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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай 

дысцыпліне «Міжкультурная камунікацыя і СМІ» прызначана для 

студэнтаў, якія вучацца на першай ступені вышэйшай адукацыі па 

спецыяльнасцях 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках), 1-23 01 10 

Літаратурная работа (па напрамках), 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя, 

1-23 01 09 Журналістыка міжнародная. 

 

 Прафесійная дзейнасць патрабуе ад журналіста эфектыўнай 

камунікацыі, гэта значыць абдуманага ўзаемадзеяння, што заканамерна: 

міжасобасныя зносіны для журналіста – «натуральнае асяроддзе 

існавання».  

Міжкультурная камунікацыя з’яўляецца асновай  жыцця  чалавека ў 

свеце, бо неабходнасць асобы ў далучэнні да іншай культуры садзейнічае 

яе духоўнаму ўдасканаленню, выхаванню інтэлігентнасці і талерантнасці.  

На сѐння перад чалавецтвам, што падзелена на сістэмы з розным 

сацыяльна-палітычным ладам, на дзяржавы, расы, нацыі, этнічныя групы, 

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, паравербальныя, невербальныя элементы, стратэгію зносін 

і г.д. Для фарміравання кагнітыўнай базы міжкультурнай камунікацыі 

вылучаецца сукупнасць міжкультурных ведаў, якія садзейнічаюць 

развіццю ў навучэнцаў цэласнага ўяўлення пра культуру як чужой, 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). Такім чынам, 

актуальнасць дысцыпліны тлумачыцца неад’емнасцю міжкультурнага 

кантэксту ў практычнай журналісцкай дзейнасці і высокай прагматычнай 

значнасцю гэтага складніка.    

Навучанне ў межах курса «Міжкультурная камунікацыя і СМІ» 

дапамагае ўсвядоміць асаблівасці роднай і іншых культур, выхаваць 

міжкультурную кампетэнтнасць, выпрацаваць уменне распазнаваць 

стэрэатыпы і папярэджваць іх укараненне, а таксама навык прымальных 

паводзін у адпаведных сітуацыях. Навучанне невербальнай камунікацыі ў 

міжкультурных зносінах скіравана на асэнсаванне культурнай спецыфікі 

чалавечых паводзін у цэлым, асэнсаванне сістэмы арыентацыі, характэрнай 

для роднай культуры; асэнсаванне значэння культурных фактараў у 
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камунікатыўным узаемадзеянні журналістаў і паспяховае выкарыстанне 

ведаў у гэтай галіне ў практычнай дзейнасці.  

Месца вучэбнай дысцыпліны ў прафесійнай падрыхтоўцы 

навучэнцаў і сувязь з іншымі дысцыплінамі. У сістэме вучэбных 

дысцыплін, абавязковых для падрыхтоўкі журналіста вышэйшай 

(універсітэцкай) кваліфікацыі, такое праблемнае поле, як міжкультурная 

камунікацыя арганічна ўваходзіць у цыкл сацыяльна-гуманітарных 

дысцыплін і з’яўляецца спецыялізаваным модулем установы вышэйшай 

адукацыі па накірунках спецыяльнасцей Журналістыка (друкаваныя СМІ), 

Журналістыка (вэб-журналістыка), Журналістыка (менеджмент СМІ), 

Літаратурная работа (творчасць), Літаратурная работа (рэдгаванне), 

Інфармацыя і камунікацыя, Журналістыка міжнародная. У комплексе з 

дысцыплінмі «Невербальная камунікацыя ў журналістыцы», «Майстэрства 

радыѐінтэрв’ю», «Маўленчая культура ў тэлерадыѐэфіры», «Камунікацыя з 

замежнымі мэтавымі аўдыторыямі» дысцыпліна «Міжкультурная 

камунікацыя і СМІ» складае блок дысцыплін, скіраваных на авалодванне 

навучэнцамі прафесійнымі якасцямі журналіста і спецыяліста па 

камунікацыях.  

Такім чынам, мэта курса – закласці асновы камунікатыўнай 

кампетэнтнасці будучых спецыялістаў – выпускнікоў факультэта 

журналістыкі, пазнаѐміўшы іх з асновамі міжкультурнай камунікацыі.  

Задачы вучэбнай дысцыпліны: 

 вывучэнне тыпаў, відаў, форм, мадэляў і структурных кампанентаў 

міжкультурнай камунікацыі; 

 авалодванне 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  камунікацыі 

паміж 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 валодаць навыкамі і ўменнямі  міжкультурнай камунікацыі, умець 

распрацоўваць стратэгію зносін у міжкультурным асяроддзі, прымяняць 
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корпус камунікатыўных тактык для рашэння і абмеркавання праблем, 

звязаных з міжкультурным узаемадзеяннем. 

У ліку эфектыўных педагагічных методык і тэхналогій, якія спрыяюць 

эфектыўнаму засваенню неабходных ведаў і навыкаў, вылучаюцца: 

 індывідуальныя творчыя заданні; 

 праектныя тэхналогіі; 

 камунікатыўныя тэхналогіі (дыскусія, прэс-канферэнцыя, «мазгавы 

штурм», вучэбныя дэбаты і іншыя актыўныя формы і метады); 

 метад кейсаў. 

Рэкамендуемыя формы кантролю ведаў: заданні ў тэставай форме; 

індывідуальныя творчыя заданні, праект. Канчатковая форма кантролю 

ведаў – залік. 

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый спецыяліста 

Спецыялісту патрэбна: 

АК-1. Умець прымяніць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнаўчым аналізам. 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 

АК-4. Умець працаваць самастойна. 

АК-5. Быць здольным генерыраваць новыя ідэі (быць крэатыўным). 

АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні 

пытанняў. 

АК-7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем сучасных тэхнічных 

сродкаў. 

АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 

АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 

Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый спецыяліста 

Спецыялісту патрэбна: 

САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 

САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. 

САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобаснай камунікацыі. 

САК-4. Валодаць навыкамі здароўезберажэння. 

САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі. 

САК-6. Умець працаваць у камандзе. 

Спецыялісту патрэбна быць здольным: 

ПК-1. Пастаянна ўдасканальваць метады стварэння журналісцкага 

кантэнту, выкарыстоўваючы сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі. 

ПК-2. Творча прымяняць атрыманыя веды і набытыя навыкі ў 

прафесійнай дзейнасці. 

ПК-3. Валодаць асновамі творчай дзейнасці тэле-, радыѐ- і інтэрнэт-

журналіста, методыкай тэле-, радыѐ- і інтэрнэт-журналістыкі, прафесійным 

майстэрствам тэле-, радыѐ- і інтэрнэт-журналіста. 
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Тэхналагічная дзейнасць 

ПК-4. Валодаць навыкамі тэхналогіі стварэння тэле- і радыѐперадач, у 

тым ліку: тэхнікай аўдыявізуальных СМІ, тэле- і радыѐвытворчасцю, 

тэхнікай тэле- і радыѐмаўлення. 

ПК-5. Валодаць навыкамі распрацоўкі, напаўнення і абнаўлення 

сайтаў інтэрнэт-выданняў, інфармацыйных агенцтваў, прэс-цэнтраў, прэс-

служб. 

ПК-6. Валодаць навыкамі тэхналагічнага працэсу выпуску газет і 

часопісаў, у тым ліку: асновамі паліграфіі, камп’ютарнай вѐрсткай, 

методыкай працы літаратурнага работніка, асновамі рэдактуры 

журналісцкіх тэкстаў. 

Арганізацыйна-кіруючая дзейнасць 

ПК-7. Арганізоўваць работу малых калектываў выканаўцаў для 

дасягнення пастаўленых мэтаў, матываваць выкананне ўскладзеных на 

членаў працоўнага калектыву абавязкаў. 

ПК-8. Весці ўнутраную дакументацыю арганізацыі ў адпаведнасці са 

службовымі абавязкамі, весці ўнутраную перапіску. 

ПК-9. Узаемадзейнічаць са спецыялістамі сумежных профіляў ў 

рамках выканання агульных творчых задач. 

ПК-10. Выкарыстоўваць эфектыўныя формы ўдзелу арганізацыі ў 

палітычным працэсе, спрыяць эфектыўнай камунікацыі ўлады і грамадства 

праз сродкі масавай камунікацыі. 

Інавацыйная дзейнасць 

ПК-11. Ажыццяўляць пошук, сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па 

перспектывах развіцця галіны, інавацыйных тэхналогіях, праектах і 

рашэннях. 

ПК-12. Вызначаць мэты інавацый і спосабы іх дасягнення. 

ПК-13. Працаваць з навуковай, тэхнічнай і патэнтнай літаратурай. 

ПК-14. Ацэньваць канкурэнтаздольнасць і эканамічную эфектыўнасць 

распрацаваных тэхналогій. 

ПК-15. Выкарыстоўваць метады аналізу і ўкараняць інавацыі. 

ПК-16. Складаць дамовы сумеснай дзейнасці па засваенні новых 

тэхналогій. 

Інфармацыйна-аналітычная дзейнасць 

ПК-17. Ажыццяўляць распрацоўку, рэалізацыю і аптымізацыю 

інфармацыйных рэсурсаў у арганізацыях. 

ПК-18. Рыхтаваць даклады, матэрыялы да прэзентацый. 

ПК-19. Аналізаваць базавыя мадэлі палітычнай камунікацыі як 

кагнітыўныя канструкцыі, якія канцэптуальна адлюстроўваюць змест 

працэсаў інфармацыйнага ўздзеяння і ўзаемадзеяння ў палітычнай сферы. 

ПК-20. Рыхтаваць інфармацыйна-аналітычныя заключэнні, 

усведамляць методыкі прагназавання палітычных працэсаў. 

Экспертна-рэферэнцкая дзейнасць 



7 

 

ПК-21. Прадстаўляць вынікі праведзенай работы ў выглядзе 

справаздач, рэфератаў, артыкулаў, аформленых у адпаведнасці з 

існуючымі патрабаваннямі з прыцягненнем сучасных сродкаў рэдагавання 

і друку. 

Журналісцкая дзейнасць 

ПК-22. Умець аналізаваць сацыяльна-значныя праблемы і працэсы ў 

кантэксце ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці і актуальнай інфармацыйнай 

палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь. 

ПК-23. Валодаць метадалогіяй дзейнасці па зборы, апрацоўцы і 

распаўсюджванню інфармацыі з дапамогай СМІ. 

ПК-24. Умець прымяняць сістэму метадаў журналісцкай творчасці; 

жанравыя разнавіднасці журналісцкага тэксту і асаблівасці працы над 

матэрыяламі розных жанраў. 

Навукова-даследчая дзейнасць 

ПК-25. Ажыццяўляць збор і сістэматызацыю навукова-практычнай 

інфармацыі па тэме даследавання ў галіне інфармацыі і камунікацыі. 

ПК-26. Выяўляць асаблівасці развіцця на мікра- і макраўзроўнях 

напрамкаў даследавання палітычнай камунікацыі. 

ПК-27. Выяўляць і даследаваць асноўныя тэндэнцыі ў развіцці 

тэарэтычных канцэпцый і прыкладных мадэляў палітыка-камунікацыйных 

працэсаў. 
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Для 1-23 01 08-01 Журналістыка (друкаваныя СМІ), 1-23 01 08-03 

Журналістыка (вэб-журналістыка), 1-23 01 08-04 Журналістыка 

(менеджмент СМІ); 1-23 01 10 Літаратурная работа (па напрамаках): 1-23 

01 10-01 Літаратурная работа (творчасць), 1-23 01 10-02 Літаратурная 

работа (рэдагаванне); 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя; 1-23 01 09 

Журналістыка міжнародная 

 

Колькасць акадэмічных гадзін  

Форма бягучага кантролю ведаў – залік. 

 

 

Для 1-23 01 08-01 Журналістыка (друкаваныя СМІ), 1-23 01 08-01 

Журналістыка (аўдыявізуальная) 

 

Колькасць акадэмічных гадзін 

Форма бягучага кантролю ведаў – залік.  

Факультэт журналістыкі  

Кафедра тэорыі і метадалогіі журналістыкі  

Курс 2 

Семестр 4 

Лекцыі 18 

Семінаркія заняткі  14 

КСР 2 

Усяго аўдыторных гадзін па 

дысцыпліне 

34 

Усяго гадзін па дасцыпліне  72 

Форма атрымання 

вышэйшай адукацыі  

вочная 

Факультэт журналістыкі  

Кафедра тэорыі і метадалогіі журналістыкі  

Курс 2 

Семестр 3 

Лекцыі 4 

Семінаркія заняткі  4 

Усяго аўдыторных гадзін па 

дысцыпліне 

8 

Усяго гадзін па дасцыпліне  72 

Форма атрымання 

вышэйшай адукацыі  

завочная 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Уводзіны. Прадмет і базавыя аспекты тэорыі камунікацыі. 

Асноўныя паняцці і падыходы да вывучэння міжкультурнай 

камунікацыі. Міжкультурная камунікацыя ва ўмовах 

глабалізацыі 

   

Прадмет і базавыя аспекты тэорыі камунікацыі. Структура 

камунікатыўнага працэсу. Змест і інфармацыя як элементы 

камунікатыўнага працэсу. Элементы камунікацыі: крыніца, кадзіраванне, 

паведамленне, канал, атрымальнік, дэкадзіраванне, зваротная сувязь. 

Камунікатыўны партрэт асобы і яго віды. Уплыў фізічнага і 

сацыяльнага асяроддзя. Камунікатыўныя паводзіны. 

Масавая камунікацыя і СМК.  

Міжкультурная камунікацыя як асобы тып зносін. Сутнасць 

міжкультурнай камунікацыі. Культурна-антрапалагічныя асновы 

міжкультурнай камунікацыі.  

Гісторыя ўзнікнення і асноўныя этапы развіцця міжкультурнай 

камунікацыі. Асноўныя паняцці і падыходы да вывучэння міжкультурнай 

камунікацыі.  

Тэорыі міжкультурнай камунікацыі Э. Хола, Г. Хафстэдэ, Э. Хірша. 

Дэтэрмінанты міжкультурнай камунікацыі. Формы міжкультурнай 

камунікацыі: міжрасавая, міжэтнічная, міжсубкультурная. Мадэль 

міжкультурнай камунікацыі. 

Міжкультурная камунікацыя ва ўмовах глабалізацыі. Сферы 

прыярытэтнага развіцця міжкультурнай камунікацыі. 

 

2.  Культура як складаная шматузроўневая сістэма. Культура і  

камунікацыя. Сувязь мовы і культуры 

 

Паняцце культуры і асноўныя метадалагічныя падыходы ў вызначэнні 

культуры. Адаптыўныя механізмы культуры. Элементы культуры: патэрны 

мыслення і паводзін, артэфакты, навыкі, уменні і тэхнікі. Дамінуючая 

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

Праблема дыялогу культур і міжкультурнай камунікацыі ў працы 

журналіста. Семіятычныя асновы дыялогу культур. Знакава-сімвалічная 

прырода культуры.  

Асноўныя складнікі культуры і іх характарыстыка (нормы, 

каштоўнасці, прынцыпы, звычаі, абрады, рытуалы, традыцыі, веды).  

Функцыі і тыпалогія культуры. 
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Сувязь мовы і культуры. Узаемадзеянне лінгвакультур як аснова 

міжкультурнай камунікацыі. Гіпотэза Сепіра-Уорфа. Мова і патэрны 

мыслення. 

 

3. Культурная ідэнтычнасць: структура, асаблівасці, значэнне ў 

міжкультурнай камунікацыі. Нацыянальны характар і яго 

адлюстраванне ў міжкультурнай камунікацыі. Беларуская культура ў 

міжкультурным дыскурсе 

 

Ідэнтычнасць. Культурная ідэнтычнасць, асаблівасці яе фарміравання. 

Абрадавая культура ў міжкультурнай камунікацыі. Нацыянальна-

этнічны кампанент культуры. Псіхічны склад этнаса.  

Паняцце «свой» і «чужы» ва ўзаемадзеянні культур. Прырода і 

сутнасць этнацэнтрызму. Этнацэнтрызм і культурны рэлятывізм. 

Феномен нацыянальнага характару ў працэсе міжкультурнай 

камунікацыі. 

Беларуская культура ў кантэксце міжкультурнай камунікацыі. 

Самасвядомасць беларускай культуры. Каштоўнасці беларускай культуры. 

Імідж краіны ў айчынных і замежных СМІ. 

 

4. Параўнальнае вывучэнне культур. Практыка міжкультурнай 

камунікацыі і засваенне чужой культуры. Міжкультурная 

кампетэнцыя  

 

Параўнальнае вывучэнне культур. Асноўныя катэгорыі адрознення 

культур: успрыманне прасторы; стаўленне да часу; дыстанцыя ўлады; 

дыхатамія індывідуалізм / калектывізм; маскуліннасць / феміннасць; 

боязь (пазбяганне) няпэўнасці / нявызначанасці; доўга- / 

кароткатэрміновая арыентацыя.  

Асноўныя праблемы міжкультурнай камунікацыі: пошукі 

падабенства, зніжэнне няпэўнасці, разнастайнасць камунікатыўных задач 

/ спосабаў камунікацыі, скарачэнне дыстанцыі паміж камунікантамі. 

Магчымасці паляпшэння міжкультурнай камунікацыі. 

Акультурацыя, яе віды і вынікі. Стратэгіі акультурацыі.  

Культурны шок: прычыны, фактары, сімптомы, фазы развіцця 

культурнага шоку і спосабы яго пераадолення. Стрэс і няўпэўненасць, 

абумоўленыя міжкультурнай камунікацыяй. Стратэгія рэдукцыі 

(скарачэння) няўпэўненасці (няпэўнасці). 

Імкненне да развіцця эмпатыі ў міжкультурнай камунікацыі. 

Талерантнасць. 
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Камунікатыўная кампетэнтнасць як засваенне культурных норм, 

каштоўнасцяў, мадэляў паводзін у розных культурах. Міжкультурная 

кампетэнцыя. 

 

5.  Фактары, якія ўплываюць на эфектыўнасць міжкультурнай  

камунікацыі. Сацыяльная катэгарызацыя і стэрэатыпізацыя ў 

міжкультурнай камунікацыі. Стэрэатыпізацыя ў СМІ 

 

Сацыяльная катэгарызацыя і стэрэатыпізацыя.  

Сацыяльная ідэнтычнасць, сацыяльны статус у працэсе 

міжкультурнай камунікацыі. 

Паняцце і сутнасць стэрэатыпа. Механізм фарміравання стэрэатыпаў і 

іх функцыі.  

Прырода этнакультурных стэрэатыпаў. Значэнне стэрэатыпаў для 

міжкультурнай камунікацыі. 

Сутнасць і тыпы забабонаў/прымхаў. Дыскрымінацыя (расізм, 

шавінізм, гамафобія, сексізм, эйджызм). Карэкціроўка і змены забабонаў. 

Культурныя стэрэатыпы: тыпалогія, сутнасць, мадэлі іх 

нейтралізацыі.  

Стэрэатыпізацыя ў СМІ. 

Крытэрыі паспяховасці міжкультурных зносін і шляхі іх аптымізацыі. 

 

6. Віды камунікацыі. Вербальная і паравербальная камунікацыя ў 

міжкультурных зносінах.  Паляпшэнне эфектыўнасці вербальнай 

і паравербальнай камунікацыі ў журналістыцы 

 

Віды камунікацыі. 

Вербальная камунікацыя і яе элементы. 

Выказванне і дыскурс як адзінкі вербальнай камунікацыі. 

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. 

Паравербальная камунікацыя і яе асноўныя кампаненты (хуткасць 

маўлення, рэжым маўлення, гучнасць, артыкуляцыя, прасодыка, інтанацыя, 

тэмбр, паўза, тэмп). 

Самапрэзентацыя. Вербальны імідж. Тэхнікі фарміравання 

вербальнага іміджу.  

 Асаблівасці ўспрымання, бар’еры ўспрымання. Лагічны, семантычны, 

фанетычны бар’еры, бар’ер узаемадзеяння. Шляхі пераадолення бар’ераў.  

Маўленчы такт. Паліткарэктнасць. 

Паляпшэнне эфектыўнасці вербальнай і паравербальнай камунікацыі 

ў журналістыцы. 
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7. Невербальная камунікацыя ў міжкультурных зносінах 

Знакавыя падсістэмы ў невербальнай камунікацыі. 

Невербальная камунікацыя і СМІ. Паляпшэнне эфектыўнасці 

невербальнай камунікацыі ў журналістыцы 

 

Фізіялагічнае (прыроднае) і культурнае, універсальнае і спецыфічнае 

ў невербальнай камунікацыі. 

Функцыі невербальнай камунікацыі. Функцыі невербальнай 

камунікацыі ў СМІ. 

Знакавыя падсістэмы ў невербальнай камунікацыі. 

Кінесіка як аснова невербальнай камунікацыі (жэсты, позы, міміка, 

паходка). Акулесіка (візуальныя паводзіны людзей падчас зносін). Такесіка 

(дотык як адзін са складнікаў невербальнай камунікацыі). Праксеміка 

(прасторавая арганізацыя камунікацыі). Паралінгвістыка (гукавыя коды). 

Хранеміка (выкарыстанне часу ў невербальным камунікатыўным працэсе). 

Аўскультацыя (акустычны канал). Альфакцыя (пах і яго значэнне). Гастыка 

(адносіны да ежы і напояў). Сістэмалогія (размяшчэння аб’ектаў у 

прасторы). 

Нацыянальна-культурныя асаблівасці невербальных знакаў / сігналаў. 

Праблемы міжкультурнай камунікацыі, абумоўленыя разыходжаннямі 

ў невербальных кодах. 

Узаемадзеянне вербальных і невербальных складнікаў у працэсе 

камунікацыі.  

Невербальны імідж. Знешні выгляд і адзенне журналіста. Прыѐмы 

невербальнага ўздзеяння. 

Паляпшэнне эфектыўнасці невербальнай камунікацыі ў дзейнасці 

журналіста. 

Вербальнае і невербальнае ў журналісцкіх тэкстах. 



 

 

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

(дзѐннае аддзяленне) 
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Назва раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уводзіны. Прадмет і базавыя аспекты 

тэорыі камунікацыі. Асноўныя паняцці 

і падыходы да вывучэння 

міжкультурнай камунікацыі. 

Міжкультурная камунікацыя ва 

ўмовах глабалізацыі  

2      

2. Культура як складаная 

шматузроўневая сістэма. Культура і  

камунікацыя. Сувязь мовы і культуры 

2  2   апытанне 

3.  Культурная ідэнтычнасць: структура, 

асаблівасці, значэнне ў міжкультурнай 

камунікацыі. Нацыянальны характар і 

яго адлюстраванне ў міжкультурнай 

камунікацыі. Беларуская культура ў 

міжкультурным дыскурсе 

4  4   даклады, праца ў малых групах 

4. Параўнальнае вывучэнне культур. 

Практыка міжкультурнай камунікацыі 

і засваенне чужой культуры. 

Міжкультурная кампетэнцыя  

2  2   дыскусія, кейсы 

5. Фактары, якія ўплываюць на 4  2   абмеркаванне, праца ў малых 
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эфектыўнасць міжкультурнай  

камунікацыі. Сацыяльная 

катэгарызацыя і стэрэатыпізацыя ў 

міжкультурнай камунікацыі. 

Стэрэатыпізацыя ў СМІ 

групах 

 

6. Віды камунікацыі. Вербальная і 

паравербальная камунікацыя ў 

міжкультурных зносінах. 

Паляпшэнне эфектыўнасці вербальнай 

і паравербальнай камунікацыі ў 

журналістыцы 

2  2  2 абарона праектаў 

7. Невербальная камунікацыя ў 

міжкультурных зносінах. Знакавыя 

падсістэмы ў невербальнай 

камунікацыі. Невербальная 

камунікацыя і СМІ. Паляпшэнне 

эфектыўнасці невербальнай 

камунікацыі ў журналістыцы 

2  2   абарона праектаў 

 Усяго: 18  14  2  

 

 

  



15 

 

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

(завочнае аддзяленне) 
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Назва раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уводзіны. Прадмет і базавыя аспекты 

тэорыі камунікацыі. Асноўныя паняцці 

і падыходы да вывучэння 

міжкультурнай камунікацыі. 

Міжкультурная камунікацыя ва 

ўмовах глабалізацыі  
2 

     

2.  Культура як складаная 

шматузроўневая сістэма. Культура і  

камунікацыя. Сувязь мовы і культуры 

     

3.   Культурная ідэнтычнасць: структура, 

асаблівасці, значэнне ў міжкультурнай 

камунікацыі. Нацыянальны характар і 

яго адлюстраванне ў міжкультурнай 

камунікацыі. Беларуская культура ў 

міжкультурным дыскурсе 

  2   праца ў малых групах 

4. Параўнальнае вывучэнне культур. 

Практыка міжкультурнай камунікацыі 

і засваенне чужой культуры. 

Міжкультурная кампетэнцыя  
2 

     

5. Фактары, якія ўплываюць на  2   абмеркаванне, праца ў малых 
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эфектыўнасць міжкультурнай  

камунікацыі. Сацыяльная 

катэгарызацыя і стэрэатыпізацыя ў 

міжкультурнай камунікацыі. 

Стэрэатыпізацыя ў СМІ 

групах 

 

6. Віды камунікацыі. Вербальная і 

паравербальная камунікацыя ў 

міжкультурных зносінах. 

Паляпшэнне эфектыўнасці вербальнай 

і паравербальнай камунікацыі ў 

журналістыцы 

   2  

7. Невербальная камунікацыя ў 

міжкультурных зносінах. Знакавыя 

падсістэмы ў невербальнай 

камунікацыі. Невербальная 

камунікацыя і СМІ. Паляпшэнне 

эфектыўнасці невербальнай 

камунікацыі ў журналістыцы 

     

 Усяго: 4  4  2  
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Формы кантролю засваення пройдзенага матэрыялу 

 

Пералік сродкаў дыягностыкі: 

 Абмеркаванне, праца ў малых групах 

 Вусная форма (вуснае апытанне, даклады на семінарскіх занятках) 

 Апытанне 

 Дыскусія 

 

Прыкладны пералік заданняў кіруемай самастойнай працы: 

 Кейсы 

 Праект  

 Эсэ 

 Прэзентацыя 

 

Для правядзення бягучай і прамежкавай (рэйтынгавай) атэстацыі 

студэнтаў устанаўліваюцца наступныя віды кантролю: самастойныя заданні, 

якія праводзяцца пад кантролем выкладчыка, а таксама індывідуальныя 

тэматычныя заданні па падрыхтоўцы тэкставых, тэкстава-графічных і 

візуальна-графічных прэзентацый. 

Кантралюемыя самастойныя заданні праводзяцца з мэтай праверкі і 

ацэнкі ўзроўню засваення студэнтамі вучэбнага матэрыялу ў працэсе 

вывучэння тэмы і носяць стымулюючы характар. 

Кантроль выканання індывідуальных тэматычных заданняў, 

падрыхтоўкі  рэфератаў праводзіцца з мэтай праверкі дасягненняў студэнтаў 

не па асобных элементах, а ў лагічнай сістэме, якая адпавядае структуры 

канкрэтнай тэмы. 

Асноўныя віды кантролю ажыццяўляюцца ў вуснай, пісьмовай, 

практычнай формах і ў іх спалучэнні. 
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ПРЫКЛАДНЫЯ ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 

 

1. Прадмет і базавыя аспекты тэорыі камунікацыі.  

2. Гісторыя і прычыны ўзнікнення міжкультурнай камунікацыі. 

3. Міжкультурная камунікацыя як асобы тып зносін. Сутнасць і формы 

міжкультурнай камунікацыі. 

4. Культурна-антрапалагічныя асновы міжкультурнай камунікацыі. 

5. Культура: элементы, асноўныя характарыстыкі і функцыі.  

6. Беларуская культура ў кантэксце міжкультурнай камунікацыі. 

Самасвядомасць беларусаў і каштоўнасці беларускай культуры. 

7. Культура і камунікацыя. Культура і паводзіны. Культура і каштоўнасці. 

8. Культура і мова. Гіпотэза Сепіра-Уорфа.  

9. Нацыянальны характар і яго праяўленне ў камунікацыі. 

10. Культурная ідэнтычнасць і яе сутнасць. 

11. Нормы і каштоўнасці ў міжкультурнай камунікацыі. 

12. Прырода і сутнасць паняццяў «свой» і «чужы». 

13. Тэорыя міжкультурнай камунікацыі Г. Хафстэдэ. 

14. Тэорыя міжкультурнай камунікацыі Р. Льюіса. 

15. Тэорыя міжкультурнай камунікацыі Э. Хола. 

16. Паняцце і сутнасць эмпатыі. 

17. Сацыялізацыя і інкультурацыя. 

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

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

20. Паняцце і сутнасць стэрэатыпа. Механізм фарміравання стэрэатыпаў і іх 

функцыі.  

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

Стэрэатыпізацыя ў СМІ. 

22. Гендарныя стэрэатыпы ў беларускіх і замежных сродках масавай 

інфармацыі. 

23. Міжкультурныя канфлікты і іх прычыны. 

24. Вербальная камунікацыя і яе элементы. Паляпшэнне эфектыўнасці 

вербальнай камунікацыі ў журналістыцы. 

25. Стылі вербальнай камунікацыі. Асаблівасці іх функцыянавання.  

26. Маўленчы такт. Паліткарэктнасць. 

27. Паравербальная камунікацыя і яе элементы. 

28. Невербальная камунікацыя, яе віды і функцыі ў СМІ. 

29. Узаемадзеянне вербальных і невербальных складнікаў у СМІ. 

30. Нацыянальна-культурныя асаблівасці невербальнай камунікацыі. 

31. Акулесіка і яе праявы ў камунікатыўным працэсе. Роля позірку ў розных 

культурах. 
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32. Нацыянальна-культурныя асаблівасці жэстаў ў розных культурах. 

33. Хранеміка. Часавая арганізацыя зносін у міжкультурным кантэксце. 

34. Праксеміка  і яе значэнне ў міжкультурнай камунікацыі.  

35. Тактыльнае ўзаемадзеянне ў розных культурах. 

36. Гендарныя асаблівасці невербальнай камунікацыі ў СМІ. 

37. Знешні выгляд, пах і колер, іх сімволіка і значэнне ў міжкультурных 

зносінах. 

38. Бар’еры ў міжкультурнай камунікацыі і шляхі іх пераадолення. 

39. Талерантнасць як складнік міжкультурнай камунікацыі. 

40. Паняцце міжкультурнай кампетэнцыі. 

 

Методыка фарміравання выніковай ацэнкі ажыццяўляецца з 

улікам: 

• Правілаў правядзення атэстацыі (Паст. № 53 ад 23.05.2012 г.) 

• Палажэння аб рэйтынгавай сістэме ў БДУ (Загад рэктара БДУ № 382-

ОД ад 18.08.2015) 

Крытэрыі ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў па 10-бальнай шкале / 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Рэжым доступу: 

http://www.bsu.by/Cashe/pdf/50473.pdf 

http://www.bsu.by/Cashe/pdf/50473.pdf
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ПРАТАКОЛ 

УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА 

 

Назва вучэбнай 

дысцыпліны, з якой 

патрабуецца ўзгадненне 

Назва кафедры 

Прапановы ўстановы 

вышэйшай адукацыі 

аб змяненнях у змесце 

вучэбнай дысцыпліны 

Рашэнне, прынятае 

кафедрай, якая 

распрацоўвае 

вучэбную праграму 

(з указаннем даты і 

нумара пратакола) 

1 2 3 4 

Невербальная 

камунікацыя ў 

журналістыцы 

тэорыі і метадалогіі 

журналістыкі 

Прапаноў няма  Заўваг няма, прат. №6 

ад 22.12.2016 г. 

Майстэрства 

радыѐінтэрв’ю  

тэлебачання і 

радыѐвяшчання 

Прапаноў няма Заўваг няма, прат. №6 

ад 22.12.2016 г. 

Маўленчая культура ў 

тэлерадыѐэфіры 

тэлебачання і 

радыѐвяшчання 

Прапаноў няма Заўваг няма, прат. №6 

ад 22.12.2016 г. 

Камунікацыя з замежнымі 

мэтавымі аўдыторыямі 

тэхналогій 

камунікацыі 

Прапаноў няма Заўваг няма, прат. №6 

ад 22.12.2016 г. 
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ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ 

ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА 

НА ___________ / __________ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД 

 

№ п/п Дапаўненні і змяненні Абгрунтаванне  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры 

тэорыі і метадалогіі журналістыкі (пратакол № __ад ______________ 201_ г.) 

 

 

Загадчык кафедры        А.Ул. Патрэбін 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

 

Дырэктар 

Інстытута журналістыкі      С.В. Дубовік 

 


