунікацыі. Афектыўная нагрузка ўдзельнікаў 

міжкультурнай камунікацыі і яе залежнасць ад культурнай дыстанцыі. Стрэс і 

няўпэўненасць, абумоўленыя міжкультурнай камунікацыяй. Стратэгія рэдукцыі 

(скарачэння) няўпэўненасці (няпэўнасці). Элементы камунікацыі ў кантэксце 

міжкультурнай камунікацыі: вербальная камунікацыя, невербальная камунікацыя. 

 

2.  Культурна-антрапалагічныя асновы міжкультурнай камунікацыі. 

Культура: элементы, асноўныя характарыстыкі і функцыі. Культура і  

камунікацыя. Беларуская культура ў кантэксце міжкультурнай 

камунікацыі. 

Паняцце культуры і асноўныя метадалагічныя падыходы ў вызначэнні 

культуры. Культура і прырода. Адаптаўныя механізмы культуры. Элементы 

культуры: патэрны мыслення і паводзін, артэфакты, навыкі, уменні і тэхнікі. 

Дамінуючая культура і субкультуры. Сацыялізацыя і інкультурацыя, іх віды і 

формы. Этнацэнтрызм і культурны рэлятывізм. Паняцце і сутнасць эмпатыі. 

Культура і паводзіны. Культура і каштоўнасці. Культура і мова. Сувязь культуры 



і камунікацыі. Культура і камунікацыя: нізка- і высокакантэкстуальныя культуры 

(класіфікацыя Э. Холла). Разнастайнасць культур па стылі камунікацыі. 

Беларуская культура ў кантэксце міжкультурнай камунікацыі. Самасвядомасць 

беларускай культуры. Каштоўнасці беларускай культуры. 

 

3.  Культурная шматстайнасць успрымання рэальнасці. Узаемадзеянне 

лінгвакультур як аснова міжкультурнай камунікацыі. Нацыянальны 

характар і яго адлюстраванне ў камунікацыі.  

Прырода чалавечага ўспрымання і яго механізмы (ідэнтыфікацыя і 

інтэрпрэтацыя). Культурная абумоўленасць успрымання. Каштоўнасці і 

каштоўнасныя арыенціры. Уплыў каштоўнасных арыенціраў на міжкультурную 

камунікацыю. Шматстайнасць культурных патэрнаў. Даследаванні каштоўнасных 

вымярэнняў Г. Хафстэдэ (індывідуалізм – калектывізм, пазбяганне няпэўнасці, 

адносіны да ўлады, мужчынскасць – жаночасць). 

Роля мовы ў міжкультурных зносінах. Вербальная мова як функцыя 

міжкультурнай камунікацыі. Прырода вербальнай мовы. Культурная 

абумоўленасць значэння. Праблема значэння і міжкультурнай камунікацыі. 

Гіпотэза лінгвістычнай адноснасці Сепіра-Уорфа. Мова і патэрны мыслення. 

Моўная разнастайнасць субкультур. Асаблівасці нацыянальнай,  мужчынскай і 

жаночай камунікацыі. 

 

4. Віды міжкультурнай камунікацыі. Міжасобасная сінхроннасць у  

міжкультурных зносінах. Спосабы зносін  у эталогіі чалавека.  

 Вербальны, невербальны і паравербальны віды камунікацыі. Уплыў мовы на 

мысленне і паводзіны. Выказванне і дыскурс як адзінкі вербальнай камунікацыі. 

Тыпы дыскурсаў. Мадэляванне дыскурсаў: ментальная мадэль, фрэймы, сцэнарыі, 

мадэль сітуацыі. Семіятычныя характарыстыкі слова як асноўнай адзінкі мовы. 

Семантычная структура слова. Камунікатыўныя функцыі мовы. Магчымасці 

вербальнага ўздзеяння на аўдыторыю. Вербальная і невербальная сімвалічныя 

сістэмы – падабенства і адрозненне. Камунікатыўная кампетэнтнасць як 



засваенне культурных норм, каштоўнасцяў, мадэляў вербальных і невербальных 

паводзін у розных культурах. Паравербальная камунікацыя і яе асноўныя 

кампаненты.   

 

5.  Практыка міжкультурнай камунікацыі і засваенне чужой культуры. 

Патэнцыйныя праблемы ў міжкультурнай камунікацыі і магчымасці яе 

аптымізацыі.   

 Акультурацыя, яе віды і вынікі. Асноўныя праблемы міжкультурнай 

камунікацыі: пошукі падабенства, зніжэння няпэўнасці, разнастайнасць 

камунікатыўных задач, адыход ад камунікацыі (адступленне, пазбяганне), улада. 

Культурны шок: прычыны, фактары. Фазы развіцця культурнага шоку. Сімптомы 

культурнага шоку і спосабы яго пераадолення. Магчымасці паляпшэння 

міжкультурнай камунікацыі. Камунікатыўны партрэт асобы і яго віды. Уплыў 

фізічнага і сацыяльнага асяроддзя. Імкненне да развіцця эмпатыі ў міжкультурнай 

камунікацыі. Роля міжкультурнай камунікацыі ва ўмовах глабалізацыі 

эканамічных, палітычных і культурных кантактаў. Сферы прыярытэтнага 

развіцця міжкультурнай камунікацыі. 
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     ІІ. Тэматыка рэфератаў 

1.  Міжкультурныя канфлікты і іх прычыны. 

2.  Стэрэатыпы ў міжкультурнай камунікацыі. 

3.  Тэорыя міжкультурнай камунікацыі Г. Хофстэдэ. 

4.  Акультурацыя як засваенне чужой культуры. 

5.  Культурны шок у засваенні чужой культуры. 

6.  Мадэль засваення чужой культуры М. Беннета. 

7.  Фарміраванне міжкультурнай кампетэнтнасці. 

8.  Прасторава-часавая арганізацыя зносін у кантэксце розных культур. 

9.  Асаблівасці мужчынскай і жаночай  камунікацыі. 

10.   Акультурацыя як засваенне чужой культуры. 

11.    Культурныя стэрэатыпы: тыпалогія, сутнасць, мадэлі іх нейтралізацыі. 

http://www.gumer.info/s_d0134669923eab898f62cc6025f0aa4b.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/index.php
http://www.diplomacy.edu/Language/Communication/default.htm
http://www.kwintessential.co.uk/intercultural-forum/index.php


12.  Сацыяльная дыферэнцыяцыя і яе вар’іраванне ў сродках невербальнай 

камунікацыі. 

13.   Культура і мова. 

14.  Вербальная камунікацыя і яе элементы. 

15.   Невербальная камунікацыя і яе элементы. 

16.   Паравербальная камунікацыя і яе кампаненты. 

17.  Культурны шок і шляхі яго пераадолення. 

18.   Адрозненні ў невербальнай камунікацыі носьбітаў розных 

лінгвакультур. 

19.  Міжкультурная камунікацыя і СМІ. 

20.   Беларуская культура ў кантэксце міжкультурнай камунікацыі. 

 

 

          ІІІ. Прыкладныя пытанні да экзамену 

1.  Паняцце камунікацыі. Функцыі, формы і віды камунікацыі. 

2. Паняцце міжкультурнай камунікацыі. Аб’ект, прадмет і метады 

даследавання, міждысцыплінарныя сувязі.   . 

3. Гісторыя і прычыны ўзнікнення міжкультурнай камунікацыі. 

4. Культурна-антрапалагічныя асновы міжкультурнай камунікацыі. 

5. Паняцце культуры. Функцыянальная агульнасць культур, культурная 

спецыфіка, культурная дыстанцыя, канфлікт культур. 

6. Сацыялізацыя і інкультурацыя. 

7. Культура і паводзіны. 

8. Культурная ідэнтычнасць і яе сутнасць. 

9. Сутнасць культурных каштоўнасцяў і іх месца ў міжкультурнай 

камунікацыі. 

10.  Культура і мова. 

11.  Паняцце і сутнасць эмпатыі. 

12.  Сутнасць этнацэнтрызму і яго роля ў міжкультурнай камунікацыі. 



13.  Паняцце “культурнай ідэнтычнасці”. Этнічная ідэнтычнасць. Асабістая 

ідэнтычнасць. 

14.  Прырода і сутнасць паняццяў “свой” і “чужы”. 

15.  Паняцце камунікацыі і яе роля ў культуры. 

16.  Структура міжкультурнай камунікацыі. 

17.  Нормы і каштоўнасці ў міжкультурнай камунікацыі. 

18.  Тэорыя міжкультурнай камунікацыі Г. Хафстэдэ. 

19.   Мадэль засваення чужой культуры М. Беннета. 

20.   Культурныя стэрэатыпы: тыпалогія, сутнасць, мадэлі іх нейтралізацыі. 

21.  Акультурацыя як засваенне чужой культуры, яе сутнасць і формы.   

22.  Паравербальная камунікацыя і яе элементы. 

23.  Сутнасць працэсу ўспрымання. 

24.  Сутнасць і памылкі атрыбуцыі. 

25.  Міжкультурныя канфлікты і іх прычыны. 

26.  З’ява культурнага шоку, яго сімптомы і спосабы пераадолення. 

27.  Паняцце і дэтэрмінанты міжасобаснай атракцыі. 

28.  Талерантнасць як вынік міжкультурнай камунікацыі. 

29.  Паняцце і структура міжкультурнай кампетэнцыі. 

30.  Віды міжкультурнай камунікацыі. 

31.  Вербальная камунікацыя і яе элементы. 

32.  Фізіялагічнае (прыроднае) і культурнае ў невербальнай камунікацыі, 

універсальнае і спецыфічнае ў невербальнай камунікацыі. 

33.  Нацыянальна-культурныя асаблівасці невербальнай камунікацыі. 

34.  Праблемы міжкультурнай камунікацыі, абумоўленыя разыходжаннямі 

ў невербальных кодах. 

35.  Прасторава-часавая арганізацыя зносін у кантэксце культуры. 

36.  Тактыльнае ўзаемадзеянне. 

37.  Узаемадзеянне вербальных і невербальных складнікаў працэсу 

камунікацыі 

38.  Паравербальная камунікацыя і яе асноўныя кампаненты. 



39.  Сацыяльная дыферэнцыяцыя і яе вар’іраванне ў сродках камунікацыі. 

40.  Асаблівасці мужчынскай і жаночай камунікацыі. 

41.   Спосабы зносін у эталогіі чалавека.. 

42.   Патэнцыйныя праблемы ў міжкультурнай камунікацыі і магчымасці яе 

аптымізацыі.   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


