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Культуралагічныя аспекты навучання ў кантэксце міжперсанальнай і 

міжкультурнай камунікацыі 

 

Працэсы глабалізацыі ў свеце праектуюцца на сістэму моўнай адукацыі 

ў плане міжкультурных кантактаў. У прыватнасці, назіраецца арыентацыя на 

геапалітычныя мэты ў межах еўрапейскай агульнасці (вылучэнне агульных 

каштоўнасцей, мэт, адукацыйных стандартаў, сацыякультурных партрэтаў 

спецыялістаў). Здольнасць асобы да міжкультурнай камунікацыі арыентавана 

найперш на ўлік адрознага, нацыянальна-спецыфічнага, на перавагу 

адрознага тоеснаму ў кантактуючых культурах. Так, у апошні час 

вылучаюцца наступныя накірункі ўзаемазалежнасці і ўзаемапранікнення 

культур, якія служаць асновай у выпрацоўцы глабальнага мыслення для 

напоўненага сэнсам і прадуктыўнага сумеснага жыцця агульнасцей людзей: 

 развіццѐ тэхналогій; 

 глабалізацыя эканомікі; 

 інтэнсіўныя іміграцыйныя працэсы; 

 мультыкультурнасць; 

 распад нацыі – дзяржавы. 

Сукупнасць гэтых накірункаў развіцця стварае аснову для 

ўсведамлення і асэнсавання вырашальнай ролі валодання кампетэнцыяй 

міжкультурных зносін ва ўмовах жыцця ва ўзаемазалежным і 

ўзаемазвязаным свеце, калі чалавек павінен дэманстраваць талерантнасць да 

культурных адрозненняў і павагу да іншых культур, што з’яўляецца 

прыкметай цывілізаваных зносін на кроснацыянальным узроўні. 

Міжкультурнае навучанне прадугледжвае фарміраванне асобасных 

якасцей навучэнцаў і іх здольнасцей да ўсвядомленага, адэкватнага 

ўзаемадзеяння ў сацыяльна-дэтэрмінаваных сітуацыях (здольнасць зразумець 



іншыя лінгвакультурныя каштоўнасці, іншы вобраз моўнай свядомасці). 

Абавязковай умовай пры вывучэнні іншай мовы і яе культуры з’яўляецца 

вывучэнне як вербальных, так невербальных сродкаў камунікацыі, гэта 

значыць “мовы ў плыні маўлення” і “мовы ў дзеянні”, што садзейнічае 

рашэнню задачы, як у зносінах забяспечыць перадачу інфармацыі ў змесце і 

форме, характэрнай для натуральнай выразнай мовы яе носьбітаў. Значэнне і 

сэнс вербальнага паведамлення істотна залежаць ад невербальнага кантэксту, 

фонавых ведаў, сацыяльнага статусу ўдзельнікаў маўленчага акта і нават ад 

іх фізічнага стану, узросту, знешнасці, настрою і г.д. 

Выхаванню міжкультурнай кампетэнтнасці, усведамленню 

асаблівасцей роднай культуры і чужых культур, здольнасці да змены 

перспектыў, выпрацоўцы навыкаў паводзін, распазнаванню стэрэатыпаў і 

працы з імі садзейнічае міжкультурнае навучанне як адна з форм 

усвядомленага і арганізаванага працэсу развіцця асобы, што прыводзіць да 

змен у паводзінах індывідуума, звязаных з разуменнем і прыняццем 

культурна-спецыфічных форм паводзін прадстаўнікоў іншых культур. 
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