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ДО ПИТАННЯ ПРО РІВНІ
ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ

І

нтеркультурна комунікація є структурованим процесом, має
свої рівні і формоутворення, які дозволяють розширювати тематичні горизонти і здійснювати селекцію емпіричного матеріалу.
Інтеркультурна комунікація у сучасній освіті розгортається
на макро- мезо- і мікрорівнях, що формально визначає її функціональний діапазон.
На макрорівні інтеркультурна освітня комунікація відбувається у ситуації транскультурності. Її змістом є освіта і виховання в
реаліях світового суспільства. Інтеркультурна комунікація саме
на цьому рівні демонструє свою внутрішню парадоксальність.
Адже намагаючись налагодити діалог між культурами вона
переводить їх у площину транскультурного гіпертексту. Внаслідок цього зникають культурні упередження, етологічні бар’єри
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Міжкультурна комунікація в освіті як засіб подолання суперечностей транзитивного суспільства

та інші перешкоди на шляху взаємопорозуміння, але разом з
цим пом’якшуються національні особливості культур. Вони
адаптуються до вимог інтеркультурної комунікації, головною
з яких є вимога толерантності. Отже, прагнення до консенсусу
тут трансформує смисли інтеркультурної комунікації у транскультурні. Адже дискурсивний розум задає логіку і визначає
горизонт такої комунікації. Як приклад тут можна навести
теоретичний конструкт суспільства знань, яке у перспективі
зрештою означатиме нівелювання культурних відмінностей.
Ця тенденція обумовлена тим, що культурні техніки підпорядковуються вимогам матеріального виробництва і, зрештою, є
універсальними, такими, що мають загальнолюдський характер
[1, с. 178].
На своєму мезорівні інтеркультурна комунікація здійснюється
не тільки у горизонтальному вимірі як спілкування між різними
культурами, а й у вертикальному. Мається на увазі діалог «між
різними культурами пригадування» [2, c. 37], які можливі у контексті монокультури, із середини розбиваючи її монолітність. Це
набуває принципового значення, коли йдеться про виховання
історією, про консенсус щодо історичного минулого. Але інтеркультурна комунікація на мезорівні передусім є комунікацією
між субкультурами. Для методології дослідження інтеркультурної освітньої комунікації та для визначення її функціонального
потенціалу важливим є уточнення когнітивних можливостей
поняття субкультури.
На мікрорівні інтеркультурна комунікація розгортається у світі
повсякденності серед індивідів у спільному рольовому просторі.
Цьому далеко не в останню чергу сприяє урбанізація. У сучасних
мегаполісах, які є глобалізованими містами відбувається інтенсивне зіткнення з чужими, точніше іншими культурами і моделями
поведінки, сприяючи активізації процесів соціального навчання
у його загально цивілізаційному значенні. «Спільний світ, який
вимальовується в універсалізації, можна визначити як світ, що
шириться, розширюючи свої можливості, але не залишає ігрового
простору своїх можливостей. Інакше відбувається із між-світами,
які є і залишаються чужими один до одного. Своє виникає тут у
відповідь на чужі домагання» [3, c. 70].
Для дослідження потенціалу інтеркультурної комунікації на
мікрорівні евристичного значення набуває модель лакуни (від
«Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання»
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лат. lacuna — рів), тобто розриву, білої плями у тексті. Ця модель
запозичена з етнолінгвістики. Встановлення лакун залежить від
індивідуальних та субкультурних відмінностей та історичних змін.
Така мінливість і гнучкість лакун дозволяє виділяти різні рівні і
різні аспекти у процесі інтеркультурної комунікації (наприклад,
мовні, психічні, географічні тощо). Якщо характеризувати лакуни
з точки зору їхньої змістовної наповненості то їх можна поділяти
на психокультурні, комунікативні та на лакуни культурного та
соціального простору. Серед останніх особливо треба виділити
аксіологічні і соціологічні, усунення яких потребує вміння займати
перспективу Іншого, не тільки знати, а й відчувати його культурні
саморепрезентації. У структурному плані їх можна поділяти на
діахроннні (тобто так, де відмінності мають історичні корені) і
на синхронні [див. 4, c. 75].
Лакуни можуть змінюватися, поєднуватися між собою, структуруючи певні ієрархії лакун. Отже, модель лакуни є динамічною
методологічною моделлю, яка дозволяє подолати застиглі, антиісторичні уявлення про культури, а відтак дозволяють оперативно
виявляти складноші інтеркультурної комунікації.
Модель лакуни може широко застосовуватися при аналізі
інтеркультурної освітньої комунікації, починаючи з вивчення
іноземних мов та іноземної літератури і завершуючи практиками
глобального освітнього менеджменту.
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