
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар Інстытута журналістыкі  

________________  С. В. Дубовік 

___  ______________  2012 г. 

Рэгістрацыйны № УД-______/вуч.  

 

 

 

 

 

 

 

НЕВЕРБАЛЬНАЯ КАМУНІКАЦЫЯ Ў МІЖКУЛЬТУРНЫХ ЗНОСІНАХ 

 

Вучэбная праграма дысцыпліны для спецыяльнасці: 

                           

                          1-23 01 10-02    Літаратурная работа (рэдагаванне) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 г. 



С к л а д а л ь н і к :  

Г. І. Басава, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута 

журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных 

навук, дацэнт  

 

 

Р э ц э н з е н т ы :  

А. К. Свораб, загадчык кафедры перыядычнага друку Інстытута журналістыкі 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт; 

 

Л. Д. Сінькова, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры беларускай 

літаратуры і культуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

 

 

 

Рэкамендавана да зацвярджэння: 

Кафедрай стылістыкі і літаратурнага рэдагавання  

(пратакол № ___ ад ____  _______________ 2012 г.); 

Метадычнай камісіяй Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

(пратакол № ____ ад ____  _______________ 2012 г.) 

   

 

 

 

Адказны за рэдакцыю: Г. І. Басава 

Адказны за выпуск: Г. І. Басава 



ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Адным з набыткаў сучаснай грамадскай свядомасці з’яўляецца тое, што нельга 

ўявіць ні адну цывілізаваную краіну па-за сувяззю са светам, з іншымі культурамі. 

Неабходнасць народаў у культурным узаемаразуменні, імкненне спазнаць духоўны 

свет адзін аднаго вядзе да пашырэння духоўных сувязяў і кантактаў, якія набываюць 

сістэматычны характар. Ідэі захавання і далейшага развіцця чалавечай цывілізацыі 

ўсѐ больш глыбока звязваюцца з неабходнасцю культурных зносін. Няма народа, які 

б спазнаў усе ісціны, няма народа, які б дасягнуў дасканаласці ва ўсіх сферах 

культуры і маралі. Толькі разам ствараецца цывілізацыя. Кожны народ з’яўляецца 

носьбітам не толькі нацыянальнай, але і агульначалавечай культуры. І спецыялісты 

ў галіне сродкаў масавай камунікацыі, выкарыстоўваючы свой сапраўды агромністы 

ўплыў, здольныя садзейнічаць фарміраванню новай пазітыўнай гуманістычнай 

культуры.  

На пачатку ХХІ стагоддзя рэалізацыя шляхоў паспяховай камунікацыі 

прадстаўнікоў розных краін шмат у чым залежыць ад засваення “чужых кодаў”, ад 

зацікаўленасці і адаптацыі да іх. Сучаснаму цывілізаванаму чалавеку ўласціва 

ўсведамленне ўзаемасувязі, цэласнасці свету і неабходнасці ў міжкультурным 

супрацоўніцтве народаў. Працэсы глабалізацыі ў свеце праектуюцца на сістэму 

моўнай адукацыі ў плане міжкультурных кантактаў. У прыватнасці, назіраецца 

арыентацыя на геапалітычныя мэты ў межах еўрапейскай агульнасці (вылучэнне 

агульных каштоўнасцяў, мэт, адукацыйных стандартаў, сацыякультурных партрэтаў 

спецыялістаў і г. д.). Здольнасць асобы да міжкультурнай камунікацыі арыентавана 

найперш на ўлік адрознага, нацыянальна-спецыфічнага, на перавагу адрознага над 

тоесным у кантактуючых культурах.   

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. 

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 працэсе камунікатыўнага ўзаемадзеяння. Такім чынам, 

навучанне невербальнай камунікацыі садзейнічае фарміраванню ў спецыяліста ў 

галіне сродкаў масавай камунікацыі навыкаў міжкультурнай адаптацыі ва ўмовах 

кроскультурнага ўзаемадзеяння, прадбачання і папярэджання магчымых збояў у 

міжкультурнай камунікацыі. 

У сістэме вучэбных дысцыплін, абавязковых для падрыхтоўкі журналіста 

вышэйшай (універсітэцкай) кваліфікацыі, такое праблемнае поле, як невербальная 

камунікацыя ў міжкультурных зносінах, з’яўляецца прыярытэтным для 

паглыбленага вывучэння.  



Мэта курса – закласці асновы камунікатыўнай кампетэнтнасці будучых 

спецыялістаў – выпускнікоў факультэта журналістыкі, пазнаѐміўшы іх з асновамі 

невербальнай камунікацыі. 

Задачы курса: 

развіць у студэнтаў культурную ўспрымальнасць і здольнасць да правільнай 

інтэрпрэтацыі розных відаў камунікатыўных паводзін праз асноўныя знакавыя 

сістэмы невербальнай камунікацыі;  

сфарміраваць уменні і навыкі прымянення на практыцы набытых ведаў у 

канкрэтных сітуацыях міжкультурнага ўзаемадзеяння. 

 Прадметам курса з’яўляецца міжкультурная камунікацыя як цэласны аб’ект 

даследавання ў сацыяльных, цывілізацыйных, этнапсіхалагічных і іншых аспектах.  

У межах спецыяльнага курса студэнты павінны ведаць аб працэсах 

невербальных зносін у розных лінгвакультурах, разнастайнасці культурнага 

ўспрымання свету рознымі народамі. патэнцыйныя праблемы ў невербальнай 

камунікацыі і магчымасці яе аптымізацыі, умець адрозніваць па знешніх прыкметах 

чалавечыя эмоцыі і дыферэнцыраваць асобныя камунікатыўныя невербальныя 

сігналы з тым, каб лепш разумець іншых, а ў выніку і сябе.  

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 “Невербальная камунікацыя ў міжкультурных зносінах” 

выкладаецца на працягу 9-га навучальнага семестра з формай кантролю ведаў – 

экзаменам. У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны 

адводзіцца 86 гадзін, з якіх 36 гадзін – аўдыторныя (16 гадзін – лекцыі, 16 гадзін – 

практычныя заняткі, 4 гадзіны – кіруемая самастойная праца студэнта), 50 гадзін – 

самастойная праца.  

 



ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Найменне раздзелаў, тэм Колькасць гадзін 

Аўдыторныя Самаст. 

работа 

 
 

Лекцыі Практ.   КСР 

1 Уводзіны. Прадмет і базавыя аспекты 

тэорыі камунікацыі. Міжкультурная 

камунікацыя як асобы тып зносін. 

Сутнасць і формы міжкультурнай 

камунікацыі 

      2   4 

2 Практыка міжкультурнай 

камунікацыі і засваенне чужой 

культуры. Патэнцыяльныя праблемы 

ў міжкультурнай камунікацыі і 

магчымасці яе аптымізацыі 

2 2  6 

3 Элементы камунікацыі ў кантэксце 

міжкультурнай камунікацыі. 

Міжасобасная сінхроннасць у 

міжкультурных зносінах. Спосабы 

зносін у эталогіі чалавека 

2 2 2 6 

4 Прырода невербальнай камунікацыі. 

Невербальныя сродкі камунікацыі 
2 2  6 

5 Метадалагічныя праблемы 

даследавання невербальнай 

камунікацыі. Нацыянальна-

спецыфічныя асаблівасці 

невербальнай камунікацыі 

2 4  6 

6 Асаблівасці невербальнай 

камунікацыі еўрапейскага 

лінгвакультурнага арэала 

2 2  10 

7 Патэнцыяльныя праблемы ў 

невербальнай камунікацыі і 

магчымасці яе аптымізацыі 

2 2 2 8 

8 Невербальныя зносіны і эфектыўная 

работа з аўдыторыяй 
2 2  4 

 Усяго: 16 16 4 50 

 



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. Практыка міжкультурнай камунікацыі і засваенне чужой культуры. 

Патэнцыяльныя 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. 

 

3. Элементы камунікацыі ў кантэксце 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. Мадэліраванне 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, каштоўнасцей, мадэлей вербальных і 



невербальных паводзін у розных культурах. Паравербальная камунікацыя і яе 

асноўныя кампаненты.   

 

4. Прырода невербальнай камунікацыі. Невербальныя сродкі камунікацыі. 

Метадалагічныя праблемы даследавання невербальнай камунікацыі. 

Нацыянальна-спецыфічныя асаблівасці невербальнай камунікацыі. 

Фізіялагічныя і культурна-спецыфічныя ўласцівасці невербальнай 

камунікацыі. Суадносіны свядомага і бессвядомага ў невербальнай камунікацыі. 

Тыпалогія камунікатыўных адзінак невербальнай камунікацыі. Асноўныя формы 

невербальнай камунікацыі: кінесіка, міміка, тагесіка, сенсорыка, акулесіка, 

праксеміка, хранеміка. Функцыі невербальных сродкаў камунікацыі. 

Паравербальная камунікацыя: голас і тон у маўленні, мове і культуры.  

 

5. Асаблівасці невербальнай камунікацыі еўрапейскага лінгвакультурнага 

арэала. Патэнцыяльныя праблемы ў невербальнай камунікацыі і 

магчымасці яе аптымізацыі. 

Асноўныя праблемы невербальнай камунікацыі: пошукі падабенства, 

зніжэння няпэўнасці, разнастайнасць камунікатыўных задач, пазбяганне зносін, 

дыягностыка пачуццяў, распазнаванне супярэчлівых паведамленняў і сарказму. 

Інтэрпрэтацыя невербальных зносін як рэканструкцыя сацыяльна-псіхалагічных 

характарыстык асобы і групы. Камунікатыўны партрэт асобы і яго віды. 

Фарміраванне першаснага ўражання. Праблема дакладнасці міжасобаснага 

ўспрымання. Развіццѐ камунікатыўнай кампетэнтнасці і гнуткасці. Сацыяльная 

сензітыўнасць. Атракцыя. 

 

6. Невербальныя зносіны і эфектыўная работа з аўдыторыяй. 

 Знаѐмства з невербальнымі элементамі эфектыўна пабудаванага 

выступлення. Выпрацоўка тэхналагічных крытэрыяў аналізу эфектыўнасці 

выступлення. Развіццѐ гнуткасці ў паводзінах пры ўзаемадзеянні з рознымі 

людзьмі. Якасць прысутнасці і сродкі невербальных зносін. Актыўнае слуханне 

як камунікатыўны навык. Мета-паведамленне. Асаблівасці этыкетных норм. 

Крытэрыі паспяховасці міжкультурных зносін і шляхі іх аптымізацыі. 
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ІІ. Тэматыка рэфератаў 

1. Спецыфіка невербальнай камунікацыі ў міжкультурных зносінах. 

2. Міжкультурныя канфлікты і іх прычыны. 

3. Стэрэатыпы ў міжкультурнай камунікацыі. 

4. Тэорыя міжкультурнай камунікацыі Г. Хофстэдэ. 

5. Акультурацыя як засваенне чужой культуры. 

6. Культурны шок у засваенні чужой культуры. 

7. Мадэль засваення чужой культуры М. Беннета. 

8. Фарміраванне міжкультурнай кампетэнтнасці. 

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

10.  Асаблівасці мужчынскай і жаночай невербальнай камунікацыі. 

11.  Акультурацыя як засваенне чужой культуры. 

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

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

камунікацыі. 

14.  Культура і мова. 

15.  Вербальная камунікацыя і яе элементы. 



16.  Невербальная камунікацыя і яе элементы. 

17.  Паравербальная камунікацыя і яе кампаненты. 

18.  Культурны шок і шляхі яго пераадолення. 

19.  Асаблівасці невербальнай камунікацыі еўрапейскага лінгвакультурнага  

арэала. 

20. Асноўныя праблемы невербальнай камунікацыі. 

21. Знешні выгляд і адзенне, пах і колер і іх сімвалічнае значэнне, іншыя 

кампаненты невербальнай камунікацыі. 

22.  Адрозненні ў невербальнай камунікацыі носьбітаў розных лінгвакультур. 

23.  Міжкультурная камунікацыя і СМІ. 

24.  Беларуская культура ў кантэксце міжкультурнай камунікацыі. 

 

ІІІ. Прыкладныя пытанні да экзамену 

1. Гісторыя і прычыны ўзнікнення міжкультурнай камунікацыі. 

2. Паняцце і асноўныя азначэнні культуры. 

3. Сацыялізацыя і інкультурацыя. 

4. Культура і паводзіны. 

5. Культурная ідэнтычнасць і яе сутнасць. 

6. Культура і мова. 

7. Паняцце і сутнасць эмпатыі. 

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

9. Паняцце камунікацыі і яе роля ў культуры. 

10.  Структура міжкультурнай камунікацыі. 

11.  Нормы і каштоўнасці ў міжкультурнай камунікацыі. 

12.  Тэорыя міжкультурнай камунікацыі Г. Хафстэдэ. 

13.   Мадэль засваення чужой культуры М. Беннета. 

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

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

16.  Паравербальная камунікацыя і яе элементы. 

17.  Сутнасць працэсу ўспрымання. 

18.  Сутнасць і памылкі атрыбуцыі. 

19.  Міжкультурныя канфлікты і іх прычыны. 

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

21.  Паняцце і дэтэрмінанты міжасобаснай атракцыі. 

22.  Талерантнасць як вынік міжкультурнай камунікацыі. 

23.  Паняцце і структура міжкультурнай кампетэнцыі. 

24.  Вербальная камунікацыя і яе элементы. 

25.  Невербальныя камунікацыя і яе формы. 

26.  Узаемадзеянне вербальных і невербальных складнікаў працэсу 

камунікацыі. 

27.  Спецыфіка і функцыі невербальнай камунікацыі. 

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

універсальнае і спецыфічнае ў невербальнай камунікацыі. 

29.  Нацыянальна-культурныя асаблівасці невербальнай камунікацыі. 



30.  Праблемы міжкультурнай камунікацыі, абумоўленыя разыходжаннямі ў 

невербальных кодах. 

31.  Тыпы невербальнай камунікацыі. 

32.  Прасторава-часавая арганізацыя зносін у кантэксце культуры. 

33.  Тактыльнае ўзаемадзеянне. 

34.  Функцыі невербальнай камунікацыі. 

35.  Міжасобасная сінхроннасць у невербальных зносінах. 

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

камунікацыі. 

37.  Асаблівасці мужчынскай і жаночай невербальнай камунікацыі. 

38.  Якасць прысутнасці і сродкі невербальных зносін. 

39.  Эмпатыя як камунікатыўны навык. 

40.  Асноўныя праблемы невербальнай камунікацыі. 

41.  Знешні выгляд і адзенне, пах і колер і іх сімвалічнае значэнне, іншыя 

кампаненты невербальнай камунікацыі. 

42.  Адрозненні ў невербальнай камунікацыі носьбітаў розных лінгвакультур. 

 

 


