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Міжасобасны дыскурс як духоўнае вымярэнне быцця ў кантэксце  

міжкультурнай камунікацыі 

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

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

народаў у культурным  узаемаразуменні, імкненне спазнаць духоўны свет адзін аднаго вядзе 

да пашырэння духоўных сувязейі кантактаў, якія набываюць сістэматычны характар. Ідэі 

захавання і далейшага развіцця чалавечай цывілізацыі ўсѐ больш глыбока звязваюцца з 

неабходнасцю культурных зносін. «Няма народа, які б спазнаў усе ісціны, няма народа, які б 

дасягнуў дасканаласці ва ўсіх сферах культуры і маралі. Толькі разам ствараецца 

цывілізацыя. Кожны народ з’яўляецца носьбітам не толькі нацыянальнай, але і 

агульначалавечай культуры» [1, с. 269].Згодна даных Дж. Берры і Р. Каліна, якія даследавалі 

сувязь паміж геаграфічнай мабільнасцю і этнічнай талерантнасцю канадцаў, геаграфічная 

мабільнасць пазітыўна звязана з агульнай этнічнай талерантнасцю незалежна ад 

нацыянальнасці апытаных, іх сацыяэканамічнага статуса і іншых асаблівасцей. Адсюль 

вынікае, што «адкрытае» грамадства, з развітымі знешнімі міграцыямі, больш талерантнае, 

чым тое, у якім людзі маюць абмежаваныя кантакты з нешматлікімі культурамі [2, с. 67]. 

 Вядома, што для дыялогу ва ўмовах міжкультурных зносін паміж прадстаўнікамі 

розных лінгвакультур заўсѐды ўласцівы канфлікты паміж веданнем і няведаннем, паміж 

чужым і «іншасным» і агульным. На вырашэнне канфліктаў і скіраваны асноўны вектар 

філасофскіх, лінгвістычных і лінгвадыдактычных даследаванняў некалькіх апошніх 

дзесяцігоддзяў. Сучасная геаэканамічная і геакультурная сітуацыя ставіць чалавека перад 

неабходнасцю ўмець суіснаваць у агульнай жыццѐвай прасторы.  

 На пачатку трэцяга тысячагоддзя абсалютна відавочным з’яўляецца тое, што 

чалавецтва развіваецца па шляху пашырэння ўзаемасувязі і ўзаемазалежнасці розных краін, 

народаў і культур. Гэта выяўляецца ў бурным росце культурных абменаў і прамых кантактаў 

паміж дзяржаўнымі інстытутамі, сацыяльнымі групамі, грамадскімі рухамі і асобнымі 

індывідамі розных краін і культур. Пашырэнне ўзаемадзеяння культур і народаў надае 

асаблівую актуальнасць пытанню культурнай самабытнасці і культурных адрозненняў. 

Культурная разнастайнасць сучаснага чалавецтва ўзрастае, і народы, якія яго ўтвараюць, 

знаходзяць усѐ больш сродкаў, каб захаваць і развіваць сваю цэласнасць і культурны воблік. 

Гэтая тэндэнцыя да захавання культурнай адметнасці пацвярджае агульную заканамернасць, 

якая заключаецца ў тым, што чалавецтва, становячыся ўсѐ больш узаемазвязаным і адзіным, 

не губляе сваѐй культурнай разнастайнасці. У кантэксце гэтых тэндэнцый грамадскага 



развіцця становіцца надзвычай важным умець вызначыць культурныя асаблівасці народаў, 

каб зразумець адзін аднаго і дасягнуць узаемаразумення. 

 Вынікам новых эканамічных адносін стала шырокая даступнасць прамых кантактаў з 

культурамі, якія раней здаваліся загадкавымі і дзіўнымі. І сѐння, з’яўляючыся ўдзельнікамі 

любога віду міжкультурных кантактаў, людзі ўзаемадзейнічаюць з прадстаўнікамі іншых 

культур, часам даволі адрозных адна ад адной. Адрозненні ў мовах, нацыянальнай кухні, 

адзенні, нормах паводзін, адносінах да выконваемай працы часам робяць гэтыя кантакты 

складанымі і нават немагчымымі. Але гэта толькі прыватная праблема міжкультурных 

кантактаў. Асноўныя прычыны іх няўдач знаходзяцца за межамі відавочных адрозненняў. 

Яны – у адрозненнях у светаадчуванні і светабачанні, гэта значыць, у іншых адносінах да 

свету і да іншых людзей. Галоўнае, што перашкаджае паспяховаму рашэнню гэтай 

праблемы, заключаецца ў тым, што мы ўспрымаем іншыя культуры праз прызму сваѐй 

культуры, таму нашы назіранні і высновы абмежаваны яе межамі. З вялікай цяжкасцю мы 

разумеем значэнні слоў, учынкаў, дзеянняў, якія не характэрны для нас саміх. Наш 

этнацэнтрызм не толькі перашкаджае міжкультурнай камунікацыі, але яго яшчэ і складана 

выявіць, таму што гэта бессвядомы працэс. Адсюль вынікае наступнае: эфектыўная 

міжкультурная камунікацыя не можа ўзнікнуць сама па сабе, ѐй неабходна мэтанакіравана 

вучыцца. 

  Рэспубліка Беларусь актыўна ўваходзіць ў адкрытую інфармацыйную прастору, якая 

ўяўляе сабой полікультурную супольнасць краін, што ідуць па шляху інтэграцыі ва ўсіх 

прагрэсіўных галінах жыцця і дзейнасці цывілізацыі. На сѐння моўная разнастайнасць і 

разнастайнасць культур разглядаюцца даследчыкамі і спецыялістамі як адзін з найбольш 

каштоўных элементаў сусветнай і айчыннай спадчыны, а таксама як філасофія 

міжкультурнага сацыяльнага ўземадзеяння ў полікультурнай і мультылінгвальнай прасторы. 

Таму ў свеце ўсѐ больш і больш усведамляецца тое, што разнастайнасць 

моўныхсупольнасцей і культур у перспектыве павінна ператварыцца ў сродак 

узаемаразумення і ўзаемаўзбагачэння. 

 У сувязі з гэтым у апошні час на парадку дня 

стаіцьпытаннеабпадрыхтоўцывысокакваліфікаваныхспецыялістаў, здольных да 

міжкультурныхзносін.Усѐгэтапатрабуепошукубольшдасканалых форм арганізацыівучэбнай 

работы, новых форм сацыяльна-педагагічнайдзейнасці ў розных умовах і з 

рознымікатэгорыямісуб'ектаўадукацыйнайдзейнасці (у нашымвыпадку – 

гэтастудэнтыфакультэтажурналістыкі і 

слухачыфакультэтапавышэннякваліфікацыіжурналісцкіхкадраўІнстытутажурналістыкі). 



 Прадмет міжкультурнай камунікацыі ўяўляецца як камунікацыя паміж індывідуумамі 

з розных культур ці як камунікатыўныя працэсы, што адбываюцца ў культурна-

варыятыўным акружэнні.Гэта азначае, што міжкультурнае ўзаемадзеянне разглядаецца не 

толькі як узаемадзеянне паміж прадстаўнікамі розных дзяржаў, але і этнічных груп, 

прафесій, фірм і інш. Міжкультурнае навучанне накіравана на выхаванне міжкультурнай 

кампетэнтнасці, што разглядаецца як комплекс сацыяльных навыкаў і здольнасцей, з 

дапамогай якіх індывідуум паспяхова ажыццяўляе зносіны з партнѐрамі з іншых культур як 

у побытавым, так і прафесійным кантэксце. І сѐння феномен глабальнай сеткі садзейнічае 

ўсведамленню і пераадоленню камунікатыўных бар’ераў. 

 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 і г. д.). Здольнасць асобы да  МКК 

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

тоеснаму ў кантактуючых культурах. Так, у апошні час вылучаецца наступныя накірункі 

ўзаемазалежнасці і ўзаемапранікнення культур, што служаць асновай/падмуркам у 

выпрацоўцы глабальнага мыслення для напоўненага сэнсам і прадуктыўнага сумеснага 

жыцця  агульнасцей людзей: 

 развіццѐ тэхналогій; 

 глабалізацыя эканомікі; 

 інтэнсіўныя іміграцыйныя працэсы; 

 мультыкультурнасць. 

Сукупнасць гэтых накірункаў развіцця стварае аснову для ўсведамлення і 

асэнсавання рашаючай 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.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.  

 Міжкультурнае навучанне павінна быць накіравана на выхаванне міжкультурнай 

кампетэнтнасці, што разглядаецца як комплекс сацыяльных навыкаў і здольнасцей, з 



дапамогай якіх індывідуум паспяхова ажыццяўляе зносіны з партнѐрамі з іншых культур як 

у побытавым, так і прафесійным кантэксце,  скіравана на асэнсаванне культурнай спецыфікі 

чалавечых паводзін у цэлым, асэнсаванне сістэмы арыентацыі, характэрнай для роднай 

культуры; асэнсаванне значэння культурных фактараў у працэсе камунікатыўнага 

ўзаемадзеяння. І сѐння феномен глабальнай сеткі садзейнічае ўсведамленню і пераадоленню 

камунікатыўных бар’ераў. Такім чынам, міжкультурнае навучанне павінна садзейнічаць 

фарміраванню ў спецыяліста ў галіне сродкаў масавай камунікацыі як творчых маўленчых 

уменняў і навыкаў у розных відах маўленчай дзейнасці, так і авалоданню ім лінгвістычным 

кодам, далучэнню да нацыянальнай культуры, традыцый і звычаяў, да сацыяльнай сістэмы 

каштоўнасцей і рэальнасцей, створанай іншым народам, пераадоленню сфарміраваных 

стэрэатыпаў, гатоўнасці да сацыякультурнага дыялогу і кампрамісу. У сістэме вучэбных 

дысцыплін, абавязковых для падрыхтоўкі журналіста вышэйшай (універсітэцкай) 

кваліфікацыі, такое праблемнае поле, як міжкультурная камунікацыя, на нашу думку, 

з’яўляецца прыярытэтным для паглыбленага вывучэння.  

 Таму неабходна фарміраваць асновы камунікатыўнай кампетэнтнасці будучых 

спецыялістаў, знаѐміць іх з асновамі міжкультурнай камунікацыі, развіваць культурную 

ўспрымальнасць, здольнасць да правільнай інтэрпрэтацыі розных відаў камунікатыўных 

паводзін праз асноўныя знакавыя сістэмы невербальнай камунікацыі, фарміраваць уменні і 

навыкі прымянення на практыцы набытых ведаў у канкрэтных сітуацыях міжкультурнага 

ўзаемадзеяння. Праблематыка міжкультурнай камунікацыі мае шматвяковую гісторыю, 

дынаміку развіцця і цесна звязана з такімі пытаннямі, як культура, мова, дыялог, культурная 

своеасаблівасць народа. Міжкультурная камунікацыя – гэта асобая мадэль камунікацыі, у 

якой нацыянальна-культурныя асаблівасці камуніканта праяўляюцца праз вербальныя 

(лексічныя адзінкі, граматычныя структуры, маўленчыя акты), невербальныя элементы 

(жэсты, дыстанцыя і г. д.), стратэгію зносін (пачатак размовы, канец размовы, выражэнне 

меркавання, сумнення і г. д.). 

 Для фарміравання кагнітыўнай базы міжкультурнай камунікацыі вылучаецца 

сукупнасць міжкультурных ведаў, якія садзейнічаюць развіццю ў студэнтаў цэласнага 

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

(рэаліі, фразеалагізмы, граматычныя структуры і г. д.), працэдурныя веды (правілы зносін, 

этыкету), этнакультурныя веды (традыцыі, святы, асаблівасці нацыянальнага характару), 

гісторыка-культурныя веды (пра краіну, яе гісторыю). 

 Усѐ гэта дазваляе арыентавацца ў праблемах міжкультурнай камунікацыі і скласці 

ўяўленне аб шляхах усталяваня прадуктыўнай камунікацыі. А веды – падрыхтавацца да 

прафесійнай дзейнасці ва ўмовах міжкультурных інстытутаў 
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