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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Дысцыпліна “Тэорыя камунікацыі” знаѐміць студэнтаў з рознымі відамі 

камунікацыі, асаблівасцямі функцыянавання разнастайных камунікатыўных 

сістэм, дае ўяўленне пра асноўныя тактыкі наладжвання прафесійных кантактаў 

у залежнасці ад камунікатыўнай сітуацыі. Яна непасрэдна звязана з вучэбнымі 

прадметамі “Методыка журналісцкай дзейнасці”, “Прафесійная этыка 

журналіста”, “Псіхалогія журналістыкі”. 

Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне “Тэорыя камунікацыі” для 

студэнтаў спецыяльнасцей 1-02 03 05 Беларуская мова і літаратура. 

Журналістыка распрацаваны на аснове адукацыйнанага стандарта Рэспублікі 

Беларусь і створанай у адпаведнасці з ім вучэбнай праграмы. 

Мэта вучэбна-метадычнага комплексу – набыццѐ тэарэтычных ведаў у 

галіне камунікацыі, фарміраванне навыкаў практычнай дзейнасці на ўсіх 

узроўнях функцыянавання камунікатыўных працэсаў.  

Задачы – даць сістэмныя веды аб універсальнай прыродзе камунікацыі, 

сутнасці інфармацыі і яе носьбітах, галоўных заканамернасцях і базавых мадэлях 

камунікатыўных працэсаў, іх колькаснай і якаснай класіфікацыі. 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен 

ведаць: 

 змест ключавых паняццяў “Тэорыі камунікацыі”;   

 спосабы і сферы прымянення камунікатыўных стратэгій;  

 асаблівасці камунікацыі ў межах асобных культур; 

 механізмы ўздзеяння СМІ на аўдыторыю ва ўмовах крызісных сітуацый. 

умець: 

 наладжваць адносіны ў сістэмах масавай і міжасобаснай камунікацыі; 

 пераадольваць камунікатыўныя бар’еры, магчымыя ў працэсе журналісцкай 

дзейнасці; 

 аптымальна выкарыстоўваць у прафесійных зносінах сродкі вербальнай і 

невербальнай камунікацыі.  

ВМК мае наступную структуру: тэарэтычны і практычны раздзелы, раздзел 

кантролю ведаў, дапаможны раздзел. 

Тэарэтычны раздзел утрымлівае лекцыйныя матэрыялы па дысцыпліне, 

змест якіх адпавядае тыпавой і вучэбным праграмам. У практычным раздзеле 

змешчаны метадычныя рэкамендацыі для правядзення практычных заняткаў, дзе 

пазначана мэта вывучэння дысцыпліны, указаны рэкамендаваныя метады і 

прыѐмы навучання і інш. Раздзел кантролю ведаў утрымлівае матэрыялы, якія 

дазваляюць вызначыць адпаведнасць вынікаў вучэбнай дзейнасці адукацыйным 

стандартам: тут змешчаны крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці 

навучэнцаў, пералічаны сродкі дыягностыкі кампетэнцый студэнтаў, дадзены 

праграмы да экзамену і заліку па дысцыпліне. Дапаможны раздзел уключае ў 

сябе вучэбна-праграмную дакументацыю (вучэбныя праграмы), падрабязны спіс 

літаратуры.  
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Для работы з ВМК па дысцыпліне “Тэорыя камунікацыі” рэкамендуюцца 

наступныя метады і прыѐмы навучання: тлумачэнне, эмпірычная гутарка, 

ролевая гульня, трэнінг, аналіз відэаролікаў і інш. 

Асноўнымі тэхналогіямі навучання з’яўляюцца: праблемнае выкладанне, 

пошукавы метад; камунікатыўныя тэхналогіі, заснаваныя на актыўных формах і 

метадах навучання (дыскусія, круглы стол, прэзентацыя). 
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І ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ТЭАРЭТЫЧНАГА ВЫВУЧЭННЯ 

ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 

Тэматыка лекцыйных заняткаў 

 

V курс: 

1семестр – 6, 2 семестр – 14+6 КСР  

 1. Тэорыя камунікацыі як сацыяльны і навуковы феномен. 2 гадзіны. 

 2. Віды камунікацыі. 4 гадзін. 

 3. Камунікатыўны працэс. 2 гадзіны + 2 КСР. 

 4. Масавая камунікацыя. 2 гадзіны + 2 КСР. 

5. Методыкі аналізу масавай камунікацыі. 4 гадзіны. 

6. Міжнародныя камунікацыі. 2 гадзіны + 2 КСР. 

7. Крызісныя камунікацыі. 2 гадзіны. 

8. Мадэлі камунікацыі. 2 гадзіны. 
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КАРОТКІ ЗМЕСТ ЛЕКЦЫЙ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ 

“Тэорыя камунікацыі” 

Лекцыя 1. Тэорыя камунікацыі як сацыяльны і навуковы феномен 

 1.Камунікацыя як аб’ект даследавання.  

 У сучасных умовах рэзка змяніліся адносіны да камунікацыі. У грамадстве 

жорсткай іерархіі, якім быў Савецкі Саюз, галоўную ролю адыгрывала толькі 

маналагічная камунікацыя. Як і ў Сярэднявеччы, калі асноўным было цытаванае 

слова (Біблія),  галоўным з’яўлялася набліжанасць да крыніцы правільнай думкі 

(марсісцка-ленінскамга вучэння). У сучасных умовах сістэма іерархічнай 

камунікацыі з яе галоўным кампанентам загадам змяняецца на сістэму 

дэмакратычнай камунікацыі з яе асновай – перакананнем, аргументацыяй. Новая 

камунікатыўная прастора ствараецца незалежнымі адзін ад аднаго ўдзельнікамі. 

У гэтай сітуацыі камунікацыя становіцца аб’ектам даследавання, бо перад 

грамадствам узнікае задача, як аб’яднаць у адзіныя тыпы паводзін сацыяльныя 

групы з аўтаномнымі паводзінамі, як дасягнуць згоды і паразумення.  

 З пачатку 1920-гг. інтэнсіўнае развіццѐ камунікатыўных тэхналогій (у 

сферы перыядычнага друку, радыѐвяшчання, кіно і телебачання) садзейнічалі 

вылучэнню камунікацыі ў якасці спецыфічнага прадмета навуковых 

даследаванняў. Тэорыя камунікацыі – дысцыпліна, якая аб’ядноўвае і 

“падтрымлівае” розныя сферы грамадскай дзейнасці (прапаганда, рэклама, 

перамовы, журналістыка, паблік рылэйшэнз і інш.), кожная з якіх мае свае 

адметныя прыкладныя аспекты. 

Амерыканскі вучоны Ю.Райх вылучыў 40 разнавіднасцяў дысцыплінарнага 

падыходу да феномена камунікацыі, уключаючы архітэктурную, 

антрапалагічную, псіхалагічную, палітычную і іншыя інтэрпрэтацыі. У цэлым 

налічваецца каля 50 спосабаў міжасабовай камунікацыі, якія вывучаюцца ў 

межах розных дысцыплін. 

Такім чынам, на сучасным этапе развіцця навуковай думкі многіх краін 

свету (як на тэрыторыі ЗША, Еўропы, так і Беларусі) тэорыя камунікацыі 

фарміруецца як інтэгратыўная навука пра найбольш агульныя заканамернасці 

функцыянавання разнастайных камунікатыўных працэсаў і іх уплыву на развіццѐ 

чалавека і грамадства. 

 2. Інтэрпрэтацыя тэрміна “камунікацыя”. Функцыі камунікацыі. 

 Паводле Г.Пачапцова, камунікацыя (ад лац. communico – раблю агульным, 

звязваю) – 1) гэта працэсы перакадзіроўкі вербальнай у невербальную і 

невербальнай у вербальную сферы. Гістарычна камунікацыяй было менавіта 

гэта: прымусіць іншага выканаць пэўнае дзеянне. У стандартным 

камунікатыўным акце важныя менавіта невербальныя рэакцыі на вербальнае 

паведамленне. Гэта значыць, для камунікацыі самае істотнае – пераход ад 

гаворкі Аднаго да дзеяння Другога. Менавіта дзеля гэтага рэалізуецца абмен 

інфармацыяй паміж дзвюма рознымі аўтаномнымі сістэмамі, у ролі якіх 

выступаюць людзі (радзей жывыя істоты прадметы).  

 Па вызначэнні І.Сідорскай, камунікацыя – працэс узаемадзеяння людзей, 

узяты ў сваѐй знакавай форме. Звычайна любая рэч паўстае ў сукупнасці дзвюх 

асноўных функцый: спажывецкай (сукупнасць сваіх сутнасных уласцівасцяў) і 
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знакавай (асноўная функцыя знака – рэпрэзентатыўная). Адсюль вынікае 

галоўная рыса камунікатыўнага працэсу (КП): узаемадзеянне, абмен у 

камунікацыі мае характар абмену паведамленнямі, а не рэчамі і прадметамі. 

 В.Фурс вызначае камунікацыю як перадачу нейкага паведамлення ад 

крыніцы да атрымальніка. 

  Камунікацыя служыць спосабам праяўлення сацыяльнай сутнасці чалавека, 

з’яўляецца фактарам станаўлення чалавечай асобы, выступае як крыніца 

інфармацыі і як каардынатар, рэгулятар дзейнасці чалавека. 

 Вылучаюць 4 асноўныя функцыі камунікацыі. 

 1. Інструментальная функцыя камунікацыі заключаецца ў перадачы 

інфармацыі, істотнай для выканання дзеяння. Напрыклад, для працэсу сумеснай 

працы неабходная каардынацыя дзейнасці шляхам камунікацыі. 

 2. Сіндыкатыўная (ад грэч. “які дзейнічае сумесна”) – заключаецца ў 

выяўленні і ўмацаванні супольнасці людзей у рамках вялікіх і малых груп. Аднак 

аб’яднанне – не самамэта, яно адбываецца на пэўнай аснове і ўяўляе сабою 

працэс, арыентаваны на вырашэнне сацыяльных задач. 

 3. Функцыя самавыяўлення. Па сваѐй сутнасці самавыяўленне 

арыентавана на кантакт, на дасягненне ўзаемаразумення.  

 4. Трансляцыйная – функцыя перадачы канкрэтных спосабаў дзейнасці, 

ацэначных крытэрыяў і праграм. Яна ляжыць у аснове навучання: праз 

камунікацыю ажыццяўляецца навучанне асобы як інстытуцыйнае і арганізаванае, 

так і ўласна індывідуальнае, нефармальнае (у працэсе кантактаў паіміж людзьмі). 

 Тым не менш такі падзел умоўны: прырода камунікацыі 

поліфункцыянальная, розныя функцыі суіснуюць адначасова, з’яўляюцца 

ўзаемадапаўняльнымі. 

 3. Агульныя характарыстыкі камунікацыі. 

 Камунікацыя ў чалавека працякае ў асноўным ў межах двух асноўных 

каналаў: вербальнага і візуальнага. Менавіта ў гэтай галіне пачуццяў у чалавека 

найбольш дасканалыя каналы спараджэння і аналізу пэўнай інфармацыі (сабака, 

напрыклад, можа адрозніваць 40 тысяч вырыянтаў паху, што не даступна 

чалавеку). 

 Вербальная К будуецца на лексічна вылучаных адзінках, якія адпавядаюць 

рэаліям свету. Гэта прыводзіць да вялікай колькасці слоўнікавых адзінак, з якіх 

складаецца бясконцая колькасць паведамленняў. Візуальная камунікацыя не 

валодае падобным наборам зараней устаноўленых адзінак. Іх адсутнасць робіць 

больш універсальным працэс успрыняцця візуальнай камунікацыі, бо не 

патрабуе папярэдняга ведання спісу адзінак для разумення паведамлення. 

 З-за адсутнасці зараней зададзенага значэння адзінак, візуальнае 

паведамленне нясе большы аб’ѐм інфармацыйных прачытанняў. Таму 

тэлебачанне вельмі небяспечнае з пункту гледжання спецыяліста па грамадскіх 

адносінах – як больш багаты на паведамленні канал яно можа выдаць “лішняе” 

паведамленне, што асабліва ярка праяўляецца ў час прамога эфіру. Адсюль 

вынікае неабходнасць больш строгага кантролю менавіта за тэлевізійнымі 

паведамленнямі, каб не нараджаць дадатковай інфармацыі.  
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 Камунікатыўныя працэсы ідуць на двух узроўнях: камунікатыўным і 

метакамунікатыўным (мадэль Г.Бейтсана). Камунікатыўны ўзровень 

разумеецца стандартна, а метакамунікатыўны задае модус (разнавіднасць) 

паведамлення, якое перадаецца. Г.Бейтсан прыйшоў да сваѐй тэорыі, назіраючы 

за гульнямі малпаў. Яго цікавіла пытанне, як малпы разумеюць у канкрэтным 

выпадку, што пакусванне – гэта не сварка, а гульня. Адказ заключаецца ў тым, 

што жывѐла перадае метакамунікатыўнае паведамленне, якое дае патрэбную 

інтэрпрэтацыю перададзенаму зместу. Шызафрэнік, на думку Бейтсана, не 

валодае метакамунікатыўным інструментарыем, таму не можа адэкватна 

інтэрпрэтаваць атрыманыя паведамленіі: напрыклад, разумець жарты і тым 

самым выпадае з працэсу звычайнай камунікацыі. 

 Камунікацыя можа быць іерархічнай (з прыярытэтам прамой сувязі) і 

дэмакратычнай (з прыярытэтам зваротнай сувязі). Адрозненні паміж 

іерархічнай  і дэмакратчнай камунікацыямі можна прадставіць у выглядзе 

табліцы:  

 Іерархічная 

камунікацыя 

Дэмакратычная 

камунікацыя 

прыярытэтная сувязь прамая зваротная 

атрымальнік  падначалены свабодны чалавек 

камунікатыўнае дзеянне загад перакананне 

тып камунікацы маналог дыялог 

тэкст  адзін многа 

Можна лічыць, што гэтыя два тыпы камунікацыі належаць да розных 

сацыяльных структур: да дзяржавы (яна зацікаўлена ў адзінстве) і да грамадства 

(зацікаўлена ў разнастайнасці). 

 У рэжыме грамадскай (дэмакратычнай) камунікацыі рэклама і 

журналістыка нараджаюць свае тэксты. Адсюль складанасць гэтага працэсу, бо 

адначасовае існаванне розных крыніц інфармацыі можа стаць прычынай 

узнікнення агрэсіўнага камуікацыйнага асяроддзя: калі адначасова ўзнікаюць 

два паведамленні з адваротнымі, супярэчлівымі сэнсамі. Прыкметай, якая 

садзейнічае ўзнікненню агрэсіўнага камунікатыўнага асяроддзя, з’яўляецца 

аўтаномнае існаванне разнастайных камунікатыўных цэнтраў (каналы ці фірмы-

канкурэнты, дзяржаўная і альтэрнатыўная прэса). Таксама прыкладам могуць 

служыць інфармацыйныя і псіхалагічныя аперацыі падчас ваенных дзеянняў. 

Такім чынам, яшчэ адной дыхатаміяй становіцца агрэсіўнае / спрыяльнае 

камунікатыўнае асяроддзе. 

 Найбольш распаўсюджаная і даследаваная дыхатамія вуснай / пісьмовай 

камунікацыі. Пісьмовая камунікацыя не ўключае такія з’явы, як хезітацыя 

(выяўленне сумнення), што фіксіруецца, напрыклад, “э-э-э” і г.д. Таму пісьмовая 

камунікацыя не з’яўляецца простай фіксацыяй вуснай, бо яна выбірае з апошняй 

выключна характарыстыкі, якія садзейнічаюць узмацненню аўтарытэтнасці 

свайго слова. 

 Вылучаецца дыхатамія моцны / слабы ўдзельнік камунікацыі. Пры гэтвм 

абмен інфармацыі трактуе як сферу барацьбы: слабы партнѐр шматслоўны, 

моцны – скупы на словы, што з’яўляецца дэманстрацыяй сілы. Слабы можа 
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выдаваць інфармацыю, спадзеючыся зацікавіць моцнага. Тыпы прафесій, 

прадстаўнікі якіх занятыя пераважна выдачай інфармацыі –педагогі, выхавацелі. 

[Журналіст: моцны ці слабы ўдзельнік камунікацыі?] 

 Моцны / слабы суразмоўца можа быць дапоўнены актыўным / пасіўным 

слухачом. Па актыўнасці / пасіўнасці спажыўца інфармацыі Ю.Лотман 

адрозніваў высокае / фальклорнае мастацтва, П.Фларэнскі паэзію і музыку (яны 

патрабуюць актыўнасці ўяўлення) і тэатр (у найменшай ступені дапускае 

шматстайнасць успрыняцця). 

 Такім чынам, асноўныя характарыстыкі камунікацыі выступаюць якасці 

наступных сямі дыхатамій: 1) вербальная / візуальная, 2) іерархічная / 

дэмакратычная, 3) вусная / пісьмовая (камунікацыя), 4) камунікатыўны  / 

метакамунікатыўны (узроўні камунікацыі), 5) агрэсіўнае / спрыяльнае 

(камунікатыўнае асяроддзе), 6) моцны / слабы (ўдзельнік камунікацыі), 7) 

актыўны / пасіўны (слухач). 

 4. Тэорыя камунікацыі і журналісцкая дзейнасць. 

 Для любога чалавека ўменне наладжваць зносіны, агульная 

камунікатыўная кампетэнтнасць з’яўляюцца паказчыкам сацыяльна-

псіхалагічнай прыстасаванасці. Журналісту гэта неабходна больш, чым іншым 

спецыялістам, паколькі яго прафесія носіць грамадскі характар. Журналіст 

траціць шмат часу на зносіны з героямі сваіх будучых твораў і праз гэта набывае 

ўласны камунікатыўны вопыт. Уменне ўнушыць да сябе давер, 

камунікабельнасць разам з шырокай інфармаванасцю, ўстойлівасцю да стрэсаў, 

дапытлівасцю, знаходлівасцю, метафарычнай манерай гаварыць з’яўляюцца 

неабходнымі якасцямі журналіста. 

 Сутнасць камунікацыі заключаецца ў абмене асобаснымі ўстаноўкамі, 

поглядамі, ведамі і інш. Паўнавартасны працэс у сітуацыі прафесійных зносін 

(журналіст атрымлівае звесткі ад крыніцы інфармацыі – інтэрв’ю) праходзіць 

тры стадыі: 1) візуальны кантакт, 2) абмен інфармацыяй, 3) узаемадзеянне, 

узаемаўплыў. Уплыў на свядомасць аўдыторыі, фарміраванне грамадскай думкі 

праз інфармаванне – галоўная задача СМК. 

 Для дасягнення мэтаў кожны прафесіянал выкарыстоўвае свае сродкі 

вярбальныя і невярбальныя, адначасова працуе ў розных сістэмах – 

міжасобасная і масавая камунікацыя, пераадольвае камунікатыўзныя бар’еры, 

выкарыстоўвае разнастайныя методыкі ўздзеяння. Усѐ гэта вывучаецца ў курсе 

“Тэорыя камунікацыі”. Журналісту не зашкодзіць веданне як агульнымі 

характарыстык камунікацыі, так і яе прыкладных аспектаў, спецыфічных для 

гэтай галіны дзейнасці. 

  

 

Лекцыя 2. Віды камунікацыі 

 1.Камунікатыўная прастора. 

 Паняцце камунікатыўнай прасторы – базавае для аналізу камунікацыі. У 

межах камунікатыўнай прасторы рэалізуюцца ўсе камунікатыўныя дыскурсы. 

Пад дыскурсам разумецца сацыяльны працэс, у які ўключаны тэкст – канкрэтны 
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матэрыяльны аб’ект. Тэкст і дыскурс – узаемадапаўняльныя паняцці: дыскурс 

мае адносіны да сацыяльнага аспекту, тэкст – да лінгвістычнага. 

 Камунікатыўная прастора структуравана першаснымі і другаснымі 

камунікатыўнымі працэсамі. Другасныя (паслякамунікатыўныя) працэсы 

звязаны з абмеркаваннем і распаўсюджаннем інфармацыі, атрыманай у 

першасным працэсе. Толькі той першасны КП мае поспех, які пасля 

працягваецца ў другасных (напрыклад, гісторыя пра выліты Жырыноўскім сок). 

Уся поп-культура базіруецца на прыярытэтнасці другасных працэсаў.  

 Сучасная КПрастора характарызуецца перайманнем метадаў, якія атрымалі 

прызнанне ў розных дыскурсах: палітыкі выкарыстоваюць інструментарый 

акцѐраў; кінамастацтва ўплывае на тэленавіны і інш. 

 Сѐння часта выкарыстоўваецца паняцце “інфармацыйная прастора” ў 

значэнні камунікатыўнай, але гэта звужанае разуменне. Інфармацыя мае 

адносіны да аднабаковага працэсу, дзе ў спажыўца толькі пасіўная роля. 

Камунікацыя прадугледжвае двухбаковы працэс, дзе крыніца і атрымальнік 

паведамлення валодаюць актыўнымі функцыямі, фарміруюць гэтую 

камунікацыю.  

 Сучасны свет ў вялікай ступені сфармаваны масавымі камунікацыямі. 

Палітычная ці эканамічная падзея толькі тады становяцца значнай, калі пра яе 

расказвае СМІ. Пры гэтым назіраецца залежнасць: чым больш значымая 

структура ці асоба ў рэальным свеце, тым большае месца павінна займаць у 

іфармацыйных плынях ( чым больш займа месца, тым больш значымая). 

 Кожнае грамадства пры дапамозе СМК будудуе ўласны міф, які 

прадвызначае структуру КПрасторы. Яе задачай становіцца фарміраванне 

адзінай карціны свету, што спрыяе яднанню нацыі. Напрыклад, у амерыканскім 

міфе каштоўныя свабода, нарцысізм, магчымасць росту для ўсіх. У СССР 

галоўнымі былі працоўны энтузіязм (унутраны складнік) і барацьба за мір 

(знешні складнік).  

 Які міф сучаснай Беларусі? Культуролаг Вяч.Ракіцкі: У нас няма міфа, 

нават жахлівага, але вялікага міфа. Гэта кніжка [“Беларуская Атлянтыда”] 

павінна паказаць, што міф такі не абявязкова прыдумваць, яго трэба проста 

ўспомніць, адчуць, зразумець. А нам навязваюць чужыя міфы: паўлікаў 

марозавых, аляксандраў матросавых, Сталіна... Паглядзіце, кім у нас вуліцы 

названыя... (КП. 2007, 4-10 студз.). 

 Мы – народ чужых радасцяў. Прынамсі, колькі апошніх стагоддзяў мы 

змушаны былі святкаваць не свае святы й радавацца не сваім радасцям. 

Асабліва гэта заўважана ў ХХ стагоддзі: свята Кастрычніцкай рэвалюцыі, 

Дзень Савецкай Арміі, 8 Сакавіка, Першамай, Дзень Пераогі, дзень нараджэння 

Леніна, юбілей Пушкіна, юбілей Суворава... (Беларуская Атлянтыда). 

 СМК уздзейнічаюць на масавую свядомасць па розных каналах – праз 

вербальную, візуальную і перфомасную камунікацыі, асаблівасці самой 

камунікатыўнай арганізацыі выяўляюцца ў міфалагічнай і мастацкай формах.  

 2. Вербальная камунікацыя. 
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 У любой сферы чалавечай дзейнасці вербальная камунікацыя дамінуе над 

астатнімі відамі. Прафесійнае валоданне мовай становіцца важным складнікам 

поспеху ў мностве прафесій.  

 Варта звярнуць увагу на адрозненні паміж вербальнай камунікацыяй і 

тэкставай. Тэкстам сѐння лічыцца адзінка як вербальнай, так і невербальнай 

сферы. У.Эка, напрыклад, гаворыць пра тэкст, маючы на ўвазе любы набор 

звязаных паміж сабой сітуацый.  

 Вербальныя камунікацыя ўздзейнічае на чалавека не толькі на зместавым, 

але і на іншых узроўнях. Так, поспех палітыкаў, акцѐраў, бізнесменаў звязаны з 

тэмбрам іх голасу; размяшчэнні аўдыторыі (чым цясней людзі адзін да аднаго, 

тым лягчэй завесці натоўп) і інш. У сучасным свеце існуе шмат стратэгій 

вербальнага ўздзеяння, якія распрацоўваюцца ў межах псіхалінгвістыкі, тэорыі 

прапаганды, рэкламы і інш. Напрыклад, у псіхатэрапіі выпрацаваны эфектыўныя 

стратэгіі пабудовы даверу: “Зрабіце вашыя паводзіны, слоўныя і няслоўныя, 

такім ж, як у пацыента” // палітык і электарат. 

 На лексічным, семантычным ўзроўні таксама існуюць свае 

камунікатыўныя асаблівасці. Напрыклад, аналіз ключавых слоў для апісання 

сюжэта казкі “Муха-Цакатуха” паказаў наступнае: “Два першыя эпізоды 

(завязка),  займаюць усяго 4 радкі (4% тэксту), былі перададзены 110 словамі 

апытаных, а ўсе асатанія падзеі (121 радок) – толькі 72 ключавымі словамі”. 

Выснова: для паблік рылэйшнз значымай з’яўляецца толькі невялікая колькасць 

слоў, на якія і трэба звяртаць увагу. 

 Уменне карыстацца словам – правільна і дакладна фармуляваць пытанні да 

субяседніка, лагічна і вобразна выкладаць свае думкі – вельмі важнае для 

журналіста якасць. Адказ на пытанне інтэрв’юэра ў многім залежыць ад таго, як 

яно было пастаўлена. 

 3. Спосабы вербальнага ўздзеяння на субяседніка.  

 Задача зносін – пасылаць маўленчыя / вербальныя сігналы, якія маюць для 

субяседніка эмацыйнае значэнне. Размова можа лічыцца паспяховай, калі 

суправаджаецца эмацыйна станоўчымі зваротамі: “Скажыце, калі ласка”, “Ці 

ведаеце вы...”, “Паслухайце!. Станоўча ўплывае на камунікатыўную сітуацыю і 

тое, калі вымаўляцца ўслых імя і імя па бацьку.  

 Эфектыўнай звычайна бывае размова, якая палягае ў рэчышчы асабістай 

зацікаўленасці (павышэнне зарплаты бюджэтнікам – супрацоўнік дзяржаўнай 

арганізацыі, амністыя – злачынца). Гэта павышае вербальную актыўнасць. 

Карыснымі могуць быць фразы; “Ці змаглі б вы...”, “Ці ѐсць у вас магчымасць”, 

“Ці пагодзіцеся вы” і пад. У залежнасці ад мэтаў размовы журналіст выбірае 

розныя маўленчыя тактыкі: 

 1.Тактыка утрыравання – суразмоўца намерана і відавочна для адрасата 

перабольшвае сэнс падзей з мэтаю надаць ім іранічную ацэнку. 

 2.Тактыка пераўвасаблення – журналіст штучна ўстанаўлівае разрыў 

паміж яго ведамі і ведамі субяседніка, пераўвасабляецца ў “дылетанта”, 

“нязнайку”. Мэта – атрымаць максімум інфармацыі. 

 Існуе шэраг іншых камунікатыўна-маўленчых тактык. Напрыклад, 

амерыканскі даследчык Ван Дэйк вылучае наступныя: 
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 Абагульненне – інтэрв’юэр паказвае, што дрэнная інфармацыя не выпадковая і 

не выкючная (словы “І так заўсѐды”, “Гэта паўтараецца бясконца”). 

 Прывядзенне прыкладу – агульнае меркаванне пацвярджаецца канкрэтным 

прыкладам (“Вазьміце нашага суседа. Ён...”). 

 Узмацненне – гэты маўленчы ход накіраваны на кантроль за ўвагай субяседніка 

(“Гэта жахліва, што”, “Гэта ганьба, што...). 

 Уступка – журналіст дэманструе рэальную ці ўяўную цярпімасць (“Сярод іх 

трапляюць і добрыя людзі”). 

 Зрух – ход адносіцца да стратэгіі станоўчай самапрэзентацыі (“Мне ў прынцыпе 

ўсѐ роўна, але іншыя абураюцца”). 

 Кантраст – выкарыстоўваецца ў сітуацыі, дзе назіраецца канфлікт інтарэсаў – 

супрацьпастаўляюцца яны/мы групы (“Нам даводзіцца многія гады працаваць, а 

яны атрымліваюць датацыі і нічога не робяць”). 

 Сродкам стварэння камунікатыўнага кантакту выступае аўтарызацыя – 

спосаб выяўлення “я” пры дапамозе разнастайных сродкаў, якія надаюць 

паведамленню суб’ектыўны характар і садзейнічаюць усталяванню зносін. Пры 

гэтым выкарыстоўваюцца наступныя вербальныя сродкі: 

 асабовыя займеннікі (я, ты, мы); 

 дзеяслоўныя формы побач з асабовымі заўменнікамі перадаюць адносіны да 

суразмоўцы (паспрабуем разам, думаем, высветлім); 

 канструкцыі з уводнымі элементамі “мне здаецца”, “на маю думку” ўзмацняюць 

кантактнасць маўлення. 

 Журналісту трэба ўмець перафразаваць пытанне, растлумачць тэрмін. 

Няварта задаваць некалькі пытанняў адначасова. Субяседнік можа не заполмніць 

усѐ і будзе адказваць на прыемныя ці на тыя, што запомніў, і ўхіляцца ад 

нязручных (мая абарона – пытанне Санюка). Пажадана размежаваць асноўныя і 

дадатковыя пытанні. Логіка пытанняў накіравана на тое, каб выяўляць прычына-

выніковыя сувязі. Каб аслабіць напружанне – задаваць ускосныя пытанні і 

пытанні-падказкі (“Вам, напэўна, вядома”, “Вы, магчыма, адчуваеца, быццам...”). 

Пытанні-падказкі ўнушаюць субяседніку патрэбны адказ.  

 Нельга задаваць пытанні, якія могуць выклікаць негатыўную рэакцыю. 

Трэба асцерагацца сітуацыі, калі ў журналіста пытаюцца, што ѐн сам думае 

наконт гэтага.  

 Немалое значэнне мае акцэнціроўка – засяроджанне ўвагі на частках 

фразы, словах; змена тэмпу і рытму маўлення, лагічныя і эмфатычныя 

(эмацыйна-выразныя) паўзы. У якасці лагічных сродкаў акцэнціроўкі ўжываюць 

словы: “Прашу звярнуць увагу на...”, “Вось што асабліва важна...”, “Варта 

падкрэсліць, што...” і пад.  

 Разумнае выкарыстанне гумару, іроніі – адзін са спосабаў усталявання 

камфортнай абстаноўкі, актывізацыі ўвагі (“А вось смешны выпадак”). Іронію 

нельга ўжываць, калі субяседнік не мае адчування гумару, знаходзіцца ў 

дрэнным настроі або вам незнаѐмы ці побач прысутнічае трэцяя асоба – аб’ект 

іроніі. Нельга смяяцца з недахопаў чалавека, з таго, чым ѐн даражыць (вера, 
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сям’я, нацыянальныя традыцыі), а таксама жартаваць у спецыяльных сітуацыях 

(пахаванне). Іронія журналіста перш за ўсѐ накіравана на самога сябе. 

 4. Невербальная / візуальная камунікацыя. 

 Спосаб перадачы інфармацыі па візуальнаму каналу носіць аўтаномны 

характар – г.зн.., што чалавек не ўмее кантраляваць візуальны канал так добра, 

як вербальны. Як падлічылі даследчыкі, 70% інфармацыі, што ўспрымаецца з 

экрана тэлевізара, прыпадае на візуальную камунікацыю. Таму добрае валоданне 

гэтым каналам з’яўляецца абавязквай умовай паспяховай бізнес-, палітычнай, 

журналісцкай камунікацыі. Невербальная камунікацыя каштоўная тым, што яна 

праяўляецца падсвядома і адвольна. Немагчымасць штучна стварыць такія 

імпульсы дазваляе давяраць гэтаму віду камунікацыі больш, чым вербальнаму. 

Па дадзеных даследаванняў, праведзеных амерыканцамі яшчэ ў канцы 1960-х гг., 

эмацыйная ацэнка паведамлення на 55% залежыць ад мімікі дакладчыка, на 38% 

ад фанетыка-артыкуляцыйных асаблівасцяў мовы і толькі на 7% – ад лексічнага 

напаўненя. 

 Журналісту трэба ўмець правільна інтэрпрэтаваць інфармацыю, 

атрыманую праз невербальныя сродкі зносін. 

 Падсітстэмы невербальнай камункацыі.  

 1. Прасторавая падсістэма – размяшчэнне субяседнікам у памяшканні, 

вугал, пад якім яны знаходзяцца ў адносінах адзін да аднаго, дыстанцыя. 

 Дыстанцыя паміж суразмоўцамі залежыць ад сітуацыі: блізкія знаходзяцца 

побач, ворагі – прама насупраць (180 градусаў). Існуюць прасторавыя нормы: 

 інтымная прастора –  ад 0 да 45 см пры зносінах з блізкімі, 

 персанальная прастора – ад 45 да 120 см пры зносінах са знаѐмымі, 

 сацыяльнае размяшчэнне – ад 120 да 140 см (справавыя зносіны), 

 публічная адлегласць – ад 40 да 750 см (выступленне перад масавай 

аўдыторыяй). 

Правілы паводзін ва ўмовах скучаснасці людзей (Алан Піз. “Язык 

телодвижений. Как читать мысли других по их жестам”, Аўстралія): 

1. Ні з кім не размаўляць, нават са знаѐмымі. 

2. Не рэкамендуецца глядзець ва ўпор на іншых. 

3. Твар павінен быць без эмоцый. 

4. Калі ў руках кніга ці газета – патрэбна поўнасцю пагрузіцца ў чытанне. 

5. Чым цясней у транспарце – тым болш стрыманыя вашы рухі. 

6. У ліфце варта глядзець толькі на ўказальнік паверхаў над галавой. 

 Форма стала таксама ўплывае на ўзаемаадносіны партнѐраў. 

 квадратны, круглы стол стварае атмасферу нефармальных зносін, паказвае на 

роўны ўдзел суразмоўцаў у дыскусіі. 

 прамавугольным сталом задаецца размеркаванне ўладных паўнамоцтваў: той, 

хто сядзіць у тарцы, мае магчымасці кантраляваць сітуацыю і валодае 

найбольшым уплывам. 

 пасадка на супрацьлеглых канцах стала па дыяганалі паказвае на сумеснае 

дзеянне, “супернікі” садзяцца насупраць, “таварышы” – побач.  
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 Гэтыя веды асабліва патрэбныя журналісту, які працуе на тэлебачанні. 

Няправільная пасадка героя праграмы можа выклікаць камічны эфект: 

напрыклад, калі вельмі высокага чалавека пасадзіць у нізкае шырокае крэсла  або 

маленькага і тоўстага – на барную табурэтку. Варта, каб вочы журналіста і госця 

студыі знахродзіліся на адным узроўні – гэта спрыяе наладжванню зносін, 

стварае камфортную камунікатыўную сітуацыю. 

 2. Оптыка-кінетычная падсістэма – знешні выгляд субяседніка, міміка, 

позы і жэсты. Пры сустрэчы з субяседнікам журналіст ацэньвае яго знешні 

выгляд, які можа расказаць пра сацыяльнае становішча, заняткі, густы, 

інфармаваць пра настрой.  

 1) Прасторавы стан цела, поза, якую займае чалавек падчас размовы, 

абумоўліваецца культурай выхаваннем, можа мяняцца у залежнасці ад 

эмацыйнага стану. Поза паддаецца кантролю значна менш, чым міміка.  

 Пра характар камункацыі сведчыць размяшчэнне корпусаў суразмоўцаў: 

паралельна (сябяседнікі насупраць) – камунікацыя закрытая для новых 

удзельнікаў, пад вуглом – удзел новага субяседніка дапускаецца і вітаецца. Чым 

большы вугал, тым больш адкрытая камунікацыя. 

 Калі падчас размовы субяседнік сядзіць у позе крыжа (перакрыжаваныя 

рукі і ногі), значыць камунікаццыя яму непрыемная – ѐн інстынктыўна 

блакіруецца ад інфармацыі. Калі субяседнік падчас гутаркі адсоўваецца назад, 

значыць на яго аказваецца вялікае эмацыйнае ўздзеянне, ѐн спрабуе закрыцца ад 

інфармацыі. Самы дэмакратычны спосаб зносін – круглы стол. 

 2) Выраз твару цесна звязаны з маўленнем: слухач кантралюе пачутае і 

суправаджае ўспрыняцце ледзь заўважнымі рухамі брывей, вуснаў. Той, хто 

гаворыць, таксама адпаведным выразам твару дапаўняе вербальную 

камунікацыю. 

 Чалавек спакойна вытрымлівае прамы поірк 10–12 секунд, потым узнікае 

дыскамфорт (акуляры з’яўляюцца дадатковай абаронай). Позіркам можна 

псіхічна падаўляць больш слабага.  

 Журналіст у сваѐй працы нярэдка сустракаецца з некамунікабельнымі 

людзьмі, якія не настроены на добразычлівую размову. Такія людзі выклікаюць 

негатыўныя эмоцыі і рэакцыі (асэнсаваныя ці не). Існуе нкалькі тыпаў 

некамунікабельных людзей, якіх можна распазнаць па выразу твару: 

 неітэлектуальны тып – тупы, дэбільны, сонны выраз твару; 

 агрэсіўны – злы, нахабны, сярдзіты; 

 зняважлівы – яхідны, зніштажальны; 

 адчужаны – халодны, бясстрасны, казѐнны; 

 інфантыльны – капрызны, шкадлівы, манерны (жеманный) і інш. 

 У залежнасці ад сітуацыі выкарыстоўваюцца разнастайныя формы 

рэагавання на некамунікабельных людзей. Найбольш прадуктыўны спосаб – 

эмпатыя – спачуванне да суразмоўцы.  

 3) Ківок галавы звычайна дзейнічае як падмацаванне: дазваляе субяседніку 

працягваць размову, сведчыць пра згоду. 

 4) Жэсты. Жэсцікуляцыя з’яўляецца адной з самых паказальных 

характарыстык чалавека пры зносінах з іншымі. Тут заўважаны такі парадокс: 
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рухі і жэсты, якія мы паўтараем адносна часта, вядомы нам найменш за ўсѐ. Гэта 

адбываецца ў першую чаргу за кошт звычкі жэсцікуліраваць у адпаведных 

сітуацыях на аўтаматычным узроўні. Аднак людзям такая акалічнасць кідаецца ў 

вочы ў першую чаргу і адразу ўлічваецца пры міжасабовай камунікацыі. 

 Назіранне за курыльшчыкамі прывяло вучоных да высноў, што аптымісты 

выпускаюць цыгарэтны дым уверх, песімісты – уніз, пастаяннае скідванне 

попелу гаворыць пра няўпэўненасць ці прыгнечаны стан чалавека. 

 Валоданне мовай цела неабходнае людзям многіх “публічных” прафесій.  

Яны ўмеюць кантраляваць сваѐ цела і жэсты: адвакаты, тэлекаментатары, 

спрацоўнікі спецслужбаў, палітыкі з’яўляюцца найбольш закрытымі пры 

візуальнай камунікацыі. 

 Вылучаюцца кінестэтычныя і гукавыя жэсты. 

 Кінестэтычныя – рухі рук, галавы, ног. Чалавек звяртаецца да іх, каб 

праілюстраваць тое, пра што гаворыць (асабліва, калі яму не хапае слоў, каб 

апісаць прадметы асаблівай формы, памеру). 

 Гукавыя жэсты – выкарыставанне гукаў, якія нельга суаднесці з 

нармальнай рэалізацыяй фанем мовы. Актыўны карыстальнік такіх жэстаў – 

А.Малахаў (“Пусть говорят”). 

 5) Поціск рукі. Нельга навязваць свой поціск чалавеку, да якога зайшлі без 

запрашэння і папярэдняй дамоўленасці. Для агрэсіўнага чалавека характэрны 

поціск прамой несагнутай рукой. Два пальца для поціску падае высокамерны 

чалавек, руку “лодачкай” – сціплы, усхваляваны. Уладная асоба падае руку 

далонню ўніз. Калі сустракаюцца два ўдадных чалавека, паміж імі адбываецца 

сімвалічная барацьба. (Малады журналіст захацеў абазначыць сваю дамінатную 

ролю ў будучай размове і занадта энергічна паціснуў руку субяседніку – той 

зваліўся но падлогу і пацягнуў за сабой журналіста.) 

 Для стварэння камунікатыўных бар’ераў найбольш часта 

выкарыстоўваюцца рукі: перакрыжаваныя на грудзях рукі сведчаць пра 

закрытасць, рукі далонямі ўніз – пра ўладнасць чалавека, сплеценыя пальцы – 

пра нярвовае напружанне і інш.  

  3. Паралінгвістычная падсістэма (калямоўная) – вакальныя якасці 

голасу, яго дыяпазон, танальнасць, тэмбр. Адзін  той жа змест можа быць 

перададзены рознымі сродкамі: інтанацыяй, націскам, паўзай, асаблівасцямі 

вымаўлення. Для журналіста радыѐ ці ТБ валоданне голасам асабліва важнае. 

Авалодаць голасам – значыць дамагчыся інтанацыйнай рухомасці і выразнасці 

маўлення. 

 Вынікі даследавання студэнткі журфака СПБДУ паказваюць, што 

Я.Чурыкава сваім высокім, пранізлівым тэмбрам голасу раздражняе аўдыторыю; 

А.Пушкіна – заварожвае гледача. У А.Малахава дрэнная артыкуляцыя, ѐн 

гаворыць мацней, чым дазваляюць яго галасавыя звязкі – уражанне, што вось-

вось надарвецца. 

 Акрамя таго вылучаюць кінетыка-канстытуцыйную (будова цела, 

манера рухацца) і экстралінгвістычную, пазамоўную, падсістэмы (паўзы, 

смех, тэмп маўлення). Уменне чытаць інфармацыю, якае перадаецца, 

невербальнымі сродкамі дапаможа журналісту ў яго прафесійнай дзейнасці. 
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  Імідж, знешні выгляд чалавека, з’яўляецца адным з галоўных кампанентаў 

візуальнай камунікацыі. Вельмі інфарматыўным можа быць адзенне (у вялікай 

ступені – яго колер): падрабязна і дакладна расказаць пра асобу ці эмацыйную 

прыстасаванасць да жыцця.  

 Знешні выгляд выступае сродкам наладжвання кантакту, дасягнення мэты. 

Імідж адлюстроўвае не ўсе асобасныя якасці чалавека, а па магчымасці толькі 

прывабныя. Імідж – гэта сфальсіфікаваны вобраз, які часткова абапіраецца на 

сапраўдныя якасці. Паміж іміджам і рэальным аб’ектам існуе т.зв. “разрыў 

сапраўднасці”. 

 Вялікую ролі імідж выконвае ў працы тэлевядучага. Канструяванне іміджа 

пачынаецца са знешнасці. Празмерная яркасць знешняга вобліку непрымальная ў 

выпуску навін, паколькі адцягвае ўвагу ад успрыняцця інфармацыі (у 

забаўляльнай перадачы наадварот). Жанчыны-дыктары – пераважна маладыя, 

абаяльныя і прыгожыя. Мужчынам звычайна больш за 30 год – гэты ўзрост 

асацыіруецца з сур’ѐзнасцю, жыццѐвым вопытам. 

 Вылучаюць некалькі варыянтаў іміджа: 

 1. Люстраны – імідж, уласцівы нашаму ўяўленню пра сябе. Звычайна гэты 

імідж больш станоўчы (у параўнанні з сапраўднасцю), паколькі псіхалагічна мы 

заўсѐды ставім на першае месца пазітыў. Мінус гэтага варыянту – мінімальны 

ўлік меркаванняў іншых. 

 2. Цякучы імідж характэрны для погляду збоку. Недастатковая 

інфармаванасць людзей, неразуменне фарміруюць імідж пэўнай асобы больш 

актыўна, чым рэальныя ўчынкі. 

 3. Пажаданы імідж адлюстроўвае тое, да чаго мы імкнемся. Ён важны для 

новых, толькі што створаных структур. Пажаданы імідж тут выступае ў якасці 

адзіна магчымага. 

 Візуальны воблік прадвызначаецца часам: так, у этыкетную эпоху, 

дзякуючы фехтаванню, танцам, выпрацоўвалася асаблівая паходка і пастава. 

Насуперак прынятым правілам свецкіх паводзін нігілісты-разначынцы ХІХ 

стагоддзя, наадварот, культывавалі грубасць, неахайнасць, якія сталі значымі, 

ідэалагічна важкімі прыкметамі іх як прадстаўнікоў супрацьлеглага лагера 

(абкусаныя пазногці нігілістаў – адпаліраваныя пазногці Анегіна). 

 Рэформы Пятра І сутыкнуліся са своеасаблівай візуальнай апазіцыяй: бесы 

на іконах выяўляліся без барады і ў нямецкім адзенні – былі знакамі таго, што 

насаджалася Пятром. Знешні выгляд, вопратка, такім чынам, можа быць знакам 

эпохі. Часта эпоха асацыіруецца з тым ці іншым візуальным воблікам, найперш, 

палітычнага лідэра (Ленін, Сталін, Хрушчоў, Брэжнеў). 

 Адна з галоўных асаблівасцяў візуальных тэкстаў – іх доўгачасовасць. 

Візуальная камунікацыя нараджае тэксты, якія лепш успрымаюцца і лепш 

запамінаюцца, пры гэтым візуальныя знакі таксама могуць валодаць доляй 

умоўнасці. Напрыклад, Сталін – на партрэтах і ў жыцці (сухарукі, невысокага 

росту, твар у воспінах); Гарбачоў спачатку быў на партрэтах без радзімай плямы 

і інш.  

 Веданне заканамернасцяў візуальнага свету дапамагае прадухіліць памылкі 

пры камунікацыі, іх умелае выкарыстанне дае вялікія вынікі. 
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 5. Перфомасная камунікацыя. 

 Калі вербальная камунікацыя выкарыстоўвае для перадачы вербальны 

канал, візуальная – візуальны, то перфоманс размяшчае сваѐ паведамленне ў 

прасторы.  

 Перфоманс (ад англ. performаns – выкананне, учынак, паказ) – невялікі 

спектакль, што ладзіцца перад публікай у музеі, карціннай галерэі ці  проста на 

вуліцы, з паўнапраўным удзелам музыкі, танца, паэзіі, выяўленчага мастацтва, 

тэатра, кіно, відэа. Галоўнае значэнне надаецца асабістай прысутнасці аўтара-

выканаўцы (перформера), цела якога нярэдка выкарыстоўваецца ў якасці 

мастацкага аб’екта. 

 Рытуалы з’яўляюцца важнай часткай жыцця любога грамадства. З даўніх 

часой вядомыя абрады прысвячэння, ініцыяцыі. Пры гэтым у мінулым часта 

рэалізоўваліся розныя выпрабаванні (так, у некаторых плямѐнах адбывалася 

пакаранне неафіта, каб “забіць” яго старое імя і даць новае). На працягу 

стагоддзяў рытуалы ў многім страцілі сваѐ значэнне, але да нашага часу нясуць у 

сабе некаторыя дакладныя камунікатыўныя ўказанні. Самы просты і 

распаўсюджаны рытуал, сустрэча і развітанне, пры якіх выкарыстоўваюцца 

поціск рукі ці маніпуляцыі з капелюшом. Адзін з прыкладаў сучаснага 

перфомансу – траурная працэсія з целам Джона Кенэдзі, падчас якой вялі каня 

без вершніка, што сімвалізавала страту першай асобы Амерыкі. У сучасным 

грамадстве перфомансам з’яўляецца працэс інаугурацыі прэзідэнтаў, пад знакам 

тэатральнасці праходзяць партыйныя з’езды, сходы дэпутатаў. 

 Рычард Шэхнер гаворыць пра рытуальны паводзіны як пра такія, дзе мэта 

вырадзілася, яна заключаецца ў выкананні самога рытуалу. Пад перфомансам ѐн 

разумее дзеянне аднаго чалавека ці групы перад іншым чалавекам ці групай. 

Цэнтральнай характарыстыкай становіцца трэцяя асоба, назіральнік, глядач. 

Выхад з перфоманса – гэта таксама цырымонія, паколькі апладысменты 

дапамагаюць выйсці з перфомаснай рэальнасці, размяжоўваюць прадстаўленне і 

сапраўднасць. 

 У грамадстве заўсѐды існавалі утрыравана-перфомансныя ролі, для 

выканання якіх патрабаваліся пэўныя адхіленні ад камунікатыўнай нормы. 

Юродзівы, шут пры царах не наказваўся за свае паводзіны, наадварот, да яго 

парад манарх вельмі часта прыслухоўваўся. Г.Пачапцоў выканаўцамі 

утрыравана-перфоманснай ролі называе дысідэнтаў у савецкім грамадстве, бо 

яны яўна выпадалі з прынятай нормы. 

 Амерыканская даследчыца Арт Борэка напрамую звязвае палітыку і 

драматургію, падкрэсліваючы ўзрослую ролю мас-медыя ў “тэатралізацыі” 

палітычнага жыцця. На яе думку, перфомасны характар мае вайна ў В’етнаме як 

першая тэлевізійная вайна, ваенныя аперацыі ЗША ў Персідскім заліве, дзе CNN 

стала паўнапраўным удзельнікам + сѐння можна дадаць вайну ў Афганістане і 

Іраку, тэракты. 

 Такі спосаб камунікацыі, як перфоманс аказвае актыўны ўплыў на 

палітычнае, эканамічнае і культурнае жыццѐ грамадства, а таму, натуральна, 

прыцягвае ўвагу спецыялістаў. 
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Лекцыя 3. Камунікатыўны працэс 

 1. Сутнасць камунікатыўнага працэсу, яго асноўныя этапы. 

 У самым агульным выглядзе камунікатыўны працэс (КП) можа быць 

прадстаўлены ў выглядзе схемы: 

  

  перашкоды     перашкоды  

 
 

 
 КП ўтрымлівае некалькіх этапаў: перадача паведамлення, атрыманне 

паведамлення, зваротная сувязь + перашкоды. 

 І. Перадача паведамлення. 

 Адкрывае КП крыніца, яна мае ідэю, якую хоча перадаць яшчэ некаму. 

Крыніцы адрозніваюцца па сваіх камунікатыўных характарыстыках: могуць мець 

(камунікацыі з сябрамі) ці не мець уяўленне пра атрымальніка (напрыклад, 

пісьменнік, аўтар кнігі). Крыніцай могуць быць асобныя індывіды, групы, 

арганізацыі. 

 Абмен інфармацыяй пачынаецца з фарміравання ідэі ці адбору інфармацыі. 

Крыніца вырашае, якую значымую ідэю ці паведамленне варта зрабіць 

прадметам абмену. Аднак ідэя яшчэ не трансфармавана ў словы ці не набыла 

іншай формы, у якой яна будзе выкарыстана пры абмене інфармацый.  

 Кадзіраванне азначае дзейнасць па пераўтварэнні ідэі ў такую форму, якая 

можа быць успрынята органамі пачуццяў. У звычайнай гутарцы думкі 

кадзіруюцца ў словы. Па тэлефоне гэты працэс паўтараецца, аднак у дадатак 

тэлефонны механізм улаўлівае гукавыя хвалі і кадзіруе іх у электрычную 

энергію. 

 Напрыклад, калі пішаш сляпому, то карыстаешся адпаведным інструметам 

для нанясення дзірачак на паперу, каб субяседнік змог прачытаць пасланне 

навобмацак. Калі кінарэжысѐр здымае фільм, то нацэльвае камеру на сцэну, якая 

ўзнаўляе вобраз, створаны ў яго ўяўленні.  

 Паведамленне – гэта фізічны прадукт, які кадзіруецца крыніцай. Маўленне 

з’яўляецца паведамленнем, напісанае на паперы таксама паведамленне. 

Паведамленні могуць быць звернуты да асобнага чалавека і да масавай 

аўдыторыі. Спосаб вытворчасці паведамлення можа быць танным (вуснае слова) 

канал сувязі 

крыніца паведам-

ленне 

атрымаль- 

нік 
кадзіраванне  дэшыфроўка 

  зваротная сувязь 
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і вельмі дарагім (кніга). Некаторыя паведамленні знаходзяцца ў большай 

залежнасці ад атрымальніка, чым іншыя. 

 Каналы – гэта шляхі, па якіх паведамленне ідзе да атрымальніка. Гукавыя 

хвалі нясуць маўленне; светлавыя – візуальныя паведамленні, паветраныя плыні 

могуць выступаць каналам, па якіх даносяцца паведамленні да органаў нюху і 

інш. 

 Агульнавядомыя каналы – перадача вусных і пісьмовых паведамленняў, 

электронныя сродкі сувязі (камп’ютэрныя сеткі, электронная пошта, відэа і г.д.). 

Калі канал не прыдатны для фізічнай перадачы сімвалаў, то камунікацыя 

немагчымая. (Напрыклад, цяжка весці адначасова гутарку з усімі супрацоўнікамі 

адразу. Замест гэтага можна разаслаць пісьмовыя паведамленні, якія 

адлюстроўваюць змест ідэі і прызначаны для індывідуальнага прачытання.) 

 Калі канал часткова адпавядае ідэі, абмен інфармацыяй будзе менш 

эфектыўным. Напрыклад, кіраўнік, хацеў папярэдзіць падначаленага пра 

недапушчальнасць парушэння мер бяспекі. Ён робіць гэта падчас простай гутаркі 

за кубачкам кавы, аднак праз гэты канал, напэўна, не атрымаецца перадаць 

сур’езнасць ідэі гэтак жа эфектыўна, як афіцыйным лістом альбо на нарадзе. 

 Выбар сродкаў зносін не павінен абмяжоўвацца адным каналам. Часта 

варта выкарыстоўваць два ці некалькі сродкаў перадачы інфармацыі: 

адначасовае выкарыстанне сродкаў абмену вуснай і пісьмовай інфармацыяй 

звычайна больш эфектыўнае, чым абмен з выкарыстаннем толькі аднаго сродку. 

Арыентацыя на абодва каналы прымушае больш грунтоўна рыхтавацца і 

распрацоўваць параметры сітуацый. 

  ІІ. Атрыманне паведамлення. 

 Працэс дэшыфроўкі прама супрацьлеглы працэсу кадзіравання. Ён 

заключаецца ў пераводзе і інтэрпрэтацыі фізічных паведамленняў ў форму, якае 

мае значэнне для атрымальніка. Слуханне лекцыі – дэшыфроўка паведамленняў 

выкладчыка. У гэты час можна слухаць і суседа па парце – г.зн. займацца 

дэшыфроўкаў двух паведамленняў адначасова. Адзін і той жа камунікатыўны акт 

можа ўключаць у сябе мноства стадый расшыфроўкі. Напрыклад, калі 

атрымальнік мае справу з прадукцыяй мас-медыя – рэпартажам у газеце, 

тэлеперадачай, кінафільмам. Некаторыя паведамленні ніколі не могуць быць 

расшыфраваны (пісьмо на англійскай мове чалавеку, які яе не ведае ці ўвогуле не 

ўмее чытаць; тэлефонны званок глухому і інш.). 

 Атрымальнік – “мішэнь” паведамлення, яго канчатковая мэта. У 

сучасным грамадстве людзі часцей з’яўляюцца атрымальнікамі паведамленняў, 

чым адправіцелямі (рэклама, радыѐ). Атрымальнік можа прадвызначацца 

крыніцай (у камунікацыі па тэлефоне) ці свабодна самавыбірацца (напрыклад, 

стаць ці не ўдзельнікам тэлевізійнага ток-шоу). 

 ІІІ. Зваротная сувязь прадугледжвае зваротны рух камунікатыўнай плыні. 

Першасная крыніца становіцца атрымальнікам, а атрымальнік – крыніцай. 

Традыцыйна вылучаюць 2 тыпы зваротнай сувязі: станоўчую і адмоўную. 

Першая спрыяе далейшаму разгортванню КП, другая імкнецца змяніць ці нават 

перапыніць камунікацыю. Зваротная сувязь можа быць непасрэднай ці 

адтэрмінаванай. 
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 Важным фактарам КП з’яўляюцца перашкоды, ці шумы – тое, што 

дадаецца пры перадачы паведамлення. Невялікая перашкода можа прайсці 

незаўважанай, а шмат іх – не даць паведамленню дасягнуць месца яго 

прызначэння. Вылучаюць 3 тыпы перашкод: семантычныя, механічныя і 

перашкоды навакольнага асяроддзя.  

 Семантычныя ўзнікаюць праз сацыяльныя, культурныя, пісхалагічныя 

прычыны: розныя людзі надаюць розны сэнс адным і тым жа словам і фразам. 

Збоі і памылкі адбываюцца ў сістэме кадзіравання інфармацыі, калі не 

ўлічваюцца светаполядныя, узроставыя, рэлігійныя адрозненні. 

 Механічныя маюць месца ў тых выпадках, калі ѐсць праблемы з 

механізмам, што дапамагае ажыццяўляць камунікацыі (у ручцы закончылася 

чарніла, клавіятура з сапсаванай клавішшу). 

 Перашкоды навакольнага асяроддзя з’яўляюцца знешнімі ў адносінах да 

КП. Яны могуць быць непадкантрольнымі камунікатару (размова ў шумным 

рэстаране), стварацца самой крыніцай ці атрымальнікам (субяседнік пастаянна 

барабаніць пальцамі па сталу). 

 Прапарцыянальна ўзрастанню перашкод дакладнасць паведамлення 

зніжаецца. Чым вышэй зваротная сувязь, тым больш верагодна тое, што 

семантычныя, механічныя перашкоды будуць пераадолены, а перашкоды 

навакольнага асяроддзя ўзятыя пад кантроль. 

 2. Камунікатыўныя перашкоды ў журналісцкай прафесіі.  

 У сваѐй дзейнасці журналіст сутыкаецца з вялікай колькасцю людзей – 

крыніц інфармацыі. Ад таго, наколькі ѐн здолее наладзіць з імі кантакт, 

залежыць поспех яго працы. Пры зносінах журналіста і крыніцы ўзнікаюць 

перашкоды аб’ектыўнага характару – дзеянне прававых адносін (журналісту 

адмаўляюць у прадстаўленні інфармацыі, што з’яўляецца дзяржаўнай, 

службовай, камерцыйнай тайнай). Нярэдка адмаўляюць па надуманай прычыне 

(не задавальняе месца і час сустрэчы) або не давяраюць выданню, у якім працуе 

карэспандэнт і пад.  

 Найбольш частая перашкода – стэрэатыпы ў адносінах да журнаістаў. У 

грамадскай свядомасці супрацоўнікі СМІ выступаюць як нахабныя, 

павярхоўныя, выскачкі, што перашкаджаюць працаваць сур’ѐзным людзям.  

 У працы з крыніцамі інфармацыі журналіст сам дапускае памылкі. Яны 

бываюць трох відаў: арганізацыйна-тэхналагічныя, агульнапсіхалагічныя, 

памылкі ў стратэгіі і тактыцы размовы.  

 1. Арганізацыйна-тэхналагічныя памылкі звязаны з тым, што журналіст 

выбраў нязручныя месца ці час сустрэчы, не прадугледзеў магчымасць фактараў-

перашкод (наяўнасць пры гутарцы пабочных людзей), не ўзгадніў зараней са 

сваім героем, калі пачынаць здымку і пад. Зносіны заўсѐды прадвызначаюцца 

ўмовамі, у якіх яны адбываюцца. Інтэр’ер памяшкання ці атмасфера ствараюць 

першапачатковы кантэкст.  

 2. Агульнапсіхалагічныя памылкі. Часта журналісты не прымаюць іх пад 

увагу. Адна з іх – рабіць выснову пра інтэлект чалавека па яго красамоўству, 

другая – памылка кантрасту (схільнасць падкрэсліваць супрацьлеглыя сабе 

рысы), трэцяя – памылка першых уражанняў.  
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 Тыповыя памылкі міжасобасных зносін: 

 Эфект арэолу. Чалавек, які паказаў выдатныя здольнасці ў адной прыватнай 

галіне, успрымаецца выключным ва ўсіх адносінах. І наадварот: вінаватага ў 

пэўным праліку пачынаюць лічыць няпаўнавартасным ва ўсіх адносінах. 

 Эфект парадку ўзнікае пры атрыманні супярэчлівай інфармацыі. вялікае 

значэнне надаецца звесткам, прадстаўленых першымі. 

 Эфект апераджэння – звесткі, атрыманыя непасрэдна перад пачаткам зносін 

засвойваюцца глыбей. 

 Эфект сярэдняй памылкі – імкненне змякчыць ацэнкі найбольш яркіх бакоў, 

усярэдніць (школьная адукацыя разлічана на сярэдняга вучня). 

 У паўсядзѐннай практыцы зносін журналіст сустракае такія перашкоды, як 

пісхалагічная абарона. Яна бывае розных формаў, напрыклад: 

 Зыход – павелічэнне дыстанцыі, спыненне кантакту. Крайняе выяўленне – 

поўная замкнѐнасць, адмаўленне ад кантактаў з людзьмі. Праяўленне гэтай 

формы абароны – змена тэмы размовы, спыненне размовы па зручнай 

прычыне. 

 Блакіроўка – выстаўленне перашкод на шляху ўзаемадзеяння. Можа 

выяўляцца ў выглядзе семантычных і сэнсавых бар’ераў: “Я не разумею, пра 

што ідзе размова”, “Не разумею, пра што вы гаворыце”. 

 Крайняе выяўленне – падпарадкаванне сабе іншага. Звычайныя спосабы – 

скрагі, плач, спробы пасябраваць, справакаваць жаданыя паводзіны. 

 3. Памылкі ў стратэгіі і тактыцы размовы ўзнікаюць, калі журналіст не 

прадумвае парадак кантактавання. Мэтазгодна паслядоўна апытваць людзей, якія 

маюць цікавую інфармацыю. Важна ўлічваць сувязь паміж імі, паклапаціцца пра 

тое, каб яны не змаглі дамовіцца адзін з адным (асабліва пры журналісцкім 

расследаванні). Апошняй апытваецца ключавая крыніца.  

 Крыніца можа адыходзіць ад тэмы размовы, навязваць сваю тактыку. 

Журналіст памятае, што ім могуць маніпуляваць, таму нельга недаацэньваць 

магчымасці субяседніка. 

 Перад сустрэчай з субяседнікам журналіст: 

 распытвае тых, хто добра ведае суразмоўцу, у тым ліку калег па рэдакцыі; 

 знаѐміцца з вынікам яго прафесійнай дзейнасці; 

 вывучае матэрыялы прэсы; 

 займаецца самаадукацыяй у той галіне, дзе працуе субяседнік; 

 знаходзіць біяграфічныя звесткі пра яго; 

 вызначае кола яго сяброў, звычкі, захапленні. 

 Існуе шэраг правіл і забарон, якія няварта парушаць: 

 Ніколі не падыходзьце да чалавека, калі ѐн занят або прымае ежу. 

 Расказвайце толькі пра тых людзей, якія цікавыя чытачу. 

 Ніколі не абяцайце, што інтэрв’ю будзе апублікавана, бо могуць змяніцца 

абставіны. 

 Улік гэай інфармацыі дапаможа журналісту пераадолець магчымыя 

камунікатыўныя бар’еры і дасягнуць пастаўленай мэты. 
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Лекцыя 4. Масавая камунікацыя. 

 1. Сутнасць паняцця “масавая камунікацыя”. 

Сучасныя сістэмы камунікацыі ўмоўна можна падзяліць на 2 групы: на 

сістэму масавай і міжасобаснай камунікацыі. Да першай групы адносяцца: 

 сістэмы, прызначаныя для давядзення інфармацыі да многіх членаў 

грамадства (радыѐ, ТБ, друк); 

 сістэмы, прызначаныя для вырашэння зваротнай задачы – збору розных 

паведамленняў ад членаў грамадства (напрыклад, сістэма папярэдняга заказу 

чыгуначных білетаў па тэлефоне, сацапытванне падчас рэферэндума; 

апладысменты). 

Асноўная прыкмета МК – у гэтых сістэмах два асобныя індывідумы не могуць 

наладзіць адмежаваны ад іншых членаў грамадства абмен інфармацыяй 

(наадварот: характарыстыка міжасобаснай камунікацыі).  

 Масавая камунікацыя – працэс аперыравання інфармацыяй, у якім 

удзельнічае вялікая колькасць людзей. Да МК адносяцца масавыя дзеянні 

карнавальнага тыпу, палітычныя, рэлігійныя і культурныя сходы, выставы, музеі, 

бібліятэкі, сістэмы адукацыі, нагляднай агітацыі, тэхнічныя сродкі і сеткі. 

 У савецкай тэорыі мас-медыя ў канцы 1970-х гг. сфарміраваўся 

метадалагічны падыход. У адпаведнасці з ім масавая камунікацыя 

інтэрпрэтуецца як працэс распаўсюджвання інфармацыі пры дапамозе тэхнічных 

сродкаў (друк, радыѐ, кіно, ТБ) на колькасна вялікія і разгрупаваныя аўдыторыі. 

Пры з гэтым асноўная функцыя МК – забяспечваць ўзаемасувязь паміж 

элементамі супольнасці (людзьмі, сацыяльнымі групамі) і паміж самімі 

супольнасцямі з мэтай падтрымання дынамічнай раўнавагі і цэласнасці пэўнага 

сацыяльнага ўтварэння. 

 МК рэалізуе сваю асноўную функцыю праз вырашэнне наступных задач:  

 стварэнне і падтрыманне агульнай “карціны свету”; 

 стварэнне і падтыманне “карціны асобнай супольнасці”; 

 перадача ад пакалення да пакалення культурных каштоўнасцяў; 

 прадстаўленне масавай аўдыторыі забаўляльнай інфармацыі. 

Такім чынам, МК разумеецца не як любая камунікацыя, а толькі як тая, 

што ажыццяўляецца пры дапамозе тэхнічных сродкаў – друку, радыѐ і ТБ – 

сродкаў масавай камунікацыі. Гэты тэрмін стаў выкарыстоўвацца пасля 

ўключэння яго ў прэамбулу ўстава ЮНЕСКА ў 1946 годзе. СМК даюць 

магчымасць адначасова ўключаць у працэс камунікацыі вялікія сацыяльныя 

групы і супольнасці. 

 2. Асаблівасці і функцыі масавай камунікацыі. 

 МК мае наступныя асаблівасці: 

 1. Ярка выяўленая сацыяльная накіраванасць. Калі міжасобасная 

камунікацыя ў залежнасці ад сітуацыі можа быць або сацыяльна, або 

індывідуальна накіравана, то МК – гэта заўсѐды сацыяльна-арыентаваныя 

зносіны, таму што яна перадае паведамленне для вялікіх сацыяльных груп. 

 2. Арганізаваны характар зносін у сувязі з выкарыстаннем тэхнічных 

сродкаў. У залежнасці ад міжасобаснай, дзе у залежнасці ад абставін могуць 
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прысутнічаць і спантанныя і арганізаваныя формы, МК не існуе па-за 

арганізаванымі формамі. 

 3. Інстытуцыйны характар МК. Дзейнасць СМК арганізуецца і кіруецца 

спецыяльнымі ўстановамі – рэдакцыямі газет, радыѐ, ТБ, г.зн. сацыяльнымі 

інстытутамі, якія прадстаўляюць інтарэсы той ці іншай сацыяльнай групы. 

 4. Павышаная патрабавальнасць да выканання прынятых у грамадстве 

нормаў зносін у параўнанні з міжасобаснай камунікацыяй. 

 5. Калектыўны характар камунікатара. Гэта тлумачыцца, па-першае, 

тым, што ў інфармацыйным узаемадзеянні вялікіх сацыяльных груп кожны 

камунікатар (асэнсавана ці не) выступае не столькі ад свайго імя, колькі ад імя 

групы, якую ѐн прадстаўляе. Па-другое, у падрыхтоўцы і перадачы паведамлення 

ўдзельнічае значная колькасць людзей (работнікі рэдакцый, тэхнічны персанал). 

 6. Аўдыторыя СМК уяўляе сабою разнавіднасць масы. Маса – гэта 

бессітэмнае аб’яднанне індывідаў без адбору па сацыяльных, прафесійных, 

адукацыйных, узроставых або іншых крытэрыях. Аўдыторыю СМК 

характарызуюць вялікія памеры і неарганізаваны, стыхійны характар. 

Камунікатар у час падрыхтоўкі і перадачы паведамлення не можа дакладна 

ведаць памер і склад аўдыторыі, што робіць яе ананімнай, а гэта ўтварае шмат 

складанасцяў. Аўдыторыя СМК размежавана на невялікія групы, якія могуць 

знаходзіцца як побач, так і на вялікіх адлегласцях адна ад другой. 

 7. Паведамленні МК характарызуюць такія прыкметы, як універсальнасць 

(уключэнне ў іх самай разнастайнай інфармацыі), сацыяльная актуальнасцьс і 

перыядычнасць інфармацыі. 

 8.  Двухпрыступкавы характар успрыняцця паведамленняў МК (СМІ – 

лідэры думкі – атрымальнікі). Менавіта гэтым тлумачыцца, напрыклад, тое, што 

пры трансляцыі выступлення камунікатара перад вялікай аўдыторыяй 

перадаецца не толькі само выступленне, але і рэакцыя слухачоў на яго. 

  МК – гэта зносіны сацыяльных груп, а групы складаюцца з жывых 

рэальных людзей, удзельнікі якіх валодаюць пэўнымі псіхалагічнымі 

характарыстыкамі. Таму пры аналізе МК правамоцна гаварыць пра дзве групы 

функцый: сацыяльныя і псіхалагічныя. 

 Сацыяльныя функцыі МК: 

 інфармаванне – распаўсюджванне ведаў пра рэчаіснасць; 

 сацыяльны кантроль і кіраванне; 

 інтэграцыя грамадства і яго самарэгуляванне; 

 функцыя распаўсюджвання культуры; 

 забаўляльная функцыя; 

 функцыя сувязі паміж асобнымі сацыяльнымі групамі – “функцыя 

міжгрупавой сувязі”.  

 Агульнапсіхалагічныя функцыі МК: 

 1. Утылітараная – заключаецца ў тым, што з дапамогай СМК чалавек мае 

магчымасць вырашаць канкрэтныя практычныя, у тым ліку і бытавыя, праблемы. 

Гэтая функцыя рэалізуецца ў спецыяльных публікацыях, перадачах з 
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разнастайнай ступенню накіраванасці, напрыклад, часопісы “Мабільная сувязь”, 

“Гаспадыня”, “Камп’ютэрная газета”, перадача “Здароўе”. 

 2. Функцыя эмацыйнай разрадкі ажыццяўляецца ў асноўным праз 

публікацыі і перадачы забаўляльнага характару, дзе МК задавальняе 

натуральную патрэбу чалавека ў зняцці напружання. Аднак у пэўных умовах 

забаўляльныя публікацыі і перадачы могуць аказваць “наркатычнае” ўздзеянне, 

уцягваць рэцыпіента ў свет ілюзій, віртуальнае жыццѐ (асабліва – інтэрнэт). 

 Акрамя таго, існуюць сацыяльна-псіхалагічныя функцыі МК: 

 функцыя сацыяльнай арыенціроўкі і ўдзелу ў фарміраванні грамадскай 

думкі; 

 функцыя сацыяльнай ідэнтыфікацыі (далучэння да групы); 

 функцыя кантакту з іншым чалавекам; 

 функцыя самасцвярджэння. 

3. Тыпы адносін ў масавай камунікацыі. 

 У залежнасці ад розных фактараў паміж камунікатарам і рэцыпіентам 

фарміруюцца розныя тыпы адносін. Першы валодае значна большымі 

магчымасцямі, бо можа распараджацца неабходнымі сродкамі ці мае прамы 

доступ да іх. Адпаведна бакі знаходзяцца ў нераўнапраўным становішчы, і 

камунікатар заўсѐды карыстаецца сваѐй перавагай, каб аказаць уплыў на 

рэцыпіента. Вылучаюць 4 тыпы адносін паміж гэтымі суб’ектамі: аўтарытарны, 

патэрналісцкі, камерцыйны і дэмакратычны. 

 1. Аўтарытарная сістэма. У яе межах МК можна разглядаць як адзін з 

механізмаў кіравання, з дапамогай якой палітычная вярхушка трымае пад 

кантролем сацыякультурныя працэсы ў грамадстве. 

 Асноўнай задачай МК становіцца трансляцыя каштоўнасцяў, уяўленняў, 

інструкцый групы кіраўнікоў. Гэтая група валодае поўнай манаполіяй на СМІ, 

інфармацыйная палітыка будуецца на выключэнні са звароту альтэрнатыўных 

уяўленняў і каштоўнасцяў. Вызначальнай рысай аўтарытарнай сістэмы адносін 

паміж камунікатарам і рэцыпіентам з’яўляецца тое, што КП заключаецца ў 

падтрыманні і ўмацаванні ўлады меншасці. 

 2. Патэрналісцкая сістэма – гэта аўтарытарная сістэма, якая ўключе ў сябе 

апраўданне уласнай неабходнасці інтарэсамі грамадскага дабрабыту. У рамках 

гэтай сістэмы права на ўладу інтэрпрэтуецца як грамадскі абавязак, звязаны з 

неабходнасцю кіраваць менш вопытнымі членамі грамадства, ахоўваць іх ад 

шкодных інфармацыйных уздзеянняў. Пры гэтым манаполія на СМІ 

апраўдваецца папярэджаннем іх пераходу ва ўладу дэструктыўных груп. 

Суб’екты, якія кантралююць МК, прадстаўляюць сябе шырокай аўдыторыі ў 

якасці вартаўнікоў грамадскага дабрабыту, падтрымальнікаў сацыякультурнага 

парадку. 

 3. Камерцыйная сістэма ў адносінах да МК можа ў нечым адрознівацца ад 

дзвюх папярэдніх, а ў нечым быць падобнай на іх. Адрозненне праяўляецца ў 

ідэалогіі: прыхільнікі гэтай пазіцыі падкрэсліваюць, што яны не імкнуцца 

выкарыстоўваць сістэму МК з мэтай кіравання. Яны маніфестуюць правы 

людзей прадаваць ці купляць любы тып інфармацыйнай прадукцыі і 

сцвярджаюць, што такім чынам забяспечваецца свабода камунікацыі. Аднак 
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такая свабода залежыць ад рынку, таму яе рэалізацыя звязваецца з шэрагам 

цяжкасцяў: паўстае пытанне пра інфармацыю, у адносінах да якой няма 

ўпэўненасці, ці будзе яна ўспрынята аўдыторыяй (якасць інфармацыі можа быць 

вельмі высокай). Калі выдаткі на трансляцыю гэтай інфармацыі невялікія, то 

камунікатар можа пайсці на рызыку і прапанаваць яе аўдыторыі. Аднак у 

сучаснай сістэме МК прадукцыя дарагая, таму абвешчаны прынцып свабоды 

падвяргаецца пэўным мадыфікацыям.  

 Важным фактарам таксама з’яўляецца час, за які прадукцыя акупіцца. 

Хуткі прыбытак ад інфармацыйнай прадукцыі – асноўны крытэрый яе 

фінансавання. Мастакі, вучоныя, палітыкі-пачаткоўцы, як правіла, не маюць 

неабходных сродкаў для доступу ў сістэму МК і шукаюць крыніцы фінансавання 

ў людзей ці груп, якія валодаюць капіталам. Калі гэтыя людзі будуць 

зацікаўлены ў шырокім распаўсюджанні інфармацыі (= у хуткім звароце і 

прыбытку), то яны прафінансуюць яе ўключэнне ў МК. Аднак практычны 

кантроль над МК можа перайсці ў іх рукі, пры гэтым можна чакаць падабенства 

камерцыйнай сістэмы адносін паміж камунікатарам і рэцыпіентам да 

аўтарытарнай ці патэрналісцкай. 

 4. Дэмакратычная сістэма. У яе межах МК існуе на базе двух 

фундаментальных правоў: перадаваць і атрымліваць інфармацыю. Згодна 

прынцыпам дэмакратычнай культуры, гэтыя правы павінны гарантавацца 

наяўнасцю наступных умоў: 

 права перадаваць і атрымліваць інфармацыю павінна замацоўвацца законам і 

распаўсюджвацца на ўсіх грамадзян краіны; 

 неабходныя прававыя гарантыі таго, што ніякая меншасць не зможа 

перашкодзіць свабоднаму інфармацыйнаму абмену; 

 калі такая свабода па якіх-небудзь прычынах абмяжоўваецца рашэннем 

большасці, рэальнае абмежаванне можа адбыцца толькі пасля шырокай і 

аргументаванай дыскусіі, у якой маюць права ўдзельнічаць усе члены 

грамадства, прычым застаецца адкрытай магчымасць перагляду яе рашэння. 

 4. Стылі зносін у СМК. 

 Журналісцкая праца палягае ў дзвюх сістэмах камунікацыі – масавай 

(уздзеянне на вялікія групы) і міжасобаснай (журналіст – крыніца інфармацыі). 

Вылучаюць тры агульныя стылі паводзін і зносін – рытуальны, маніпулятыўны і 

гуманістычны, – якія рэалізуюцца і ў масавай, і ў міжасобаснай камунікацыі. 

 1. Рытуальны стыль – падтрыманне сувязі з соцыумам. На першы погляд 

такія кантакты падаюцца неінфарматыўнымі, немэтанакіраванымі (напрыклад, 

сітуацыя святочнага стала, дзе тэмы не запраграмаваны; рытуал развітання, 

прывітання і г.д.). Уключэнне ў такі кантакт патрабуе выканання рытуальных 

нормаў. На тэлебачанні рытуальнымі зносінамі з’яўляецца сама перадача (“Поле 

цудаў” – знаѐмства – прывітьанні – падарункі). 

 Мэта рытуальных зносін – не змяненне іншага і ўздзеянне на яго, а 

сцвярджэнне сябе, сваѐй думкі. Удзельнікі пазбягаюць сутыкненняў, галоўнае 

тут – выяўленне сябе як члена калектыву і падтрыманне адзінства з ім. 

 Рытуальна паводзяць сябе дзі-джэі на радыѐ: прывітанне, просьба 

паслухайць песню. Пры гэтым выкарыстоўваюцца этыкетныя формулы: а) 
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прывітанне, знаѐмства, развітанне; б) пытанне вядучага пра мэту тэлефанавання 

(адбываецца арыентацыя на стэрэатыпны адказ); в) перадача “прывітанняў” 

слухачам; г) выбар музыкі. Журналіст падчас такога дыялогу павінен стварыць 

ілюзію выпадковасці і індывідуалізаванасці выбару, прыхаваць прыѐмы 

маніпулятыўных зносін. 

 2. Маніпулятыўны стыль – гэта зносіны, пры якіх да партнѐра ставяцця 

як да сродку дасягнення ўплыву. Тут важныя не якасці чалавека, а тое, якім 

чынам іх можна выкарыстоўваць.  

  3. Гуманістычны стыль – гэта зносіны, заснаваныя на ўзаемаразуменні, 

спачуванні, суперажыванні. Чаканы вынік – не змяненне партнѐра, а сумеснае 

змяненне уяўленняў усіх субяседнікаў. Асноўны механізм уздзеяння – унушэнне, 

сугестыя (нават двухбаковыя). Зносіны будуюцца ўзаемаразуменні, аснова якога 

– суперажыванне (“Женский взгляд” А.Пушкінай). 

 Вылучаюць таксама наступныя стылі зносін: 

 4. Дэмакратычны – усе ўдзельнікі на роўных шукаюць праўду; 

 5. Сафісцкі – дэкараваны пад дэмакратычны большасць тэлешоў); 

 6. Эўрыстычны, факталагічны – пад маскай “толькі факты” журналісты 

дэманструюць убяседніку сваѐ / афіцыйна прынятае ўяўленне пра жыццѐ. Гэты 

стыль патрабуе ад журналіста эмацыйна наблізіцца да чужога вопыту, стаць 

удзельнікам, нефармальным сведкам падзей. 

 

Лекцыя 5. Методыка аналізу масавай камунікацыі 

 1. Кантэнт-аналіз, методыка яго правядзення. 

 Сутнасць кантэнт-аналізу заключаецца ў перакладзе вярбальнай 

інфармацыі ў больш аб’ектыўную невярбальную форму. Кантэнт-аналіз – гэта 

спкецыяльная тэхніка для аб’ектыўнага колькаснага аналізу зместу камунікацыі 

(іншае вызначэнне – статыстычная семантыка). 

 Важны праверачны механізм К-А – паўтаральнасць вынікаў пры 

выкарыстанні аднаго і таго ж матэрыялу рознымі даследчыкамі. Напрыклад, 

даецца заданне для 50-і чалавек (“Студэнт – хто ѐн?”). Людзі даюць 50 розных 

адказаў, якія супастаўляюцца і складваюццца ў аб’ектыўную карціну. 

 Кантэнт-аналіз выкарыстоўваецца пры вывучэнні сацыяльных ацэнак тых 

ці іншых падзей, пры аналізе прапаганды, вывучэнні арсеналу сродкаў масавай 

камунікацыі (лексіка, відэа, стратэгіі, што выкарыстоўваюцца дзеля 

пераканання), падчас псіхалагічных, псіхааналітычных даследаванняў.  

 Першыя прыклады выкарыстання К-А датуюцца ХVІІІ стагоддзем, калі ў 

Швецыі часціня з’яўлення тэм, звязаных з Хрыстом, выкарыстоўвалася для 

прыняцця рашэння пра ерэтычнасць кнігі. У час ІІ сусветнай вайны рэдактары 

шэрагу амерыканскіх газет былі абвінавачаны ў сувязях з нацыстамі на падставе 

таго, што было выяўлена падабенства ў паўтарэнні адных і тых жа тэм з 

фашысцкімі выданнямі. 

 Доследныя мадэлі К-А вылучаюцца ў залежнасці ад таго, што падлічваюць 

у вербальнай плыні. Звычайна падлічваюць:  
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1) часціню доследных адзінак (паўтарэнне пэўных слоў у дакладзе прэзідэнта 

– прыярытэтных напрамкаў дзяржаўнай палітыкі палітыкі: напр., сацыяльнае 

будаўніцтва, іпатэка, крэдытаванне);  

2) наяўнасць / адсутнасць якіх-небудзь тэм;  

3) сувязь паміж тэмамі;  

4) асноўныя тэмы.  

 Само па сабе выяўленне, напрыклад, часціні выкарыстання пэўным 

пісьменнікам нейкага слова кантэнт-аналізам не з’ўляецца. К-А – гэта заўсѐды 

супастаўленне дзвюх плыняў (2-х газет як 2-х вербальных плыняў; выступленняў 

кіраўніка дзяржавы ў розныя гады; невербальнай і вербальнай плыняў – 

дадзеныя пра нараджальнасць і інфармацыя пра дзяцей-герояў у літаратурных 

часопісах). 

  Плѐнным К-А будзе пры даследаванні такіх тэм, як “Вызначэнне аўтара 

ананімнага тэксту”, “Лінгвістычныя адрозненні паміж шызафрэнікам і 

нарамальным чалавекам” (у шызафрэніка слоўнікавы запас намнога меншы, яны 

гавораць пра ўсѐ ў негатыўным святле, зарыентаваны на мінулае, вельмі многа 

расказваюць пра сябе), “Адлюстраванне культурных адрозненняў у песнях 

розных народаў”, “Якія характарыстыкі адрозніваюць бестселер, мыльную 

оперу?”. Апошні прыклад асабліва актуальны для феномена рыначнага існавання 

літаратуры і тэлебачання: на аснове папярэдніх паспяховых выданняў 

устанаўліваецца сярэдні ўзрост героя і гераіні, тып антыгероя, абставіны і г.д. 

Веданне гэтых характарыстык дазволіць спрагназаваць поспех будучай кнігі ці 

пастаноўкі. 

 У сацыялогіі журналістыкі к-а прымяняюць для вывучэння 

функцыянавання СМІ, зместу матэрыялаў, унутрырэдакцыйных дакументаў, 

чытацкай пошты, адносін аўдыторыі да зместу інфармацыі, адносін журналіста 

да сваѐй працы. 

 Найменшымі адзінкамі кантэнт-аналізу з’яўляюцца слова альбо сімвал. 

Вялікая адзінка – тэма – выказванне пра асобны прадмет. Пры даследаванні, 

напрыклад, літаратуры ці кіно, выкарыстоўваюць такую шматгранную адзінку, 

як характар. Да магчымай адзінкі аналізу прад’яўляюцца наступныя 

патрабаванні. Адзінка к-а павінна: 

а) быць дастаткова вялікай, каб выражаць значэнне; 

б) быць дастаткова маленькай, каб не выражаць многа значэнняў; 

в) лѐгка ідэнтыфікавацца; 

д) іх колькасць адзінак быць настолькі вялікай, каб можна было зрабіць 

выбарку. 

 Пасля вызначэння адзінкі вырашаюць, што будзе падлічвацца: часціня, 

месца на паласе (для газеты – памер загалоўка, нумар старонкі і г.д.), час для 

тэлебачання, радые і кіно. Напрыклад, аналіз мовы пэўнай газеты ў розныя гады. 

Можна параўнаць некалькі крыніц, каб вызначыць, чым адрозніваюцца 

камунікатары: выступленні кандыдатаў у прэзідэнты, прэзідэнтаў розных краін. 

Параўноўваюцца не толькі вербальныя крыніцы: біяграфія пісьменніка і яго 

творы, экранізацыя крыніцы і наступнае павелічэнне попыту на кнігу. Без 

камп’ютэрнай апрацоўкі матэрыялу такі падлік немагчымы. 
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 Вылучаюць тры ўмовы развіцця камунікатыўных працэсаў, пры якіх 

выкарыстанне кантэнт-аналізу з’яўляецца найбольш эфектыўным. 

 1. Калі ў доследнай сітуацыі немагчымы “выхад” на аўтара (пісьменнік 

ХVІІІ ст., прапаганда чужой краіны, дэфіцыіт інфармацыі і інш.). Так, ва ўмовах 

дэфіцыту інфармацыі амерыканцы аналізавалі адносіны Ельцына і ваенных на 

аснове таго, зашпілены ў яго гузікі ці не, калі ѐн выходзіць выступаць. 

 2. Калі моўны фактар з’яўляецца вырашальным для даследавання (пошук 

аўтара ананімнага твора, вызначэнне аўтарства тэкстаў (гісторыя з раманам “Ціхі 

Дон” М.Шолахава), псіхічныя адхіленні, напрыклад, шызафрэнія). 

 3. Калі аб’ѐм матэрыялаў вельмі вялікі (у выпадках масавай камунікацыі). 

Напрыклад, амерыканскі даследчык Джон Нэсбіт праводзіць аналіз выбраных 

сацыяльных тэндэнцый на аснове штоквартальнага кантэнт-аналізу 6000 газет. 

Індывідуальнае прычытанне адной-двюх газет не дае магчымасці ўбачыць тое, 

што паказвае аналіз цэлага масіву. 

 Кантэнт-аналіз ўяўляе сабой важны інструментарый для паблік рылэйшнз, 

для даследавання выступленняў палітычных лідэраў (ужыванне часціні пэўных 

слоў, тэм – Гітлер (устаноўка на агрэсію, выказванні пра ганенні яўрэяў, 

непаўнавартаснасці пэўных нацый і пад.). У выніку супастаўлення прамоў 

Хрушчова і Кенэдзі падчас халоднай вайны ўзнікла т.зв. люстраная гіпотэза: 

успрыняцце Амерыкі і СССР супрацьлеглымі бакамі скажалася аднатыпна. 

 2. Прапандысцкі аналіз. Мадэлі і схема. 

 У сучасным свеце прапаганда перастала быць чыста ідэалагічным 

заняткам, яна перайшла на навуковую аснову. Так званая халодная вайна, якая на 

самой справе была вайной семантычнай, семіятычнай, паслужыла стымулам для 

развіцця камунікатыўных мадэляў уздзеяння. Так, у ЗША лічыцца, што лепш 

інфармацыйна апрацаваць аднаго журналіста, чым пяць хатніх гаспадынь. 

 Прапаганда імкнецца ўціснуць інфармацыю ў пэўныя рамкі і тым самым 

адцягнуць увагу ад пытанняў, якія за гэтыя рамкі выходзяць. Часта слова 

прапаганда разумеецца як нешта дрэннае і ставіцца ў сінанімічны рад з 

наступнымі паняццямі: прамыванне мазгоў, псіхалагічная вайна, маніпуляцыя, 

падман, скажэнне. Аднак прапаганда не зпаўсѐды абапіраецца на падман. у 

залежнасці ад крыніцы і сапраўднасці інфармацыі  вылучаюць “белую”, “шэрую” 

і “чорную” прапаганду (Г.Джоуэт, В.О’Донал).  

 “Белая” прапаганда характарызуецца тым, што яе крыніцу можна дакладна 

ўстанавіць, а інфармацыя адпавядае рэчаіснасці.  

 Пры “шэрай” прапагандзе нельга дакладна вызначыць крыніцу, а 

сапраўднасць інфармацыі – пад пытаннем.  

 “Чорная” прапаганда выкарыстоўвае падманную крыніцу, распаўсюджвае 

сфабрыкаваныя паведамленні. Тыповы прыклад – савецкі друк пра 

капіталістычныя краіны і пра стан жыцця ў СССР. У газетах 

выкарыстоўваліся словы, за якімі нічога не стаіць і якія ўспрымаюцца як 

маркеры падману: “палепшыць”, “павысіць”, “паглыбіць”, “паскорыць”, 

“зроблена пэўная праца”, “дасягнуты пэўныя вынікі”.  

 На сѐнняшні дзень вылучаюць дзве мадэлі прапагандысцкай камунікацыі: 
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 1. Мадэль скрыўленай крыніцы: прапагандыст стварае скрыўленую 

крыніцу, з якой выходзіць паведамленне. Атрымальнік разглядае гэтую 

інфармацыю як сапраўдную, бо не ведае арыгіналу (БТ падчас выбараў). 

 2. Мадэль легітымізацыі крыніцы: прапагандыст таемна змяшчае 

арыгінальнае паведамленнне ў легітымнай крыніцы. Гэта паведамленне 

перадаецца прапагандыстам атрымальніку інфармацыі ў выглядзе іншага, што 

выйшла з другой крыніцы. (Журналіст жоўтай газеты друкуецца ў аўтарытэтным 

выданні. Далей гэтую інфармацыю перадаюць са спасылкай не на таблоід, а на 

сур’ѐзнае выданне.) 

 3. Мадэль крыніцы чутак: інфармацыя выкарыстоўваецца без спасылкі на 

крыніцу. Гэта даволі эфектыўная мадэль. 

 Прыклады: у савецкі час – чутка пра адстаўку, арышт “ворага народа” і 

пад. – камунікацыйны вакум, адчужэнне; Ленін просіць яду; Макартні памѐр, 

замест яго ў “Бітлз” выступае двайнік – эксперыменты з выявай на пласцінцы, 

адпаведнае пытанне ў час яго прыезду ў Маскву; бібліятэка пабудавана на 

балоце, хутка разбурыцца; метро запушчана без папярэдняй “устойкі”.  

 Існуе наступная схема прапагандысцкага аналізу, згодна з якой улічваюцца 

наступныя фактары:  

 1. Ідэалогія і мэты прапагандысцкай кампаніі. Выяўленне ідэалогіі –гэта 

вызначэнне ацэнак, адносін, паводзін, якія лічацца нормай для пэўнай 

сацыяльнай групы. Ідэалогія разумеецца тут як той ці іншы варыянт мадэлі 

свету, уласцівы сацыяльнай групе. Таму ўздзеянне на моладзь павінна 

адрознівацца ад уздзеяння на пенсіянераў. Устанаўліваецца станоўчы ці адмоўны 

полюс ва ўспрыманні дадзенай групы. Гэта дасць магчымасць падвесці новы 

невядомы для яе аб’ект да патрэбнага прапагандысту полюса. Важна памятаць, 

што ідэалогія ў масавай свядомасці набывае форму міфалогіі.  

 2. Кантэкст, у якім адбываецца прапаганда. Даследчык павінен 

ўстанавіць шырокі кантэкст падзей, знайсці іх інтэрпрэтацыю, высветліць, якія 

пытанні найбольш хвалююць аўдыторыю. Асаблівая ўвага надаецца прнятым у 

дадзеным грамадстве міфам: напрыклад, таталітарны міф паэтызаваў 

П.Марозава, Стаханава, узвышаючы сацыяльныя характарыстыкі над 

асобаснымі. Для амерыкі тыповая міфалагічная мадэль Лінкальна ці Клінтана: 

дзіця расце ў дрэнных умовах, аднак уздымаецца наверх сацыяльнай іерархічнай 

лесвіцы. 

 3. Ідэнтыфікацыя прапагандыста – гэта пошук аўтара арынінальнага 

паведамлення, які часцей за ўсѐ імкнецца схавацца. Таму тут актуальнае 

пытанне: хто і чаму выйграе ад распаўсюджання гэтага паведамлення. 

 4. Структура прапагандысцкай арганізацыі дазваляе ўбачыць яе 

рэальныя сувязі: чаму паведамленне перадаецца менавіта па гэтым канале СМК, 

хто яго кантралюе. 

 5. Вызначэнне мэтавай аўдыторыі. Больш эфектыўная “апрацоўка” 

лідэраў думкі, чым масавай аўдыторыі. 

 6. Тэхніка ўздзеяння. Асаблівая ўвага надаецца візуальнай інфармацыі: 

кандыдаты ў прэзідэнты выступаюць на фоне дзяржаўных сцягоў, палітыкі – на 
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фоне перадвыбарных плакатаў. Важную ролю выконваюць вербальныя інавацыі 

(слоганы). 

 7. Вялікае развіццѐ ў сучасным свеце атрымалі спецыяльныя тэхнікі 

прапаганды:  

 “Рэзананс” – цяжка змяніць грамадскую думку, аднак можна яе 

адкарэктаваць у сваіх мэтах. Асаблівую ролю выконвае давер да крыніцы 

паведамлення, дзеля чаго палітыкі часта выкарыстоўваюць выступленні 

“замяняльнікаў” – прафесараў універсітэтаў, зорак эстрады, спартсменаў 

(напрыклад, браты Клічко ў час “аранжавай рэвалюцыі”). 

 Перабольшванне – у савецкі час асабліва ярка гэта адлюстроўвалася ў мове 

(гіганцкія поспехі, першыя ў свеце і пад.). 

 Эмацыйны ўплыў – такія паведамленні надоўга запамінаюца: 

сфальсіфікаваныя паведамленні, карысныя для прапагандыста (бараны / сцяг 

апазіцыі, асацыятыўны мантаж). 

8. Рэакцыя аўдыторыі на тэхніку ўздзеяння. 

9. Контрпрапаганда. 

10. Эфект і ацэнкі. 

 У журналістыцы і паблік рылэйшэнз шырока выкарыстоўваецца т.зв. 

мяккая прапаганда, якая мае шэраг прыѐмаў і спосабаў: кананізацыя сац-

апытання, “наш чалавек у натоўпе”, сфальсіфікаваеная “ўцечка” інфармацыі і 

інш. (на практычных). 

 3. Сутнасць аналізу чутак. 

 Такая камунікатыўная адзінка, як чуткі з’яўляецца важным элементам 

масавых адносін, аднак рэдка трапляе ў навуковы ўжытак.  

 Чуткі, як правіла, характарызуюцца аднаразовым узнаўленнем перад 

дадзеным слухачом. Пры гэтым чуткі абавязкова падвяргаюцца далейшай 

цыркуляцыі: слухач становіцца “прапагандыстам” і перадае іх далей. Гэты тып 

паведамлення, для якога не патрабуецца дапаможных умоў, можна назваць 

саматрансляцыяй. Пры гэтым магчымае супрацьдзеяння, аднак яно не толькі не 

спыняе распаўсюджання чутак, а наадварот, “падагравае” цікавасць.  

 Існуюць паведамленні, якія транслююцца з цяжкасцямі, выкліканымі як 

зместавым аспектам (не ўсякая інфармацыя можа быць ўспрынята масавай 

аўдыторыяй), так грамадскімі абмежаваннямі (грыф “совершеннно секретно”).  

 Прырода чутак такая, што чалавек ў любым выпадку імкнецца перадаць іх 

далей, пасля чаго атрымлівае своеасаблівую псіхалагічную палѐгку. Гэты 

феномен можна патлумачыць некалькімі прычынамі. 

 1.Чуткі ўтрымліваюць інфармацыю, якая прынцыпова замоўчваецца СМК. 

Таму натуральна, што такая інфармацыя вельмі цікавая для аўдыторыі. Акрамя 

таго, чуткі ніколі не паўтараюць звесткі, перададзеныя СМК: зона маўчання МК 

= зоне распаўсюджання чутак. 

 2.Чуткі – ускоснае праяўленне калектыўнага падсвядомага, пэўных 

архетыпічных феноменаў (па К.Юнгу). У многім яны – адказ на калектыўнае 

трывожнае чаканне. 
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 3.Чуткі – гэта і адказ на грамадскія жаданні, уяўленні. Чуткі – зносіны 

натоўпу – часта ўяўляюць сабой жаданую інфармацыю (гэта выкарыстоўваецца 

“жоўтымі” газетамі).  

 Важнай камунікатыўнай адзнакай чутак з’яўляецца іх вуснасць, яны 

прынцыпова не належаць да пісьмовай камунікацыі. Трапляючы на старонкі 

газет, многія з іх губляюць свае ўласцівасці. Аднак сѐння многія выданняі 

(“жоўтая прэса”) аперыруюць пераважна чуткамі і самі ствараюць іх.  

 Дзеючымі асобамі чутак становяцца вядомыя людзі – палітыкі, артысты, 

пісьменнікі, спарцмены. Яшчэ адна характарычтыка чутак – іх прынцыповая 

ананімнасць, у адрозненне ад афіцыйных фактаў яны не маюць аўтарства. 

 

Лекцыя 6. Лекцыя 8. Міжнародныя камунікацыі 

 1. Міжнародныя камунікацыі як аб’ект даследавання. 

 Міжнародныя камунікацыі маюць шэраг спецыфічных асаблівасцяў: 

1. Яны праходзяць у сітуацыі як бы ўмоўна незалежных камунікатыўных працэсаў 

(няма, напрыклад, сусветнага урада).  

2. У камунікацыі прымаюць удзел прынцыпова розныя структуры, таму ўзнікае 

праблема несупадзення не проста сімвалаў і кадзіровак, але і “нацыянальных 

карцін свету” і нават “нацыянанальных логік”.  

3. Міжнародныя камунікацыі адбываюцца пад больш жорсткім кантролем, чым 

унутраныя. Гэта таксама адбіваецца на іх існаванні.  

4. МК дастаткова часта праходзяць у агрэсіўным асяроддзі, што значна ўскладняе 

ўсе працэсы. Некаторыя даследчыкі разглядаюць будучую вайну як вайну 

цывілізацый (сѐння яна ўжо ідзе: паміж хрысціянскім Захадам і мусульманскім 

Усходам).  

 Разам з тым нават у перыяды вялікай канфрантацыі МК не знікаюць. 

Наадварот, менавіта ў час вострага супрацьстаяння дзяржавы шукаюць новыя 

віды кантактаў. Напрыклад, у час “халоднай вайны” паміх СССР і ЗША краіны 

абменьваліся інфармацыяй у галіне культуры, аднак пад строгім кантролем: 

песні і танцы выступалі замяняльнікамі вербальных тэкстаў.  

 МК выступаюць своеасаблівым сілавым цэнтрам, які вызначае культурна-

духоўныя каштоўнасці жыхароў розных краін6 гэта ўздзеянне фільмаў, раманаў, 

музыкі, іншых праяў масавай культуры. У сістэму МК уваходзяць не толькі 

рэальныя (дом, сям’я), але і сімвалічныя каштоўнасці. Апошнія прадвызначаюць 

палітычныя паводзіны дзяржаў. Так, у імідж ЗША ўваходзіць своеасаблівы 

ізаляцыянізм: амерыканцы лічаць сваю краіну унікальнай, адрознай ад іншых. 

Знікненне СССР яшчэ больш павялічыла амбіцыі ЗША як звышдзяржавы. 

 Вылучаюць 2 віды міжнароднай інфармацыі. Розніцу паміж якім добра 

ілюструе абмен паміж развітымі і слаба развітымі рэгіѐнамі – гэта абмен 

тэхналагічнай і сацыякультурнай інфармацыяй. Існуюць 2 схемы абмену. У 

схеме А ідзе максімум абмену прыкладной інфармацыяй і мінімум 

сацыякультурнай. У схеме В максімальна ўспрымаецца сацыякультурная 

інфармацыя, а да мінімума зведзена прыкладная.  

 Краіны СНД ідуць па варыянту В (перакулены трохкутнік, па тэрміналогіі 

А.Панарына). Яны пазычаюць заходні лад жыцця, але не бяруць у дастатковым 
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аб’еме тэхналогіі, якія гэты лад падтрымліваюць. Краіны Азіі, наадварот, 

пазчылі па максімуму тэхналагічную інфармацыю і па мінімуму 

сацыякультурную.  

 

Схема А  

 Сацыякультурная І 

Кітай  Навукова-тэхнічная І 

    Прыкладная І 

 

 

Схема Б  Сацыякультурная І 

Расія                    Навукова-тэхнічная І     

  Прыкладная І 

 

 

 2. Міжнародныя камунікатыўныя плыні. 

 ААН і ЮНЕСКА пастаянна падкрэсліваюць неэквівалентнасць 

інфармацыйных плыняў, якія існуюць у сучасным сусветным грамадстве. Яшчэ ў 

1957 г. была звярнута ўвага на інфармацыйны дысбаланс: абмен інфармацыяй 

паміж багатымі краінамі Поўначы (Канада, ЗША, Еўропа, Японія) і беднымі 

краінамі Поўдня (Цэнтральная і Паўднѐвая Амерыка, Афрыка, Акеанія). З 

Поўначы на Поўдзень ідзе ў 100 разоў больш інфармацыі, чым у адваротным 

накірунку. Так, Еўропа транслюе на Афрыку 855 гадзін у год, Афрыка на Еўропу 

– толькі 70. (“Свет атрымлівае 80% навін з Лондана, Парыжа і Нью-Йорка”).  

 Індустрыяльныя краіны цалкам кантралююць навуковую і тэхнічную, 

прамысловую, камерцыйную, гандлѐвую інфармацыю, інфармацыю аб 

прыродных рэсурсах і клімаце, якую атрымліваюць праз спадарожнікі. Такія 

звесткі кантралююцца ўрадавымі арганізацыямі альбо буйнымі карпарацыямі і 

не трапляюць ў слаба развітыя  краіны. Атрымліваецца, што мы глядзім на свет 

чужымі вачамі. Гэтую неадпаведнасць яскрава ілюструе кінапрадукцыя, радыѐ, 

кнігі. 

 Існуюць і іншыя віды асіметрыі, якія пераўтвараюць камунікацыю ў 

неэфектыўную з’яву.  

 1. Інфармацыйная асіметрыя. Замест неабходных надзѐнных звестак 

інфармацыйныя сеткі гавораць пра пра знакамітых асоб, крызісы і пад. 

 2. Вертыкальная асіметрыя камунікацыі: невялікая група людзей 

звяртацца да ўсіх і навязвае погляды, астатнія пасіўна ўспрымаюць інфармацыю. 

 3. Асіметрыя крызісу. Вельмі часта СМІ паказваюць прыродныя бедствы, 

хаос, аварыі, забастоўкі. У выніку людзі дэманструюць два варыянты рэакцыі на 

гэта: альбо закрываюцца ад інфармацыі, альбо ўзбуджаюцца і губляюць 

магчымасць бачыць рэальныя прычыны праблем сваіх краін.  

 4. Знешняя асіметрыя. Транснацыянальныя кампаніі захопліваць змест 

культурных і забаўляльных праграм у недастаткова развітых краінах (СNN 

замест якога-небудзь зімбабвійскага канала). Паступова знікае стымул да 
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вытворчасці ўласных праграм, кніг, фільмаў. У выніку ўзнікае аднастайнасць 

густаў, стыляў і змястоўнага напаўнення культурнага жыцця.  

 У цэлым праблема асіметрыі вельмі важная: 

 абвешчаны свабодны абмен інфармацыяй на сѐння не рэалізуецца; 

 развіццѐ краіны і адпаведных камунікацыйных магчымасцяў узаемазвязаны.  

 Міжнародная інфармацыя – вельмі важны складнік міжнародных адносін. 

Дзеля забеспячэння інтарэсаў мільѐнаў яе атрымальнікаў неабходна свабоднае 

праходжанне паведамленняў, празрыстыя інфармацыйныя межы.  

 Многія дзяржавы, у тым ліку – Беларусь і Расія, “адсочваюць” 

інфармацыю, якую перадаюць замежныя журналісты пра іх У выніку 

несупадзення поглядаў пазбаўляюць журналістаў акрэдытацыі, высылаюць за 

межы краіны. Як суадносяцца такая дзяржаўная палітыка з абвешчаным 

ЮНЕСКА правам чалавека на камунікацыю, свабоду ад дамінуючай улады? 

 3. Міжкультурная камунікацыя. 

 У кожнай культуры свая логіка: значнае для адной культуры можа 

ігнаравацца ў іншай. Пры міжнароднай камунікацыі неабходна ўлічваць 

несупадзенні “карцін свету”, ведаць асаблівасці краіны-партнѐра. 

 Час. Заходняя культура дакладна вымярае час, спазненне лічыцца правінай 

(“Дакладнасць – ветлівасць каралѐў”). У арабаў ці лацінаамерыканцаў гэта не 

так: каб выклікаць прыхільнасць, там неабходна патраціць час на 

неінфарматыўныя рытуальныя размовы. Паспешнасць праяўляць не варта – 

можа ўзнікнуць культурны канфлікт. Так, арабы лічаць піццѐ кавы і размовы 

асобнай справай, амерыканцы – марнатраўствам. Арабы разглядаюць дакладныя 

тэрміны як крыўду; у эфіопаў прэстыжным лічыцца доўгае выкананне пэўнай 

справы: чым даўжэй, тым лепш. 

 Колер. У Еўропе колерам жалобы лічыцца чорны, у Індыі – белы, у Японіі 

чорны – колер радасці. 

 Прастора.  У кожнага народа існуюць т.зв. персанальныя зоны. Для 

насельнікаў Паўночнай Амерыкі і Заходняй Еўропы персанальная зона складае 

каля 1 м і больш: адзін з суразмоўцаў звычайна можа дацягнуцца рукой да 

другога. Для жыхароў Расіі – каля 90 см, Лацінскай Амерыкі – каля 50 см 

(лацінаамерыканцы размаўляюць на адлегласці сагнутай рукі). Пры размове 

еўрапейца з лацінаамерыканцам у першага можа ўзнікнуць адчуванне 

пранікнення ў асабістую прастору. Калі першы адсунецца, другі зной наблізіцца  

і паспрабуе ўсталяваць звыклую дыстанцыю. Еўрапеец можа ўспрыняць гэта як 

праяўленне агрэсіі.  

 Адлегласць паміж суразмоўцамі-японцамі складае больш за метр. Тут 

выключаецца любы, нават выпадковы дотык. Кітайцы, французы, індыйцы 

размаўлюць на адлегласці каля 50 см і не раздражняюцца ад дотыкаў. На вельмі 

блізкай дыстанцыі размаўляюць жыхары краін Міжземнамор’я, прычым часта 

дапускаюць развязныя адносіны да субяседніка. 

 Кожнаму чалавеку неабходная асабістая прастора, адгароджаная ад 

пранікнення іншых. Па назіраннях амерыканскага псіхолага Эдварда Хола, 

жыхары ЗША і Еўропы (немцы) па-рознаму разумеюць асабістую прастору на 

працоўных месцах. Амерыканцы ў офісах не зачыняюць дзверы (“амерыканец на 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



33 

 

  

службе ў распараджэнні акаляючых”). Для немцаў дзверы – гэта мяжа 

індывідуальнай прасторы, парушэнне якой іншымі не дапускаецца. Расчыненыя 

насцеж дзверы ўспрымаюцца як неахайнасць і несабранасць гаспадара кабінета. 

У амерыканцаў жа – гэта знак таго, што гаспадар на месцы і яму няма чаго 

хаваць. Таму ў ЗША так распаўсюджаны цалкам шкляныя офісы-хмарачосы (КП. 

– 2006. – 2–8 лістап.).  

 Невербальная камунікацыя. У межах “чорнай” культуры лічыцца 

нявыхаванасцю глядзець прама ў вочы настаўніку. У Індыі рухамі, пластыкай 

цела, выразам вачэй, танцам можна перадаваць даволі вялікую інфармацыю, 

адцяняць нюансы. У традыцыйнай японскай культуры не прынята падаваць рукі 

– пры сустрэчы японцы абменьваюцца паклонамі.  

 Аднолькавыя знакі і сімвалы ў розных культурах маюць розныя значэнні. 

 Напрыклад, балгары робяць іншыя рухі, паказваючы “так” ці “не”, чым мы.  

 Знак “о’кей”: англамоўныя краіны – усѐ добра, у Францыі – нуль, нічога, 

Японіі – грошы, у некаторых краінах Міжземнамор’я азначае 

гомасэксуальнасць. 

 Узняты ўверх вялікі палец звычайна ў англамоўным свеце выкарыстоўваецца 

для галасавання на дарозе. Іншае значэнне – усѐ ў парадку. Але калі палец 

рэзка выкідваецца ўверх, то гта азначае знявагу.. У Грэцыі – значэнне 

“заткніся”. Калі італьянцы лічаць да пяці – жэст азначае “1”, а ўказальны 

палец – “2”. 

 V-падобны знак пальцамі ў Велікабрытанііі і Аўстраліі можа мець 

зняважлівую інтэрпрэтацыю. У час ІІ сусветнай вайны Уінстан Чэрчыль 

папулярызаваў знак для абазначэння перамогі (пры гэтым рука павернута 

тульным бокам да таго, хто гаворыць). Калі рука павернута далонню да таго, 

хто гаворыць, – “заткніся”. У Еўропе апошняе значэнне не распаўсюджана. У 

многіх краінах – таксама лічба “2”. 

 Іерархічныя адносіны. У краінах Усходу іх вельмі паважаюць і 

прытрымліваюцца, у Амерыцы маніфестуецца ўсеагульная роўнасць. 

 Каштоўнасці. Вы плывеце на караблі з жонкай / мужам, дзіцям і маці. 

Карабель стаў тануць. Вы можаце выратаваць толькі аднаго чалавека. Каго? У 

заходняй культуры 60% выратуюць дзіця, 40 % –  жонку і ніхто маці (???). На 

ўсходзе 100% выратуюць маці.  

  Розныя культуры маюць розныя правілы абмену інфармацыяй. 

Прадстаўнік больш закрытай усходняй культуры можа прымаць рашэнне даволі 

доўга (японцы, кітайцы). Японцы, напрыклад, прынцыпова не могуць сказаць 

“не”, а выкарысоўваюць розныя апісальныя звароты. 

 Калі культуры знаходзяцца дастаткова блізка, адна з іх можа асіміляваць 

іншую. Зліццѐ культур хавае ў сабе канфліктнасць.  

 Напрыклад, у чорных і белых амерыканскіх жанчын адзін ідэал 

прыгажосці, аднак для негрыцянак існуюць непераадольныя бар’еры ў яго 

дасягненні.  

 На ўзроўні мовы Расія асімілявала Беларусь. 

 В.Акудовіч. Эсэ “Мы і Расея”: “Не заўсѐды і зусім не абавязкова чужая 

культура прыносіцца на штыках і штыкамі ўсталѐўваецца. Расейская культура з 
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уласнай волі да панавання знішчыла культураў болей, чым усе войскі Расейскай 

імперыі знішчылі іншых войскаў. 

 Мілажальнасць культуры – гэта казка для дарослых. Культуры больш 

агрэсіўныя, чым іх носьбіты – народы (гэтая тэза аднолькава пасуе і для 

беларускай культуры). Калі ў войнах паміж народамі хоць зрэдчас здараюцца 

перапынкі, то ў войнах культураў перапынкаў не бывае (“Дыялогі з Богам”, с. 

118). 

 Могуць узнікнуць праблемы пры перакладзе (знакаміты прыклад з 

выступленнем Хрушчова ў ЗША: “Я вам пакажу кузькіну маць”).  

 Журналісту-міжнародніку неабходна ведаць звычаі, асаблівасці 

камунікацыі той краіны, дзе ѐн працуе.  

 

Лекцыя 7. Крызісныя камунікацыі. 

 1. Паняцце крызісу і варыянты крызісных сітуацый. 

 На розных узроўнях чалавек пастаянна сутыкаецца з тымі ці іншымі 

варыянтамі крызісных сітуацый. Самы просты з іх – канфлікт. Ён, у адрозненне 

ад крызісу, лічыцца нормай. Канфлікты садзейнічаюць умацаванню пэўнай 

сістэмы, бо выкрываюць яе “балявыя кропкі” і прымушаюць шукаць кампрамісу. 

Памылкай з’яўляецца вырашэнне канфлікту няправільнымі спосабамі (канфлікт з 

пастаўкай газу з Расіі мог бы ператварыцца ў крызіс, калі б бакі не прыйшлі да 

згоды). 

 Крызісная сітуацыя – гэта ўжо разбураная сістэма. Крызіс прыводзіць да 

самых непрадказальных і непрыемных вынікаў (вынікам крызісў у адносінах 

паміж Ізраілем і арабскім светам, у прыватнасці Палестынай, сталі 

перманентныя войны). 

 У апошні час колькасць крызісаў рэзка павялічваецца, і амаль усе яны 

суправаджаюцца чалавечымі ахвярамі. Крызісамі лічацца: 

 стыхійныя бедствы (цунамі ў Паўднѐва-Усходняй Азіі, снегапады ў Амерыцы, 

плюсавая тэмпература зімой у Беларусі, паводкі ў Еўропе, пажары ў Аўстраліі 

і на Дальнім Усходзе, неверагодная спѐка і інш.);  

 бедствы, справакаваныя людзьмі (партызанская вайна ў Іраку, тэракты); 

 праблемы, выкліканыя дзеяннямі ўладных структур, недакладным 

інфармаваннем прэсы і інш.  

 Крызіс у пэўным сэнсе выгадны для СМІ, бо адразу ж становіцца навінамі, 

інфармацыйнай падставай. 

 Сігналы ўзнікнення і развіцця крызісу (Фрейзер Зейтэль): 

1. Здзіўленне. Як правіла, крызіс узнікае нечакана. Часта крызісны 

спецыяліст, даведваецца пра яго ад журналіста, што патрабуе інфармацыі. 

2. Недахоп інфармацыі. Падзеі адбываюцца адначасова і за імі цяжка 

сачыць. 

3. Эскалацыя (павелічэнне) падзей. Становіцца цяжка адсочваць падзеі і 

выдаваць інфармацыю ў звычайнай манеры. 

4. Страта кантролю. Не толькі падзеі адбываюцца адначасова, але і 

масавае наслаенне інфармацыйных сітуацый (у розных СМІ могуць не 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



35 

 

  

супадаць інфармацыйныя сітуацыі: колькасць ахвяр, прагнозы развіцця і 

вырашэння крызісу). 

5. Узрастанне знешняга кантролю. Узнікаюць шматлікія чуткі, грамадства 

патрабуе адказу на шматлікія трывожныя пытанні. 

6. Аблога. Гэты сігнал (як і першы) датычыць крызіснага спецыяліста. Ад яго 

ўсе нечага патрабуюць – інфармацыі, прыняцця мер, вырашэння крызісу. 

На першы погляд, самы лѐгкі спосаб паводзін для яго – увогуле нічога не 

паведамляць. Аднак гэта можа быць выкарыстана супраць і ацэнена як 

бяздзеянне, безадказнасць. 

7. Паніка. Узнікае паніка, становіцца цяжка і нават немагчыма пераканаць 

каго-небудзь, давесці інфармацыю пра сапраўдны стан рэчаў. 

 Вылучаюць 2 віды крызісу (амерыканец Сэм Блэк): 

 1) Вядомае невядомае. Сутнасць такога крызісу ў тым, што чалавек ведае 

пра магчымасць яго ўзнікнення, аднак невядома, дзе і як ѐн можа адбыцца. Гэта  

аварыі на чыгунцы, у авіацыі, у хімічнай прамысловасці, ядзернай энэргетыцы і 

г.д.  

 2) Невядомае невядомае. Такія крызісы прадказаць немагчыма: 

напрыклад, атручванні прадуктамі харчавання, сацыяльныя хваляванні, 

стыхійныя бедствы і г.д. 

 Амерыканскія даследчыкі крызісных камунікацый даюць яшчэ адну 

класіфікацыю крызісаў і магчымыя сцэнарыі іх развіцця: 

 1) Нечаканы крызіс, калі няма часу для падрыхтоўкі і планавання. Гэта, 

напрыклад, транспартны аварыі, землятрусы, пажары, смерць кіраўніка. Такая 

сітуацыя патрабуе загадзя ўзгодненых дзеянняў, каб не даць развіцца 

непаразуменням, затрымкі ў рэакцыі.  

 2) Крызіс, які ўзнікае, дае час для даследавання і планавання. Асноўная 

задача пры гэтым – выпраўленне сітуацыі да таго, як яна пяройдзе ў крытычную 

фазу. 

 3) Пастаянны крызіс можа доўжыцца месяцамі ці гадамі, нягледзячы на 

высілкі па яго вырашэнні (напрыклад, харчовы крызіс “пераходнага перыяду” ў 

краінах СНД). 

 Крызісная сітуацыя ўтрымлівае некалькі аспектаў:  

 А – падзея адбылася, ужо нічога нельга змяніць;  

 Б – неадкладна трэба прадумаць і пракантраляваць яе інфармацыйнае 

прадстаўленне;  

 В – інфармацыйнае прадстаўленне падзеі пачынае развівацца незалежна, пры 

гэтым значная роля належыць чуткам. 

 Цяжкасці ў крызіснай сітуацыі абумоўлены яе асноўнымі 

характарыстыкамі – непрадсказальнасцю і дынамічнасцю. 

 Непрадказальнасць. Крызіс – гэта заўсѐды новая сітуацыя, да якой чалавек 

аказваецца непадрыхтаваны. Чалавек кепска прымае рашэнні ў надзвычайнай 

сітуацыі. Таму для паспяховай працы ў такіх умовах неабходна мець загадзя 

падрыхтаваны план дзеянняў, тады сітуацыя перастае быць новай і нечаканай. 

 Дынамічнасць. Крызіс – гэта падзея, у якой заўсѐды адчуваецца дэфіцыт 

часу. Тут таксама можа дапамагчы папярэдняя падрыхтоўка. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



36 

 

  

 Такім чынам, каб хутчэй вырашыць крызісную сітуацыю, неабходна мець 

падрыхтаваны і адпрацаваны на практыцы план.  

 Этапы падрыхтоўкі крызіснага плана: 

1. Аналіз магчымага набору праблем.  4. Забяспячэнне сродкамі сувязі. 

2. Падрыхтоўка плана.     5. Трэніроўка. 

3. Падбор каманды.     6. Справавыя гульні. 

 Крызісы часта задраюцца ноччу альбо ў выхадныя дні. Пры падборы 

каманды варта звяртаць увагу на псіхалагічную сумяшчальнасць спецыялістаў, 

памятаць пра доўгатэрміновую і пастаянную (круглыя суткі і больш) працу 

каманды. Трэніроўкі, справавыя гульні павінны праходзіць з удзелам міліцыі і 

прадтаўнікоў мясцовых уладаў, каб наблізіцца да максімальна рэальных абставін 

(вучэнні ваенных, МНС, міліцыі).   

 2. Асаблівасці крызісных сітуацый. 

 Адна з цэнтральных праблем у КС – дэфіцыт інфармацыі. Інфармацыйныя 

плыні існуюць, аднак не могуць выконваць свае звычайныя функцыі, а для 

новага функцыянавання яны не прыстасаваныя (яркі прыклад – 

паслячарнобыльская сітуацыя).  

 Складанасць КС у многім тлумачыцца наступнай прычынай: спецыялісты 

ацэньваюць іх па статыстыцы, мінулым вопыце, звычайныя людзі – на ўзроўні 

эмоцый.  

 Падчас развіця і ліквідацыі крызісу выкарыстоўваюцца 2 віды мовы – 

вярбальная і невярбальная. Нярэдка яны супярэчаць адна адной: напрыклад, 

бачныя меры (эвакуацыя, аб’яўленне надзвычайнага становішча) 

суправаджаюцца паведамленнямі, накіраванымі на супакаенне аўдыторыі, 

маўляў, “няма прычын для трывогі”.  

 Характэрны элемент КС – знікненне даверу да крыніц інфармацыі (побач з 

яе недахопам). Асаблівую ролю пачынаюць выконваць тыя, хто выступае на 

аўдыторыю. Крызіс – гэта час прыняцця важных рашэнняў, таму нехта павінен 

браць на сябе адказнасць. З аднаго боку, узрастае роля планавння, з другога – 

“роля асобы ў гісторыі”. Камунікацыі ў перыяд крызісу накіраваны на тое, каб 

захаваць сацыяльнае кіраванне ў новай сітуацыі, калі, з аднаго боку, 

насельніцтва адрываецца (отторгается) ад уладных структур, з другога – 

аказваецца максімальна зацікаўленым у моцным лідары.  

 Паводзіны мас-медыя у крызіснай сітуацыі. Як правіла, спачатку СМК 

імкнуцца сканцэнтравацца на вырашэнні праблемы (актуальнае пытанне “Што 

рабіць?”). Пасля спрацоўвае прынцып бумеранга – СМК крытыкуюць уладныя 

структуры (актуальнае пытаннен “Хто вінаваты?”). СМК могуць не толькі 

выступаць рэтранслятарам крызісу, аднак і правакаваць яго. Характэрная адзнака 

крызіснай сітуацыі – непрадказальнасць, тым не менш у многіх выпадках мас-

медыя могуць значна ўплываць на яе развіццѐ. 

 Мас-медыя падчас крызісу могуць выступаць у якасці сябра альбо ворага. 

Амерыканскія спецыялісты ў сферы паблік рылэйшнз раяць адказным асобам 

пры крызісах улічваць шэраг момантаў:  

 фраза “без каментарыяў” толькі ўзмоцніць варожасць аўдыторыі; 

 заўсѐды трэба імкнуцца дапамагчы ў вырашэнні КС;  
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 неабходна ведаць пра час выхаду тэленавін і газет і не збіраць прэс-

канферэнцыі пасля гэтага тэрміну; 

 варта імкнуцца да супрацоўніцтва з журналістамі, а не супрацьстаяць ім. 

 Галоўнае правілам у крызіснай сітуацыі – адкрытасць (“Гаварыце ўсѐ і 

гаварыце хутчэй!”). Яна (адкрытасць) дапаможа пазбегнуць узнікнення чутак, 

нагнятання стрэсу. Асабліва важна шырока распаўсюджваць пазітыўныя звесткі, 

каб людзі маглі бачыць вынікі прынятых рашэнняў і сведчанне іх эфектыўнасці. 

Таксама неабходна прымаць пад увагу стан родных і сяброў пацярпелых, 

прадстаўляць тэлефоны “гарачых ліній”. Гэта дазволіць дасягнуць максімальна 

магчымых вынікаў нават ў вельмі складанай сітуацыі. 

 3.Механізмы камунікатыўнага ўздзеяння ва ўмовах крызісу. 

 Крызісная камунікацыя праходзіць у спецыфічных умовах, якія неабходна 

ўлічваць пры распрацоўцы механізмаў уздзеяння. Сітуацыя крызісу 

характарызуецца:  

 узрастаннем ролі інфармацыі ўвогуле; 

 зменай каналаў камунікацыі, пераход ад афіцыйных да неафіцыйных; 

 стварэннем уласных сістэм забяспечання жыццядзейнасці, бо прынятыя 

перастаюць працаваць эфектыўна і інш. 

 Усѐ названае пераводзіць чалавека ў сістэму больш простых 

камунікатыўных сістэм, біялагічныя рэакцыі пачынаюць дамінаваць над 

сацыяльнымі. Адсюль узнікае страта рацыянальнага складніка камунікацыі, усѐ 

утрыруецца, эмацыйна афарбоўваецца (сітуацыя панікі). Таму пры 

камунікатыўным уздзеянні, пры перакананні на першы план павінны выходзіць 

псіхалагічныя моманты. 

 Падчас крызісу дзейнічаюць два асноўныя камунікатыўныя працэсы: 

стварэнне інфармацыі (паведамленне звестак пра любыя пазітыўныя зрухі) і 

блакіроўка інфармацыі. Пры гэтым блакіруецца не толькі інфармацыя, але і 

несістэмныя, асацыяльныя паводзіны, выкліканыя біялагічнымі патрэбамі 

(найперш, захаванене ўласнага жыцця). У крызісныя сітуацыі зараней уводзяцца 

пэўныя стабілізатары паводзін. Напрыклад, у час аварыі на вадзе, паводле 

прынятых правіл, першымі ў шлюпку павінны трапіць жанчыны і дзеці, потым 

астатнія пасажыры і апошнімі – каманда і капітан. Яшчэ адзін прыклад 

сацыяльнага нарміравання паводзін – выратаванне сцяга ва ўмовах акружэння. 

 Чалавек ў надзвычайных умовах па-іншаму ацэньвае атрыманую 

інфармацыю: успрымае толькі тое, што падтрымлівае выбраную ім 

інтэрпрэтацыю падзей. Таму вельмі важна выбраць правільныя механізмы 

камунікатыўнага ўздзеяння: 

 1. Журналісту трэба ўлічваць запатрабаванні розных сегментаў аўдыторыі, 

прынцыпова не працаваць з усімі адразу. Такая накіраванасць, адраснасць 

дазваляе стварыць моцнае інфармацыйнае поле, дасягнуць эфектыўнасці 

ўздзеяння. Журналіст – гэта толькі сродак перадачы інфармацыі, а не яе 

стваральнік. 

 2. Эфектыўнасць уздзеяння на аўдыторыю павышаецца пры супадзенні 

камунікатара і слухача. Напрыклад, для размовы з падлеткамі пра шкоду 
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наркаманіі лепш запрасіць былога наркамана таго ж узросту, чым урача ці 

міліцыянера, да якіх будзе меншы давер. 

 3. Варта ўлічваць і выкарыстоўваць двухпрыступкавую мадэль 

камунікацыі: мас-медыя – лідэры думак – аўдыторыя, калі перадаецца найперш 

уплыў, а не інфармацыя.  

 Аднак для ліквідацыі панікі паведамленняў СМІ недастаткова – любая 

інфармацыя, атрыманая па каналах СМІ, павінна падтрымлівацца міжасабовымі 

зносінамі. 

 

Лекцыя 9. Мадэлі камунікацыі 

 1. Сацыялагічны і псіхаагічныя мадэлі камунікацыі. 

 Аналіз камунікацыі актыўна ажыццяўляецца на стыку псіхалогіі і 

сацыялогіі, дзе былі адкрыты цікавыя камунікатыўныя мадэлі, якія ў многім 

прадвызначаюць сучасныя навуковыя падыходы. 

 1. Двухпрыступкавая мадэль камунікацыі. 

 Да гэтай тэорыі прыйшлі, прааналізаваўшы ўздзеянне мас-медыя на 

аўдыторыю адразу пасля атрымання паведамленняў і праз два тыдні. Уздзеянне 

атрыманага паведамлення праз два тыдні не ўпала, а, наадварот, узрасло. 

Выявілася, што ўрастанне ўплыву было звязана з абмеркаваннем гэтых праблем 

атрымальнікамі інфармацыі з так званымі “лідэрамі думкі” (мнений). Так, з 

аднапрыступкавай мадэлі камунікацыі (СМІ – атрымальнікі) узнікла 

двухпрыступкавая (СМІ – лідары думкі – атрымальнікі). Калі на першым этапе 

галоўным момантам становіцца перадача інфармацыі, то на другім – перадача 

ўплыву. 

 Падмацоўвае сапраўднасць гэтай мадэлі тэорыя мінімальнай ролі мас-

медыя ў выбарчай кампаніі (Поль Лазарсфельд): у выніку праведзенага ў 1940 

годзе аналізу аказалася, што мас-медыя змагло рэальна пераканаць толькі 

пэўную колькасць лідэраў думкі, якія ў сваю чаргу распаўсюдзіла ўжо ўласную 

перакананасць далей. Адсюль ўзнікае выснова аб прыярытэнасці міжасабовай 

камунікацыі над масавай пры спробах пераканаць аўдыторыю. 

 2. Дыфузная тэорыя Э.Роджэрса. 

 Тэорыя нарадзілася, калі даследчык аналізаваў распаўсюджанне новых 

ідэй, тавараў і г.д. Ён заўважыў розную ступень схільнасці да новага ў розных 

сегментаў грамадскасці: частка людзей кансерватыўная, частка з лѐгкасцю 

ўключаецца ў новыя працэсы. Таму не варта ўздзейнічаць на ўсіх адразу, а трэба 

пераканаць крытычныя 5% аўдыторыі. Калі ж ідэя дасягне 20%, спыніць яе будзе 

ўжо немагчыма. 

 Дыфузія (ад лац. распаўсюджванне, расцяканне) у гэтым выпадку азначае 

працэс распаўсюджвання інавацыі праз пэўныя камунікатыўныя каналы за 

канкрэтны прамежак часу. 

 Э.Роджэрс лічыў, што пры засваенні інавацыі 

 вельмі важная міжасабовая камунікацыя на ўзроўні людзей аднаго кола і 

аднаго ўзроўсту; 

 патрыятычныя заклікі ўлады неэфектыўныя; 
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 сапраўднасць камунікатыўнай крыніцы часткова прадвызначае поспех 

кампаніі; 

 мас-медыя не можа змяніць паводзіны тых, хто прытрымліваецца іншых 

поглядаў. 

 3. Спіраль маўчання. Згодна з гэтай мадэллю, СМК могуць маніпуляваць 

грамадскай думкай за кошт прадстаўлення слова меншасці замест большасці. 

Чалавек, які адчувае сябе ў меншасці, маўчыць і не выказвае сваѐй думкі, тым 

самым нібы далучаецца да большасці. Калі ж мас-медыя будзе адлюстроўваць 

думку меншасці (г.зн. зробіць меншасць большасцю), то большасць замоўкне. 

 У якасці правіла пастулюецца наступнае: той, хто не знаходзіць сваіх 

думак у масавай камунікацыі, маўчыць. Адсюль і ўзнікае названая магчымасць 

маніпуляцыі, калі ў МК прадстаўлены толькі адзін бок. У выніку з-за таго, што 

чалавек не хоча апынуцца ў ізаляцыі, ѐн ці саступае на пазіцыі большасці, ці 

замаўкае (прыклад рэалізацыі гэтай мадэлі – СМІ ў таталітарным грамадстве). 

 4. Мадэль гейткіпера (брамніка). Ідэя гейткіпера (привратника) належыць 

Курту Левіну, які ў час вайны ставіў эксперыменты па пераарыентацыі 

насельніцтва на больш танныя сарты мяса (субпрадукты). Тады хатняя 

гаспадыня, якая выбірае, з чаго будзе гатаваць абед, стала для яго “брамнікам”, 

што прымае рашэнне, каго ўпускаць у дом. 

 Пазней гэты феномен распаўсюдзіўся на адбор навін, які робяць 

рэдактары: з тысяч падзей рэдактар адбірае толькі дзесяткі (увогуле рэальна 

выкарыстоўваецца толькі 10% паведамленняў). Вучоных зацікавіў прынцып, па 

якому гэта робіцца. Пры даследаванні працы рэдактара адной з радыѐстанцый 

высветлілася, што ѐн арыентуецца на свае палітычныя прыхільнасці і ўласнае 

пераканнне, што можа быць цікава слухачам. “Брамнікам”, такім чынам, 

прызнаецца той, хто кантралюе плынь навін, можа змяняць, паўтараць, здымаць 

інфармацыю. У цэлым гэтае паняцце пахіснула ўспрыняцце інфасістэм як 

адкрытых. 

 2. Семіятычныя мадэлі камунікацыі. 

 1. Мадэль Рамана Якабсона. Імя Якабсона згадваецца ў знакамітым 

вершы У.Маякоўскага “Таварышу Нетэ, параходу і чалавеку”. У 

паслярэвалюцыйныя гады Якабсон пераехаў з Савецкай Расіі спачатку ў Прагу, а 

потым у ЗША, дзе працаваў прафесарам Масачусетскага тэхналагічнага 

інстытута. Даследаванні Якабсона з’яўляюцца асобнай эпохай у развіцці вучэння 

пра камунікацыю, аднак на радзіме яго дасягненні доўгі час замоўчваліся. 

 У працы “Лінгвістыка і паэтыка” Р.Якабсон прапанаваў схему маўленчай 

камунікацы, якая ўтрымлівае 6 фактараў: адрасант, адрасат, кантэкст, 

паведамленне, кантакт, код. Кожнаму з іх адпавядае асаблівая функцыя мовы.  

 1. Эматыўная (экспрэсіўная) функцыя звязана з адрасантам і мае на мэце 

выяўленне яго адносін да таго, што ѐн гаворыць. У мове адзін і той жа змест 

можна інтанацыйна аформіць па-рознаму. Якабсон прыводзіць прыклад, калі 

акцѐр Маскоўскага мастацкага тэатра ў якасці эксперыменту вымаўляў фразу 

“Сѐння вечарам” з дапамогай сарака разнастайных інтанацый, і ўсе гэтыя 

інтанацыі разумеліся і адназначна ўспрымаліся аўдыторыяй. 
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 2. Канатыўная функцыя адлюстроўвае арыентацыю на адрасата, выражае 

непасрэднае ўздзеянне на суразмоўцу. Сюды ўключаецца такія формы, як клічны 

склон, загадны лад. 

 3. Фатычная функцыя накіравана на кантакт, для яе важная не перадача 

інфармацыі, а падтрыманне кантакту. Гэта размовы пра надвор’е, размовы ў час 

застолля. Часта кантакт правяраецца словамі “Ты слухаеш?” 

 4. Метамоўная функцыя звязана з кодам: не ведаючы слова, мы не можам 

спытаць пра яго значэнне і атрымаць адказ. Адказ можа быць дадзены толькі 

апісальна, з дапамогай іншых слоў ці паказу прадмета. 

 5. Паэтычная – накіравана на паведамленне. Гэтая функцыя цэнтральная 

для слоўнага мастацтва, у якім павышаецца ўвага да формы паведамлення. 

Бытавое маўленне больш зарыентавана на змест. 

 6. Рэферэнтная (кагнітыўная) функцыя арыентуецца на кантэкст і ўяўляе 

сабою адсылку да аб’екта размовы. 

 2. Мадэль Юрыя Лотмана. 

 Юрый Лотман – цэнтральная фігура тартуска-маскоўскай семіятычнай 

школы – пры жыцці заслужыў павагу сучаснікаў, яго кнігі перакладаліся і 

выдаваліся на розных мовах.  

 Ю.Лотман лічыў занадта абстрактнай мадэль Р.Якабсона і падкрэсліваў, 

што ў двух суразмоўцаў не можа быць абсалютна аднолькавых кодаў, як не можа 

быць аднолькавага аб’ѐму памяці. Пры поўным падабенстве таго, хто гаворыць, і 

слухача знікае патрэба ў камунікацыі ўвгуле: ім не будзе пра што размаўляць, 

застанецца толькі перадаваць каманды. Для камунікацыі першапачаткова 

патрабуецца неэквівалентнасць суразмоўцаў.  

 Саму камунікацыю Лотман разумее як пераклад тэкста з мовы майго “я” на 

мову твайго “ты”. У розных працах ѐн гаворыць пра неадназначнасць як пра 

вызначальную характарыстыку тэксту. Менавіта гэтая характарыстыка робіць 

магчымым пастаянны зварот да літаратурнага твора, яго паўторнае чытаннне –  

атрыманне новых ведаў з ужо вядомага тэксту. 

 Феномен чытання ўжо вядомага тэксту прывѐў Лотмана да фармулѐўкі 

двух магчымых тыпаў атрымання інфармацыі: “Адзін – атрыманне звонку. У 

гэтым выпадку інфармацыя  выпрацоўваецца недзе збоку і ў канстантным 

(нязменным, пастаянным)  аб’ѐме перадаецца атрымальніку [запіска]. Другі – 

будуецца іначай:  звонку атрымліваецца толькі пэўная частка інфармацыі, якая 

выконвае  ролю ўзбуджальніка, што выклікае ўзрастанне інфармацыі ўнутры 

атрымальніка [хусцінка з вузлом]”. Менавіта так чытаў чалавек мінулага, у якога 

магла быць толькі адна кніга, але чытанне ўсѐ роўна ўзбагачала ведамі 

(напрыклад, Павел Кабыцкі, герой аповесці “Хам”, перачытваў малітоўнік).  

 3. Мадэль Умберта Эка. Італьянскі семіѐтык Умберта Эка вядомы сваімі 

раманамі-бестселерамі (“Імя ружы”). Калі Ю.Лотман вызначальную ролю пры 

семіятычным аналізе адводзіў лінгвістыцы, то У.Эка падкрэсліваў, што “далѐка 

не ўсе камунікатыўныя феномены можна растлумачыць пры дапамозе 

лінгвістычных катэгорый”. Ён надаваў вялікую ўвагу візуальнай камунікацыі і 

лічыў, што знакі малюнка не з’яўляецца адзінкамі члянення, як фанемы мовы. 

Сам факт іх наяўнасці ці адсутнасці не вызначае сэнс паведамлення, знакі 
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інфарматыўныя толькі ў кантэксце (кропка, упісаная ў міндалевідную форму, 

азначае зрэнку і нічога не азначае сама па сабе). У натуральнай мове значэнне 

задаецца зараней, у візуальнай – выпрацоўваецца па меры атрымання 

паведамлення.  

 3. Мадэлі міфалагічнай камунікацыі. 

 Міф мае шэраг вызначальных асаблівасцяў:  

 1. Міф расказвае пра падзеі, у якія чалавек уключаны, актыўна ў іх 

удзельнічае. Міф – блізкі да сучасных паблік рылэйшнз, асабліва ў галіне 

палітыкі. Менавіта міфалагічныя архетыпы (“бацька нацыі”) у многім 

вызначаюць узаемаадносіны лідэра і насельніцтва. Вобраз палітычнага апанента 

ў адпаведнасці з міфалагічнымі мадэлямі вельмі лѐгка трансфармуецца ў вобраз 

“ворага”. 

 2. Сапраўднасць міфа не падвяргаецца сумненню, з чым звязана 

эфектыўнасць яго ўздзеяння. Міфалагічнае не правяраецца: калі яму няма 

адпаведнасці ў рэчаіснасці, то ў гэтым віна рэчаіснасці, а не міфа –  рэальнасць 

пачынае падганяцца пад міф. У межах таталітарнай міфалогіі “Кубанскія казакі” 

былі праўдай, а іх неадпаведнасць жыццю тлумачылася выключэннямі 

лакальнага характару (= недзе ўсе так жывуць, а ў нас выключэнне). 

 3. Міфалагічнае – гэта, як правіла, паўтарэнне таго, што ўжо адбывалася 

раней. Феномен ужо рэалізаванага прэцэдэнта стабілізуе міфалагічную 

сітуацыю, бо змяніць мінулае чалавек не ў сілах. Напрыклад, у таталітарнай 

міфалогіі – “Сталін – гэта Ленін сѐння”; шэраг юбілеяў адзначаліся з адсылкай на 

“святыя” перыяды мінулай гісторыі. 

 У канцы 1980-х гг. грамадства зведала працэс дэміфалагізацыі: 

развенчваліся ўсталяваныя міфы (“Народ і партыя адзіныя”, “Ленін жыў, Ленін 

жывы, Ленін будзе жыць” і інш.). Паступова пачалі стварацца новыя міфы: 

міфалагічнае – адзін з самых эфектыўных сродкаў уздзеяння на людзей, паколькі 

закранае падсвядомасць. У СМІ Беларусі сѐння заўважнае імкненне зваротнай 

дэміфалагізацыі – актыўна робяцца спробы аднавіць савецкі міф і прыстасаваць 

яго да новага часу (тэлепраекты “15”, “Савецкая Беларусія”). 

 Існуе шэраг падыходаў да аналізу міфалагічнай камунікацыі: 

 1. Мадэль Клода Леві-Строса. Для Клода Леві-Строса цэнтральным 

з’яўляецца ўспрыняцце міфа як стуктуры, нават зместам якой становіцца 

структура. На яго думку, міф – гэта мова, але яна працуе на самым высокім 

узроўні, на якім сэнс аддзяляецца ад ад моўнай асновы: словы служаць тут для 

пабудовы вобразаў і дзеянняў. Яны становяцца значымымі элементамі 

дадатковай сістэмы, што разгортваецца ў іншым, пазамоўным, палане. 

Паўтарэнне ў міфе нясе спецыяльную функцыю, а менавіта – выяўляе яго 

структуру.  

2. Мадэль Ралана Барта. У аналізе сучасных міфаў Барт ідзе па тым жа 

шляху – разумее міф як двайную сістэму: структуру, якая мае “надбудову. Ён 

называе сучасны міф імператыўным (катэгарычным): міф звяртаецца канкрэтна 

да чалавека, які адчувае на сабе сілу яго інтэнцыі (імкненне, намер, мэта), 

навязвае чалавеку сваю агрэсіўную двухсэнсоўнасць (“Французкая імперыя ў 

небяспецы”). На думку Барта, мэта сучаснага міфа заключаецца ў тым, каб 
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надаць гістарычна абумоўленым інтэнцыям статус прыродных, узвесці 

гістарычна зменлівыя факты ў разрад вечных. Ён вылучае 2 аспекты 

функцыявання сучаснага міфа:  1) міф будуецца на дастаткова бедным 

азначальным, каб пасля запоўніць яго значэннем (карыкатуры, стылізацыі, 

сімвалы); 2) сам міф можа быць раскрыты любым іншым азначальным (як 

прыклад “французская імперыя”: генерал уручае ордэн салдату-сенегальцу, 

медсястра працягвае лекавы настой раненаму арабу і г.д.). 

3. Мадэль Карла Густава Юнга. Юнг імкнуўся аналізаваць ірацыянальнае 

рацыянальнымі метадамі, у выніку чаго прыйшоў да паняцця архетыпа як з’явы 

калектыўнага падсвядомага. Напрыклад, архетыпы варожых сіл (дэмана), героя, 

бацькі з’яўляюцца вельмі важнымі для паблік рылэйшнз. Фігура дэмана, па 

апісанні Юнга, часта выступае як цѐмнаскурая, мангалоіднага тыпу, гэта можа 

быць плѐнна выкарыстана прапагандай (савецкія ваеннапалонныя часта 

адлюстроўваліся нямецкай прапагандай як мангалоіды). 

4. Мадэль Браніслава Маліноўскага. Маліноўскі (англічанін польскага 

паходжання) вывучаў міфалагічную камунікацыю ў грамадствах прымітыўнага 

тыпу. Грамадству ў розныя часы неабходныя механізмы, якія б яго аб’ядноўвалі, 

іх ролю сѐння выконваюць СМІ. У мінулым функцыя аб’яднання належала 

публічным рытуалам. Яны былі абумоўны як патрэбамі грамадства, так і 

патрэбамі індывіда (некаторыя праблемы ѐн не мог вырашыць адзін, напрыклад, 

пахаванне блізкага). Т.ч., галоўнай функцыяй міфа Б.Маліноўскі лічыць 

сацыяльную: міф – матрыца сацыяльнага парадку, звод правілаў паводзін, 

маральных нормаў. 

Міфы, архетыпы валодаюць магутнай сілай уздзеяння. Яны апісваюць свет 

ідэальнага, тую сферу, да якой чалавек імкнецца і ў правільнасці якой не 

сумняваецца. Таму веданне агульных характарыстык міфалагічнага важнае для 

СМІ, рэкламы. 
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ІІ ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

Тэматыка практычных заняткаў 

V курс  

1 семестр – 4 гадзіны, 2 семестр – 14 гадзін + 6 КСР 

1. Камунікацыя як сацыяльны і навуковы феномен (2). 

2. Віды камунікацыі (2).   

3. Невербальная камунікацыя (2). 

4. Перфомансная камунікацыя (4). 

5. Камунікатыўныя перашкоды ў журналісцкай прафесіі (2). 

6. Масавая камунікацыя (2). 

7. Прапагандысцкі аналіз (2). 

8. Міжкультурная камунікацыя (2 + 2 КСР). 

9. Крызісныя камунікацыі (2 КСР). 

10. Мадэлі камунікацыі (2 КСР). 
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Тэматыка практычных заняткаў 

 

№ 1. Камунікацыя як сацыяльны і навуковы феномен (2) 

1.Асноўныя разнавіднасці камунікатыўных узаемадзеянняў. 

2.Тэорыя камунікацыі і журналісцкая дзейнасць.Віды камунікацыі. 

 

№ 2.Віды кмунікацыі (2) 

1.Вербальная камунікацыя.  

2.Спосабы вербальнага ўздзеяння на субяседніка.   

 

№ 3. Невербальная камунікацыя (2) 

1.Імідж як сродак наладжвання кантакту.  

2.Варыянты іміджу: люстраны, цякучы, пажаданы. Віды камунікацыі. 

 

№ 4. Перфомансная камунікацыя (4) 

1.Агульнае паняцце перфомансу.  

2.Гісторыя перфомансу. 

3.Перфоманс у Беларусі.  

4.Літаратура як від камунікацыі. 

5.Літаратурны перфоманс.  

 

№ 5. Камунікатыўныя перашкоды ў журналісцкай прафесіі (2) 

1.Стэрэатыпы як найбольш распаўсюджаны тып перашкод.  

2.Памылкі журналіста пры наладжванні кантакту з крыніцай інфармацыі. 

 

№ 6. Масавая камунікацыя (2) 

1.Асноўныя напрамкі ў даследаванні МК. 

2.Сацыяльныя функцыі МК. 

3.Сацыяльна-псіхалагічныя і агульнапсіхалагічныя функцыі МК. 

 

№ 7. Прапагандысцкі аналіз (2) 

1. Прапаганда ў прэсе. 

2.Тэхналогіі “мяккай прапаганды” у СМІ. 

 

№ 8. Міжкультурная камунікацыя (2 + 2 КСР) 

  1.Адрозненні “карцін свету”, каштоўнасных установак, правілаў абмену 

інфармацый. 

2.Несупадзенні пры дэшыфроўцы невербальных паведамленняў. 

 

№ 9. Крызісныя камунікацыі (2 КСР) 

1.Паводзіны мас-медыя ў крызіснай сітуацыі.  
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2.Механізмы камунікатыўнага ўздзеяння СМК ва ўмовах крызісу. 

 

№ 10. Мадэлі камунікацыі (2 КСР). 

1.Сацыялагічныя і псіхалагічныя мадэлі камунікацыі. 

2.Семіятычныя мадэлі камунікацыі. 

3.Мадэлі міфалагічнай камунікацыі. 
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ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ПАВЕДАМЛЕННЯЎ 

 

1. Тэорыя камунікацыі як сацыяльны і навуковы феномен.  

2. Асноўныя разнавіднасці камунікатыўных узаемадзеянняў. 

3. Камунікатыўная прастора.  

4. Вербальная камунікацыя.  

5. Спосабы вербальнага ўздзеяння на субяседніка.   

6. Перфоманс і флэшмоб як спосабы камунікацыі. 

7. Перфоманс і флэшмоб у Беларусі.  

8. Літаратура як від камунікацыі. Літаратурны перфоманс. 

9. Спосабы пераадолення камунікатыўных бар’ераў. 

10. Стылі зносін у сродках масавай камунікацыі, іх сутнасць. 

11. Асаблівасці маўлення ў міжасабоснай камунікацыі. 

12. Тэхніка эфектыўнага слухання ў міжасабаснай камунікацыі. 

13. Міжкультурная камунікацыя: несупадзенне “карцін свету” ў розных 

народаў. 

14. Паводзіны мас-медыя ў крызіснай сітуацыі.  

15. Механізмы камунікатыўнага ўздзеяння СМК ва ўмовах крызісу. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



47 

 

  

ІІІ РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 

 

Праграма заліку па дысцыпліне 

“Тэорыя камунікацыі” 

1. Камунікацыя як аб’ект даследавання.  

2. Інтэрпрэтацыя тэрміна “камунікацыя”. 

3. Асноўныя функцыі камунікацыі.  

4. Агульныя характарыстыкі камунікацыі.  

5. Тэорыя камунікацыі і журналісцкая дзейнасць. 

6. Камунікатыўная прастора. Першасныя і другасныя камунікатыўныя працэсы.  

7. Вербальная камунікацыя. Асаблівасці ўздзеяння вербальнай інфармацыі на 

лексічным, семантычным ўзроўні.  

8. Спосабы вербальнага ўздзеяння на субяседніка. Маўленчыя тактыкі 

ўздзеяння. 

9. Невербальная / візуальная камунікацыя. Падсістэмы невербальнай 

камунікацыі. 

10. Імідж як сродак наладжвання кантакту. Варыянты іміджу.  

11. Перфомансная камунікацыя. Агульнае паняцце перфомансу. Гісторыя 

перфомансу.  

12. Перфоманс у Беларусі.  

13. Літаратура як від камунікацыі. 

14. Сутнасць камунікатыўнага працэсу, яго асноўныя этапы.  

15. Каналы перадачы паведамлення.  

16. Камунікатыўныя перашкоды ў журналісцкай прафесіі.  

17. Сутнасць паняцця “масавая камунікацыя”. Адрозненні паміж масавай і 

міжасобаснай камунікацыяй.  

18. Асаблівасці масавай камунікацыі, яе ключавыя функцыі.  

19. Тыпы адносін паміж камунікатарам і рэцыпіентам у масавай камунікацыі. 

20. Стылі зносін у сродках масавай камунікацыі.  

21. Кантэнт-аналіз, методыка яго правядзення.  

22. Прапандысцкі аналіз: мадэлі і схемы.  

23. Сутнасць аналізу чутак. Камунікатыўныя адзнакі чутак. 

24. Міжнародныя камунікацыі як аб’ект даследавання. Спецыфіка міжнародных 

камунікацый.  

25. Тыпы абмену інфармацыяй паміж развітымі і слаба развітымі рэгіѐнамі 

(трохкутнікі А..Панарына).  

26. Міжкультурная камунікацыя.  

27. Паняцце крызісу і варыянты крызісных сітуацый.  

28. Механізмы камунікатыўнага ўздзеяння СМК ва ўмовах крызісу.  

29. Сацыялагічны і псіхалагічныя мадэлі камунікацыі.  
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30. Двухпрыступкавая мадэль камунікацыі.  

31. Дыфузная тэорыя.  

32. Спіраль маўчання.  

33. Мадэль гейткіпера (брамніка).  

34. Семіятычныя мадэлі камунікацыі. Сутнасць семіятычных мадэляў 

Р.Якабсона, Ю.Лотмана, У.Эка.  

35. Мадэлі міфалагічнай камунікацыі. Мадэль К.Леві-Строса. Мадэль Р.Барта. 

Мадэль К.Г.Юнга. Мадэль Б.Маліноўскага.  

36. Працэсы дэміфалагізацыі і зваротнай дэміфалагізацыі ў постсавецкім 

грамадстве.  

37. Роля мас-медыя ў стварэнні сацыяльных міфаў.  
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IV ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў 

Рэспублікі Беларусь па педагагічнай адукацыі 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Першы намеснік Міністра 

адукацыі 

Рэспублікі Беларусь 

_________  ____________А.І. Жук 

27.10.2008  

Рэгістрацыйны № ТД-А.054/тып.  

 

 

ТЭОРЫЯ КАМУНІКАЦЫІ 

 

Тыпавая вучэбная праграма 

для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці: 

1-02 03 05 Беларуская мова і літаратура. Журналістыка 

 

УЗГОДНЕНА 

Старшыня вучэбна-метадычнага 

аб’яднання вышэйшых навучальных  

устаноў Рэспублікі Беларусь 

па педагагічнай адукацыі 

________________ П.Д. Кухарчык 

________________  

 

Начальнік Упраўлення вышэйшай і сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі 

________________ Ю.І. Міксюк 

________________  

 

Першы прарэктар Дзяржаўнай 

установы адукацыі 

“Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы” 

________________ І.В. Казакова 

________________ 

 

Эксперт-нормакантралѐр 

_________   _______________  

________________ 

 

Мінск 2008 
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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Дысцыпліна “Тэорыя камунікацыі” знаѐміць студэнтаў з рознымі відамі 

камунікацыі, асаблівасцямі фукцыянавання разнастайных камунікатыўных 

сістэм, дае ўяўленне пра асноўныя тактыкі наладжвання прафесійных кантактаў 

у залежнасці ад камунікатыўнай сітуацыі.  

Яна непасрэдна звязана з вучэбнымі прадметамі “Методыка журналісцкай 

дзейнасці”, “Прафесійная этыка журналіста”, “Псіхалогія журналістыкі”. 

Мэты выкладання дысцыпліны – набыццѐ тэарэтычных ведаў у галіне 

камунікацыі, фарміраванне навыкаў практычнай дзейнасці на ўсіх узроўнях 

функцыянавання камунікатыўных працэсаў.  

Задачы – даць сістэмныя веды аб універсальнай прыродзе камунікацыі, 

сутнасці інфармацыі і яе носьбітах, галоўных заканамернасцях і базавых мадэлях 

камунікатыўных працэсаў, іх колькаснай і якаснай класіфікацыі. 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен 

ведаць: 

 змест ключавых паняццяў “Тэорыі камунікацыі”;   

 спосабы і сферы прымянення камунікатыўных стратэгій;  

 асаблівасці камунікацыі ў межах асобных культур; 

 механізмы ўздзеяння СМІ на аўдыторыю ва ўмовах крызісных сітуацый. 

 умець: 

 наладжваць адносіны ў сістэмах масавай і міжасобаснай камунікацыі; 

 пераадольваць камунікатыўныя бар’еры, магчымыя ў працэсе 

журналісцкай дзейнасці; 

 аптымальна выкарыстоўваць у прафесійных зносінах сродкі вербальнай і 

невербальнай камунікацыі.  

На выкладанне прадмета “Тэорыя камунікацыі” вучэбным планам 

адводзіцца 70 гадзін, з іх аўдыторных 50 гадзін (30 лекцыйных, 20 практычных). 

 

 

 

 

 
  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



51 

 

  

ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

 

№ Назва тэмы усяго лекцый практ. лаб. 

 Уводзіны 2 2 2 - 

1 Тэорыя камунікацыі як 

сацыяльны і навуковы 

феномен. 

8 4 2 - 

2 Віды камунікацыі. 

 

8 4 4 - 

3 Камунікатыўны працэс. 6 2 2 - 

4 Масавая камунікацыя. 6 4 2 - 

5 Методыка аналізу масавай 

камунікацыі. 

6 4 2 - 

6 Міжнародныя 

камунікацыі. 

6 4 2 - 

7 Крызісныя камунікацыі. 4 2 2 - 

8 Мадэлі камунікацыі. 8 4 2 - 

 Усяго 50 30 20 - 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

Уводзіны 

 Камунікацыя як аб’ект даследавання. Інтэрпрэтацыя тэрміна 

“камунікацыя”. Прадмет і задачы курса. 

 

 Тэма 1. Тэорыя камунікацыі як сацыяльны і навуковы феномен 

 Функцыі камунікацыі: інструментальная, сіндыкатыўная, самавыяўлення, 

трансляцыйная. Агульныя характарыстыкі камунікацыі: вербальная / візуальная, 

іерархічная / дэмакратычная, вусная / пісьмовая (камунікацыя), камунікатыўны  / 

метакамунікатыўны (узроўні камунікацыі), агрэсіўнае / спрыяльнае 

(камунікатыўнае асяроддзе), моцны / слабы (удзельнік камунікацыі), актыўны / 

пасіўны (слухач). Тэорыя камунікацыі і журналісцкая дзейнасць. 

  

Тэма 2. Віды камунікацыі 

 Камунікатыўная прастора. Камунікатыўны дыскурс. Першасныя і 

другасныя камунікатыўныя працэсы. Адрозненне паміж паняццямі 

“інфармацыйная прастора” і “камунікатыўная прастора”. 

Вербальная камунікацыя. Тэкставая камунікацыя. Асаблівасці ўздзеяння 

вербальнай інфармацыі на лексічным, семантычным ўзроўні. Спосабы 

вербальнага ўздзеяння на субяседніка. Маўленчыя тактыкі ўздзеяння: тактыка 

утрыравання, тактыка пераўвасаблення; абагульненне,  прывядзенне прыкладу,  

узмацненне, уступка, зрух, кантраст і інш. Аўтарызацыя як сродак стварэння 

камунікатыўнага кантакту. Вербальныя сродкі аўтарызацыі. Выкарыстанне іроніі 

і  гумару. 

 Невербальная / візуальная камунікацыя. Падсістэмы невербальнай 

камунікацыі. Прасторавая падсістэма. Оптыка-кінетычная (прасторавы стан 

цела, поза, выраз твару, жэсты, поціск рукі і інш.). Паралінгвістычная падсістэма 

(вакальныя якасці голасу, яго дыяпазон, танальнасць, тэмбр). Кінетыка-

канстытуцыйная (будова цела, манера рухацца) і экстралінгвістычная падсістэмы 

(паўзы, смех, тэмп маўлення).  

 Імідж як сродак наладжвання кантакту. Варыянты іміджу: люстраны, 

цякучы, пажаданы.  

 Перфомансная камунікацыя. Агульнае паняцце перфомансу. Гісторыя 

перфомансу. Перфоманс у Беларусі. Літаратура як від камунікацыі. 

 

 

Тэма 3. Камунікатыўны працэс 

 Сутнасць камунікатыўнага працэсу, яго асноўныя этапы. Каналы перадачы 

паведамлення. Кадзіраванне і дэшыфроўка інфармацыі. Зваротная сувязь у 

камунікатыўным працэсе. Тыпы зваротнай сувязі (станоўчая / адмоўная, 
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непасрэдная / адтэрмінаваная). Перашкоды, іх віды (семантычныя, механічныя, 

перашкоды навакольнага асяроддзя). 

 Камунікатыўныя перашкоды ў журналісцкай прафесіі. Стэрэатыпы як 

найбольш распаўсюджаны тып перашкод. Памылкі журналіста пры наладжванні 

кантакту з крыніцай інфармацыі: арганізацыйна-тэхналагічныя, 

агульнапсіхалагічныя (эфект арэолу, эфект апераджэння, эфект парадку, эфект 

сярэдняй памылкі; спосабы псіхалагічнай абароны), памылкі ў тактыцы і 

стратэгіі размовы. 

 

Тэма 4. Масавая камунікацыя 

 Сутнасць паняцця “масавая камунікацыя”. Адрозненні паміж масавай і 

міжасобаснай камунікацыяй. Сродкі масавай камунікацыі (друк, радыѐ, 

тэлебачанне, інтэрнэт). Асаблівасці масавай камунікацыі: сацыяльная 

накіраванасць, арганізаваны характар зносін, калектыўны характар камунікатара 

і інш. Сацыяльныя і агульнапсіхалагічныя функцыі масавай камунікацыі.  

 Тыпы адносін паміж камунікатарам і рэцыпіентам у масавай камунікацыі: 

аўтарытарны, патэрналісцкі, камерцыйны і дэмакратычны. 

 Стылі зносін у сродках масавай камунікацыі. Рытуальны, маніпулятыўны, 

гуманістычны, дэмакратычны, сафісцкі, эўрыстычны стылі, іх сутнасць.  

 

Тэма 5. Методыкі аналізу масавай камунікацыі 

 Кантэнт-аналіз, методыка яго правядзення. Доследныя мадэлі кантэнт-

аналізу. Адзінкі кантэнт-аналізу (слова, сімвал, тэма, характар), патрабаванні да 

іх. Умовы развіцця камунікатыўных працэсаў, пры якіх выкарыстанне кантэнт-

аналізу з’яўляецца найбольш эфектыўным.  

 Прапандысцкі аналіз. Сутнасць паняцця “прапаганда”. Віды прапаганды: 

“белая”, “шэрая” і “чорная” (Г.Джоуэт, В.О’Донал). Мадэлі прапагандысцкай 

камунікацыі. Мадэль скрыўленай крыніцы. Мадэль легітымізацыі крыніцы. 

Мадэль крыніцы чутак. Схема прапагандысцкага аналізу. “Мяккая” прапаганда ў 

прэсе. Прыѐмы і стратэгіі “мяккай” прапаганды. 

 Сутнасць аналізу чутак. Камунікатыўныя адзнакі чутак (вуснасць, 

саматрансляцыя, ананімнасць). Чуткі ў сродках масавай камунікацыі. 

 

Тэма 6. Міжнародныя камунікацыі 

 Міжнародныя камунікацыі як аб’ект даследавання. Спецыфіка 

міжнародных камунікацый. Тыпы абмену інфармацыяй паміж развітымі і слаба 

развітымі рэгіѐнамі (трохкутнікі А..Панарына). Міжнародныя камунікатыўныя 

плыні. Асіметрыя ў міжнародных камунікатыўных плынях, яе віды. 

Інфармацыйная асіметрыя. Вертыкальная асіметрыя. Асіметрыя крызісу. 

Знешняя асіметрыя.  
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 Міжкультурная камунікацыя. Адрозненні “карцін свету”, каштоўнасных 

установак, правілаў абмену інфармацый, несупадзенні пры дэшыфроўцы 

невербальных паведамленняў. Веданне асаблівасцяў камунікацыі чужой краіны 

як неабходная перадумова паспяховай працы журналіста-міжнародніка. 

 

Тэма 7. Крызісныя камунікацыі 

 Паняцце крызісу і варыянты крызісных сітуацый. Крызісная і канфліктная 

сітуацыі, іх адрозенні. Сігналы ўзнікнення і развіцця крызісу. Віды крызісу: 

“вядомае невядомае”, “невядомае невядомае”. Класіфікацыя крызісаў (нечаканы 

крызіс; крызіс, які ўзнікае; пастаянны крызіс) і магчымыя сцэнарыі іх развіцця. 

Непрадказальнась і дынамічнасць – галоўныя  асаблівасці крызісных сітуацый.  

 Паводзіны мас-медыя у крызіснай сітуацыі. Механізмы камунікатыўнага 

ўздзеяння СМК ва ўмовах крызісу.  

 

Тэма 8. Мадэлі камунікацыі 

 Сацыялагічны і псіхалагічныя мадэлі камунікацыі. Двухпрыступкавая 

мадэль камунікацыі. Дыфузная тэорыя. Спіраль маўчання. Мадэль гейткіпера 

(брамніка).  

 Семіятычныя мадэлі камунікацыі. Сутнасць семіятычных мадэляў 

Р.Якабсона, Ю.Лотмана, У.Эка.  

 Мадэлі міфалагічнай камунікацыі. Мадэль К.Леві-Строса. Мадэль Р.Барта. 

Мадэль К.Г.Юнга. Мадэль Б.Маліноўскага.  

 Працэсы дэміфалагізацыі і зваротнай дэміфалагізацыі ў постсавецкім 

грамадстве. Вызначальныя асаблівасці міфа. 

 Роля мас-медыя ў стварэнні сацыяльных міфаў. Міф як адзін з найбольш 

эфектыўных сродкаў уздзеяння на грамадскую свядомасць. 
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КРЫТЭРЫІ АЦЭНАК  

ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТА 

 Тыпавым вучэбным планам у якасці формы выніковага кантролю па 

дысцыпліне “Тэорыя камунікацыі” прадугледжаны залік.  

“Залічана” па дысцыпліне ставіцца за веданне  

 асноўных тэарэтычных паняццяў і тэрмінаў;  

 спецыфікі асноўных відаў камунікацыі; 

 спосабаў і сфер прымянення камунікатыўных стратэгій;  

 асаблівасцей камунікацыі ў межах асобных культур; 

 механізмаў уздзеяння СМІ на аўдыторыю ва ўмовах крызісных сітуацый. 

 “Не залічана” ставіцца за наяўнасць фрагментарных ведаў па дысцыпліне, 

няведанне тэарэтычных паняццяў і тэрмінаў, асноўных камунікатыўных тактык і 

стратэгій, няўменне адрозніваць віды камунікацыі, вызначаць сферу іх дзеяння. 

 

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАЎ  

ДЫЯГНОСТЫКІ КАМПЕТЭНЦЫЙ СТУДЭНТАЎ 

 Для бягучага кантролю і самакантролю ведаў і ўменняў студэнтаў па 

дысцыпліне “Тэорыя камунікацыі” можна выкарыстоўваць наступны 

дыягнастычны інструментарый: 

 правядзенне прамежкавых апытанняў па асобных тэмах; 

 правядзенне тэсціравання па асобных тэмах; 

 індывідуальная здача. 

 

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ КІРУЕМАЙ 

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ 

Мэтай кіруемай самастойнай работы з’яўляецца авалоданне асноўнымі 

навыкамі і ўменнямі для выканання самастойнай работай. Пры выкананні 

самастойнай кіруемай работы павінны быць створаныя ўмовы, пры якіх будзе 

забяспечана актыўная роля студэнтаў у самастойным атрыманні ведаў і 

сістэматычным выкарыстанні іх на практыцы. 

Задачамі кіруемай самастойнай работы студэнтаў з'яўляюцца: 

 актывізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці студэнтаў; 

 фарміраванне ўменняў і навыкаў самастойнага авалодання ведамі; 

 фарміраванне ўменняў і навыкаў самастойнага прымянення ведаў на 

практыцы; 

 самаразвіццѐ і самаўдасканаленне. 

Кантроль кіруемай самастойнай работы можа ажыццяўляцца ў выглядзе 

тэста, абмеркавання рэфератаў, абмеркавання і абароны вучэбных заданняў, 

экспрэс-апытанняў на аўдыторных занятках. 
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

ЛІТАРАТУРА 

Асноўная: 

1. Почепцов, Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / 

Г.Г. Почепцов. – М., 2000. 

2. Почепцов, Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М., 2001.  

3. Сидорская, И.В. Введение в теорию информации и коммуникации: Пособие 

для студентов факультета журналистики / И.В. Сидорская. – Минск, 2000.  

4. Теория коммуникации как область знания. – СПб., 2003. 

5. Фурс, В.В. История наук об информации и коммуникации: учеб. пособие / 

В.В. Фурс. – Минск, 2001.  

 

Дадатковая: 

1. Брэтон, Ф. Выбух камунікацыі: нараджэнне новай ідэалогіі / Ф. Брэтон, 

С. Пру; пер. А. Мароза; рэд. Ю. Залоска. – Мінск, 1995.  

2. Дайсон, Э. Жизнь в эпоху Интернета / Э.Дайсон. – М., 1998. 

3. Жинкин, Н.И. Речь как проводник информации / Н.И Жинкин. – М., 1982. 

4. Землянова, Л.М. Современная американская коммуникативистика / Л.М. 

Землянова. – М., 1995. 

5. Конецкая, В.П. Социология коммуникации / В.П. Конецкая. – М., 1997. 

6. Леонтьев, А.А. Психолингвистическая проблематика массовой коммуникации 

/ А.А. Леонтьев // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. 

– М., 1974. – С. 28 – 49. 

7. Мельник, Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства / Г.С. Мельник.– 

СПб., 2006. 

8. Миронов, А.С. Раздувай и властвуй: практическое руководство по 

технологиям «мягкой» пропаганды / А.С. Миронов. – М., 2001. 

9. Моисеев, В. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации (теория 

и практика) / В. Моисеев. – М., 2002.  

10. Соколов, А.В. Общая теория социальной коммуникации / А.В. Соколов. – 

СПб., 2002. 
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УСТАНОВА АДУКАЦЫІ 

 “БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ МАКСІМА 

ТАНКА” 

         

         ЗАЦВЯРДЖАЮ 

       Прарэктар па вучэбнай рабоце  

       _____________ Шлыкаў У.У.  

       “____” ______________ 2012 г. 

Рэгістрацыйны № ___________ 

 

ТЭОРЫЯ КАМУНІКАЦЫІ 

Вучэбная праграма  

для спецыяльнасці 1-02 03 05 Беларуская мова і літаратура. Журналістыка 

Факультэт беларускай і рускай філалогіі 

Кафедра беларускай  літаратуры і культуры 

Курс   5,   семестр   ІХ / Х 

Лекцыі   6 / 14  гадзін + КСР 0 / 6 

Практычныя заняткі  4 / 14 + гадзін  КСР 0 / 6 

 

Усяго аўдыторных  

гадзін па дысцыпліне   50     Форма атрымання вышэйшай

        адукацыі – дзѐнная 

Усяго гадзін па дысцыпліне 70   Залік Х 

 

 

 

Складальнік: Н.В.Заяц, дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

Мінск 2012 
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 Рабочая праграма складзена на аснове тыпавой праграмы “Тэорыя 

камунікацыі”, зацв. Міністэрствам адукацыі РБ 27.10.2008 г. рэг. № ТД-

А.054/тып.  

 

 

 

 

 

 Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння на пасяджэнні кафедры 

беларускай літаратуры   

“25” чэрвеня 2012 г. (пратакол № 14) 

  

 

 

 

 

Загадчык кафедры 

беларускай літаратуры  і культуры      І.М. Гоўзіч 

 

 

 

 

 

 Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння саветам факультэта беларускай 

і рускай філалогіі БДПУ. 

        “___” чэрвеня 2012 г. 

 

Старшыня                             В.Д. Старычонак 
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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Дысцыпліна “Тэорыя камунікацыі” знаѐміць студэнтаў з рознымі відамі 

камунікацыі, асаблівасцямі функцыянавання разнастайных камунікатыўных 

сістэм, дае ўяўленне пра асноўныя тактыкі наладжвання прафесійных кантактаў 

у залежнасці ад камунікатыўнай сітуацыі.  

Яна непасрэдна звязана з вучэбнымі прадметамі “Методыка журналісцкай 

дзейнасці”, “Прафесійная этыка журналіста”, “Псіхалогія журналістыкі”. 

Мэты выкладання дысцыпліны – набыццѐ тэарэтычных ведаў у галіне 

камунікацыі, фарміраванне навыкаў практычнай дзейнасці на ўсіх узроўнях 

функцыянавання камунікатыўных працэсаў.  

Задачы – даць сістэмныя веды аб універсальнай прыродзе камунікацыі, 

сутнасці інфармацыі і яе носьбітах, галоўных заканамернасцях і базавых мадэлях 

камунікатыўных працэсаў, іх колькаснай і якаснай класіфікацыі. 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен 

ведаць: 

 змест ключавых паняццяў “Тэорыі камунікацыі”;   

 спосабы і сферы прымянення камунікатыўных стратэгій;  

 асаблівасці камунікацыі ў межах асобных культур; 

 механізмы ўздзеяння СМІ на аўдыторыю ва ўмовах крызісных 

сітуацый. 

 умець: 

 наладжваць адносіны ў сістэмах масавай і міжасобаснай камунікацыі; 

 пераадольваць камунікатыўныя бар’еры, магчымыя ў працэсе 

журналісцкай дзейнасці; 

 аптымальна выкарыстоўваць у прафесійных зносінах сродкі вербальнай 

і невербальнай камунікацыі.  

Вучэбным планам на выкладанне дысцыпліны “Тэорыя камунікацыі” 

студэнтам спецыяльнасці 1-02 03 05 “Беларуская мова і літаратура. 

Журналістыка”  адводзіцца ўсяго 70 гадзін, з іх аўдыторных – 50 (20 лекцыйных, 

18 практычных, 12 КСР). 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

Уводзіны 

 Камунікацыя як аб’ект даследавання. Інтэрпрэтацыя тэрміна 

“камунікацыя”. Прадмет і задачы курса. 

 

 Тэма 1. Тэорыя камунікацыі як сацыяльны і навуковы феномен 

 Функцыі камунікацыі: інструментальная, сіндыкатыўная, самавыяўлення, 

трансляцыйная. Агульныя характарыстыкі камунікацыі: вербальная / візуальная, 

іерархічная / дэмакратычная, вусная / пісьмовая (камунікацыя), камунікатыўны  / 

метакамунікатыўны (узроўні камунікацыі), агрэсіўнае / спрыяльнае 

(камунікатыўнае асяроддзе), моцны / слабы (удзельнік камунікацыі), актыўны / 

пасіўны (слухач). Тэорыя камунікацыі і журналісцкая дзейнасць. 

  

Тэма 2. Віды камунікацыі 

 Камунікатыўная прастора. Камунікатыўны дыскурс. Першасныя і 

другасныя камунікатыўныя працэсы. Адрозненне паміж паняццямі 

“інфармацыйная прастора” і “камунікатыўная прастора”. 

Вербальная камунікацыя. Тэкставая камунікацыя. Асаблівасці ўздзеяння 

вербальнай інфармацыі на лексічным, семантычным ўзроўні. Спосабы 

вербальнага ўздзеяння на субяседніка. Маўленчыя тактыкі ўздзеяння: тактыка 

утрыравання, тактыка пераўвасаблення; абагульненне,  прывядзенне прыкладу,  

узмацненне, уступка, зрух, кантраст і інш. Аўтарызацыя як сродак стварэння 

камунікатыўнага кантакту. Вербальныя сродкі аўтарызацыі. Выкарыстанне іроніі 

і  гумару. 

 Невербальная / візуальная камунікацыя. Падсістэмы невербальнай 

камунікацыі. Прасторавая падсістэма. Оптыка-кінетычная (прасторавы стан 

цела, поза, выраз твару, жэсты, поціск рукі і інш.). Паралінгвістычная падсістэма 

(вакальныя якасці голасу, яго дыяпазон, танальнасць, тэмбр). Кінетыка-

канстытуцыйная (будова цела, манера рухацца) і экстралінгвістычная падсістэмы 

(паўзы, смех, тэмп маўлення).  

 Імідж як сродак наладжвання кантакту. Варыянты іміджу: люстраны, 

цякучы, пажаданы.  

 Перфомансная камунікацыя. Агульнае паняцце перфомансу. Гісторыя 

перфомансу. Перфоманс у Беларусі. Літаратура як від камунікацыі. 

 

 

Тэма 3. Камунікатыўны працэс 

 Сутнасць камунікатыўнага працэсу, яго асноўныя этапы. Каналы перадачы 

паведамлення. Кадзіраванне і дэшыфроўка інфармацыі. Зваротная сувязь у 

камунікатыўным працэсе. Тыпы зваротнай сувязі (станоўчая / адмоўная, 
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непасрэдная / адтэрмінаваная). Перашкоды, іх віды (семантычныя, механічныя, 

перашкоды навакольнага асяроддзя). 

 Камунікатыўныя перашкоды ў журналісцкай прафесіі. Стэрэатыпы як 

найбольш распаўсюджаны тып перашкод. Памылкі журналіста пры наладжванні 

кантакту з крыніцай інфармацыі: арганізацыйна-тэхналагічныя, 

агульнапсіхалагічныя (эфект арэолу, эфект апераджэння, эфект парадку, эфект 

сярэдняй памылкі; спосабы псіхалагічнай абароны), памылкі ў тактыцы і 

стратэгіі размовы. 

 

Тэма 4. Масавая камунікацыя 

 Сутнасць паняцця “масавая камунікацыя”. Адрозненні паміж масавай і 

міжасобаснай камунікацыяй. Сродкі масавай камунікацыі (друк, радыѐ, 

тэлебачанне, інтэрнэт). Асаблівасці масавай камунікацыі: сацыяльная 

накіраванасць, арганізаваны характар зносін, калектыўны характар камунікатара 

і інш. Сацыяльныя і агульнапсіхалагічныя функцыі масавай камунікацыі.  

 Тыпы адносін паміж камунікатарам і рэцыпіентам у масавай камунікацыі: 

аўтарытарны, патэрналісцкі, камерцыйны і дэмакратычны. 

 Стылі зносін у сродках масавай камунікацыі. Рытуальны, маніпулятыўны, 

гуманістычны, дэмакратычны, сафісцкі, эўрыстычны стылі, іх сутнасць.  

 

Тэма 5. Методыкі аналізу масавай камунікацыі 

 Кантэнт-аналіз, методыка яго правядзення. Доследныя мадэлі кантэнт-

аналізу. Адзінкі кантэнт-аналізу (слова, сімвал, тэма, характар), патрабаванні да 

іх. Умовы развіцця камунікатыўных працэсаў, пры якіх выкарыстанне кантэнт-

аналізу з’яўляецца найбольш эфектыўным.  

 Прапандысцкі аналіз. Сутнасць паняцця “прапаганда”. Віды прапаганды: 

“белая”, “шэрая” і “чорная” (Г.Джоуэт, В.О’Донал). Мадэлі прапагандысцкай 

камунікацыі. Мадэль скрыўленай крыніцы. Мадэль легітымізацыі крыніцы. 

Мадэль крыніцы чутак. Схема прапагандысцкага аналізу. “Мяккая” прапаганда ў 

прэсе. Прыѐмы і стратэгіі “мяккай” прапаганды. 

 Сутнасць аналізу чутак. Камунікатыўныя адзнакі чутак (вуснасць, 

саматрансляцыя, ананімнасць). Чуткі ў сродках масавай камунікацыі. 

 

Тэма 6. Міжнародныя камунікацыі 

 Міжнародныя камунікацыі як аб’ект даследавання. Спецыфіка 

міжнародных камунікацый. Тыпы абмену інфармацыяй паміж развітымі і слаба 

развітымі рэгіѐнамі (трохкутнікі А..Панарына). Міжнародныя камунікатыўныя 

плыні. Асіметрыя ў міжнародных камунікатыўных плынях, яе віды. 

Інфармацыйная асіметрыя. Вертыкальная асіметрыя. Асіметрыя крызісу. 

Знешняя асіметрыя.  
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 Міжкультурная камунікацыя. Адрозненні “карцін свету”, каштоўнасных 

установак, правілаў абмену інфармацый, несупадзенні пры дэшыфроўцы 

невербальных паведамленняў. Веданне асаблівасцяў камунікацыі чужой краіны 

як неабходная перадумова паспяховай працы журналіста-міжнародніка. 

 

Тэма 7. Крызісныя камунікацыі 

 Паняцце крызісу і варыянты крызісных сітуацый. Крызісная і канфліктная 

сітуацыі, іх адрозенні. Сігналы ўзнікнення і развіцця крызісу. Віды крызісу: 

“вядомае невядомае”, “невядомае невядомае”. Класіфікацыя крызісаў (нечаканы 

крызіс; крызіс, які ўзнікае; пастаянны крызіс) і магчымыя сцэнарыі іх развіцця. 

Непрадказальнась і дынамічнасць – галоўныя  асаблівасці крызісных сітуацый.  

 Паводзіны мас-медыя у крызіснай сітуацыі. Механізмы камунікатыўнага 

ўздзеяння СМК ва ўмовах крызісу.  

 

Тэма 8. Мадэлі камунікацыі 

 Сацыялагічны і псіхалагічныя мадэлі камунікацыі. Двухпрыступкавая 

мадэль камунікацыі. Дыфузная тэорыя. Спіраль маўчання. Мадэль гейткіпера 

(брамніка).  

 Семіятычныя мадэлі камунікацыі. Сутнасць семіятычных мадэляў 

Р.Якабсона, Ю.Лотмана, У.Эка.  

 Мадэлі міфалагічнай камунікацыі. Мадэль К.Леві-Строса. Мадэль Р.Барта. 

Мадэль К.Г.Юнга. Мадэль Б.Маліноўскага.  

 Працэсы дэміфалагізацыі і зваротнай дэміфалагізацыі ў постсавецкім 

грамадстве. Вызначальныя асаблівасці міфа. 

 Роля мас-медыя ў стварэнні сацыяльных міфаў. Міф як адзін з найбольш 

эфектыўных сродкаў уздзеяння на грамадскую свядомасць. 
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Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны “Тэорыя камунікацыі” 

№  Назва тэмы, пытанняў, якія вывучаюцца 

на лекцыях 

Колькасць аўдыторных Матэрыяльнае 

забеспячэнне 

заняткаў 

Літаратура Ф

ормы 

к

антролю 

в

едаў 

лекцыі 

 

практ. КСР 

1. Тэорыя камунікацыі (50) 20 18 12 

6 л, 6 п 

   

1.1 Тэорыя камунікацыі як сацыяльны і 

навуковы феномен.  

2 2     

1.1.1 Камунікацыя як аб’ект даследавання. 

1.Інтэрпрэтацыя тэрміна “камунікацыя”. 

2.Функцыі камунікацыі.  

3.Агульныя характарыстыкі камунікацыі.  

2 – –  Сидорская, И.В. Введение в 

теорию информации и 

коммуникации  / И.В. 

Сидорская. – Минск, 2000. 

 

1.2.1 Камунікацыя як сацыяльны і навуковы 

феномен.  

1.Асноўныя разнавіднасці 

камунікатыўных узаемадзеянняў. 

2.Тэорыя камунікацыі і журналісцкая 

дзейнасць. 

– 2 –  Основы теории 

коммуникации : учебник / 

под ред. М.А. Василика. – 

М., 2005.  

 

Падрыхтоўка 

рэфератаў 

1.2 Віды камунікацыі. 4 6     

1.2.1 Віды камунікацыі. 

1.Вербальная камунікацыя.  

2.Невербальная камунікацыя. 

3.Перфомансная камунікацыя. 
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1.2.2 Віды камунікацыі. 

1.Камунікатыўная прастора.  

2.Вербальная камунікацыя.  

3.Спосабы вербальнага ўздзеяння на 

субяседніка.   

– 2 –   Падрыхтоўка 

паведамленняў 

(па групах) 

1.2.3 Невербальная / візуальная камунікацыя. 

1.Спецыфіка перадачы інфармацыі па 

візуальнаму каналу. 

2.Падсістэмы невербальнай камунікацыі.  

2 – – Мультымедый

нае 

суправаджэнне 

  

1.2.4 Невербальная камунікацыя. 

1.Імідж як сродак наладжвання кантакту. 

2.Варыянты іміджу: люстраны, цякучы, 

пажаданы. 

– 2 –   Падрыхтоўка 

прэзентацый 

1.2.5 Перфомансная камунікацыя.  

1.Агульнае паняцце перфомансу. 

2.Гісторыя перфомансу.  

– 2 – Мультымедый

нае 

суправаджэнне 

 Падрыхтоўка 

прэзентацый 

1.2.6 Перфомансная камунікацыя.  

1.Перфоманс у Беларусі.  

2.Літаратура як від камунікацыі. 

3.Літаратурны перфоманс. 

– 2 –  Почепцов, Г.Г. Теория 

коммуникации / 

Г.Г. Почепцов. – М., 2001.  

 

Падрыхтоўка 

паведамленняў і 

прэзентацый 

1.3 Камунікатыўны працэс. 2 2 2 л    

1.3.1 Сутнасць камунікатыўнага працэсу, яго 

асноўныя этапы. 

1.Каналы перадачы паведамлення. 

2.Кадзіраванне і дэшыфроўка 

інфармацыі.  

3.Зваротная сувязь у камунікатыўным 

працэсе. Тыпы зваротнай сувязі.  

2 

 

– 

 

– 
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1.3.2 Камунікатыўныя перашкоды ў 

журналісцкай прафесіі.  

1.Стэрэатыпы як найбольш 

распаўсюджаны тып перашкод.  

2.Памылкі журналіста пры наладжванні 

кантакту з крыніцай інфармацыі. 

– 2 –   Гутарка 

1.3.3 Камунікатыўныя бар’еры.  

1.Тыпалогіі бар’ераў. 

2. Спосабы пераадолення 

камунікатыўных бар’ераў. 

– – 2  Сидорская, И.В. Введение в 

теорию информации и 

коммуникации  / И.В. 

Сидорская. – Минск, 2000.  

Выкананне 

індывідуальных 

заданняў 

1.4 Масавая камунікацыя. 2 2 2 л    

1.4.1 Сутнасць паняцця “масавая 

камунікацыя”.  

1.Адрозненні паміж масавай і 

міжасобаснай камунікацыяй.  

2.Асаблівасці масавай камунікацыі.  

2 – –    

1.4.2 Масавая камунікацыя. 

1.Асноўныя напрамкі ў даследаванні МК. 

2.Сацыяльныя функцыі МК. 

2.Сацыяльна-псіхалагічныя і 

агульнапсіхалагічныя функцыі МК. 

 2   Борев В.Ю. Культура и 

массовая коммуникация / 

В.Ю. Борев, А.В. Коваленко. 

– М., 1986. 

 

Гутарка 

1.4.3 Тыпы і стылі зносін у масавай 

камунікацыі. 

1.Аўтарытарны, патэрналісцкі, 

камерцыйны і дэмакратычны тыпы 

зносін. 

2.Стылі зносін у сродках масавай 

– – 2 л  Березин, В.М. Сущность и 

реальность массовой 

коммуникации / 

В.М. Березин. – М., 2002. 
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камунікацыі, іх сутнасць.  

1.5 Методыкі аналізу масавай 

камунікацыі. 

4 2 –    

1.5.1 Методыкі аналізу МК. 

1.Кантэнт-аналіз, методыка яго 

правядзення.  

2.Прапандысцкі аналіз. Мадэлі і схема. 

3.Сутнасць аналізу чутак. 

4 – 

 

 

 

–    

1.5.2 Прапагандысцкі аналіз.  

1. Прапаганда ў прэсе. 

2.Тэхналогіі “мяккай прапаганды” у СМІ. 

– 2   Миронов, А.С. Практическое 

руководство по технологиям 

«мягкой» пропаганды. – М., 

2001. 

Гутарка на 

практычных, 

падрыхтоўка 

паведамленняў 

1.6 Міжнародныя камунікацыі. 2 2 2 л, 2 п    

1.6.1 Міжнародныя камунікацыі як аб’ект 

даследавання. 

1.Спецыфіка міжнародных камунікацый. 

2.Міжнародныя камунікатыўныя плыні. 

2 – –   Гутарка на 

практычных 

1.6.2 Міжкультурная камунікацыя. 

1.Адрозненні “карцін свету”, 

каштоўнасных установак, правілаў 

абмену інфармацый, несупадзенні пры 

дэшыфроўцы невербальных 

паведамленняў.  

– 2 2 Мультымедый

нае 

суправаджэнне 
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1.6.3 Міжкультурная камунікацыя. 

1.Веданне асаблівасцяў камунікацыі 

чужой краіны як неабходная перадумова 

паспяховай працы журналіста. 

– – 2  Почепцов, Г.Г. Теория 

коммуникации / 

Г.Г. Почепцов. – М., 2001.  

 

Падрыхтоўка 

паведамленняў 

1.7 Крызісныя камунікацыі. 2  2 п    

1.7.1 Крызісныя камунікацыі.  

1.Паняцце крызісу і варыянты крызісных 

сітуацый. 

2.Асаблівасці крызісных сітуацый. 

2 – –    

1.7.2 Крызісныя камунікацыі.  

1.Паводзіны мас-медыя ў крызіснай 

сітуацыі.  

2.Механізмы камунікатыўнага ўздзеяння 

СМК ва ўмовах крызісу. 

– – 2  Соколов, А.В. Общая теория 

социальной коммуникации / 

А.В. Соколов. – СПб., 2002. 

 

Падрыхтоўка 

паведамленняў 

 

1.8 Мадэлі камунікацыі. 2  2 п    

1.8.1 Мадэлі камунікацыі.  

1.Сацыялагічныя і псіхалагічныя мадэлі 

камунікацыі. 

2.Семіятычныя мадэлі камунікацыі. 

3.Мадэлі міфалагічнай камунікацыі. 

2 – –    

1.8.2 Мадэлі камунікацыі.  

1.Сацыялагічныя і псіхалагічныя мадэлі 

камунікацыі. 

2.Семіятычныя мадэлі камунікацыі. 

3.Мадэлі міфалагічнай камунікацыі. 

– – 2  Почепцов, Г.Г. 

Коммуникативные 

технологии двадцатого века / 

Г.Г. Почепцов. – М., 2000. 

 

Выкананне 

індывідуальных 

заданняў 

 Усяго 20 18 12    
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КРЫТЭРЫІ АЦЭНАК  

ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТА 

 Тыпавым вучэбным планам у якасці формы выніковага кантролю па 

дысцыпліне “Тэорыя камунікацыі” прадугледжаны залік.  

“Залічана” па дысцыпліне ставіцца за веданне  

 асноўных тэарэтычных паняццяў і тэрмінаў;  

 спецыфікі асноўных відаў камунікацыі; 

 спосабаў і сфер прымянення камунікатыўных стратэгій;  

 асаблівасцей камунікацыі ў межах асобных культур; 

 механізмаў уздзеяння СМІ на аўдыторыю ва ўмовах крызісных сітуацый. 

 “Не залічана” ставіцца за наяўнасць фрагментарных ведаў па 

дысцыпліне, няведанне тэарэтычных паняццяў і тэрмінаў, асноўных 

камунікатыўных тактык і стратэгій, няўменне адрозніваць віды камунікацыі, 

вызначаць сферу іх дзеяння. 

 

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАЎ  

ДЫЯГНОСТЫКІ КАМПЕТЭНЦЫЙ СТУДЭНТАЎ 

 Для бягучага кантролю і самакантролю ведаў і ўменняў студэнтаў па 

дысцыпліне “Тэорыя камунікацыі” можна выкарыстоўваць наступны 

дыягнастычны інструментарый: 

 правядзенне прамежкавых апытанняў па асобных тэмах; 

 правядзенне тэсціравання па асобных тэмах; 

 індывідуальная здача. 

 

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ 

КІРУЕМАЙ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ 

Мэтай кіруемай самастойнай работы з’яўляецца авалоданне асноўнымі 

навыкамі і ўменнямі для выканання самастойнай работай. Пры выкананні 

самастойнай кіруемай работы павінны быць створаныя ўмовы, пры якіх 

будзе забяспечана актыўная роля студэнтаў у самастойным атрыманні ведаў і 

сістэматычным выкарыстанні іх на практыцы. 

Задачамі кіруемай самастойнай работы студэнтаў з'яўляюцца: 

 актывізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці студэнтаў; 

 фарміраванне ўменняў і навыкаў самастойнага авалодання ведамі; 

 фарміраванне ўменняў і навыкаў самастойнага прымянення ведаў на 

практыцы; 

 самаразвіццѐ і самаўдасканаленне. 

Кантроль кіруемай самастойнай работы можа ажыццяўляцца ў 

выглядзе тэста, абмеркавання рэфератаў, абмеркавання і абароны вучэбных 

заданняў, экспрэс-апытанняў на аўдыторных занятках. 
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Асноўная: 

1. Березин, В.М. Сущность и реальность массовой коммуникации / 

В.М. Березин. – М., 2002. 

2. Борев В.Ю. Культура и массовая коммуникация / В.Ю. Борев, 

А.В. Коваленко. – М., 1986. 

3. Основы теории коммуникации : учебник / под ред. проф. М.А. Василика. – 

М., 2005.  

4. Почепцов, Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / 

Г.Г. Почепцов. – М., 2000. 

5. Почепцов, Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М., 2001.  

6. Сидорская, И.В. Введение в теорию информации и коммуникации : 

пособие для студентов факультета журналистики / И.В. Сидорская. – 

Минск, 2000.  

7. Сидорская И.В. Коммуникация в организациях : пособие для студентов 

спец. Е 23 01 07-02 “Информация и коммуникация” / И.В. Сидорская. – 

Минск, 2002.  

8. Сидорская И.В. Теория коммуникации : учеб.-метод. комплекс для 

студентов фак. журналистики спец. Е 23 01 07-02 «Информация и 

коммуникация» / И.В. Сидорская. – Минск, 2008.  

9. Теория коммуникации как область знания. – СПб., 2003. 

10. Фурс, В.В. История наук об информации и коммуникации : учеб. пособие 

/ В.В. Фурс. – Минск, 2001.  

 

Дадатковая: 

1. Жинкин, Н.И. Речь как проводник информации / Н.И Жинкин. – М., 1982. 

2. Землянова, Л.М. Современная американская коммуникативистика / Л.М. 

Землянова. – М., 1995. 

3. Конецкая, В.П. Социология коммуникации / В.П. Конецкая. – М., 1997. 

4. Мельник, Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства / 

Г.С. Мельник.– СПб., 2006. 

5. Миронов, А.С. Раздувай и властвуй: практическое руководство по 

технологиям «мягкой» пропаганды / А.С. Миронов. – М., 2001. 

6. Моисеев, В. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации 

(теория и практика) / В. Моисеев. – М., 2002.  

7. Соколов, А.В. Общая теория социальной коммуникации / А.В. Соколов. – 

СПб., 2002. 
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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ РАБОЧАЙ ПРАГРАМЫ  

  

 

Назва дысцыпліны, 

вывучэнне якой 

звязана з 

дысцыплінай 

рабочай праграмы 

Кафедра, якая 

забяспечвае 

вывучэнне 

гэтай 

дысцыпліны 

Прапановы 

кафедры аб 

зменах у змесце 

рабочай 

праграмы 

Прынятае 

рашэнне 

кафедрай, якая 

распрацавала 

рабочую 

праграму  

(з указаннем 

даты і нумара 

пратакола) 

“Методыка 

журналісцкай 

дзейнасці” 

кафедра 

беларускай 

літаратуры і 

культуры 

няма Пратакол № 14 

ад 25 чэрвеня 

2012 г. 

“Прафесійная этыка 

журналіста” 

кафедра 

беларускай 

літаратуры і 

культуры 

няма Пратакол № 14 

ад 25 чэрвеня 

2012 г. 
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