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Розширення міждержавних відносин та сфер для 
співпраці зумовлюють появу нових дискусій 

щодо формального та неформального підходу до на-
вчання у транснаціональному контексті. З 1990-х рр. 
науковці починають звертати увагу на перехідну при-
роду міждержавних просторів та дають їм різні ви-
значення: «транснаціональні мережі мігрантів» [27], 
«транснаціональні соціальні поля» [8], «транснаці-
ональні спільноти» [25] або «транснаціональні со-
ціальні простори» [7; 29]. З освітньої точки зору, 
«транснаціональний простір» може трактуватися як 
середовище навчання, де усі освітні актори взаємо-
діють та здійснюють таку діяльність, яка поєднує 
кілька національних держав. Окрім міграційних ру-
хів, важливими факторами появи освітніх просторів, 
що перетинають географічні, політичні, соціальні чи 
культурні кордони, є щоденні транснаціональні 
зв’язки та активності людей.

Термін «транснаціональний освітній простір» у 
цій статті вжито для позначення способів викорис-
тання освітнього простору індивідами чи групами 
освітніх суб’єктів в транснаціональному вимірі, — 
зокрема, через фокусування на питаннях розширен-
ня прав і повноважень (empowerment) та забезпе-
чення потреб, пов’язаних з набуттям кваліфікацій. 
Основоположною особливістю такого простору є 
постійна циркуляція знань та ноу-хау в транснаці-
ональному вимірі. З огляду на сучасні транснаціо-
нальні процеси, принципову роль тут відіграють 
транснаціональна експертна та діаспорна мережі. 
Зокрема, чимало спеціалістів з інформаційно-
комунікаційних технологій та студенти ВНЗ вже 
засвоїли мобільні способи життя. Таким чином, роз-
ширюються не лише інтелектуальні межі діаспор, а 
й помітно розширюються способи транснаціональ-
них взаємодій.

Новопосталі транснаціональні освітні простори 
та зростання культурного різноманіття в освітніх 
середовищах змушують переглянути мету самої 
освіти: все більше актуалізованим стає набуття між-
культурної компетентності. В цій статті основну 
увагу зосереджено на характеристиках нових освіт-
ніх просторів та вимогах до компетентності, що ви-
никають у транснаціональних вимірах. У вступній 
частині аргументуємо, що в умовах зростання 
транснаціонального співробітництва та міжкуль-
турного розмаїття в освітньому середовищі досяг-
нення міжкультурної компетентності стає щораз 
необхіднішим. У наступних розділах встановлює-
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мо, що досягнення успішної транснаціональної вза-
ємодії передбачає одночасно три аспекти міжкуль-
турної компетентності — когнітивний, поведінко-
вий та оперативний. Наостанок, у завершальному 
розділі дослідження підсумовуємо основні викли-
ки, що виникають в транснаціональних навчальних 
середовищах, які розширюються. 

Передумови
Серед факторів, що сприяють транснаціональній 
мобільності, вирізняємо глобалізацію, хороше 
транспортне сполучення і зв’язок, а також актив-
ний рекрутування спеціалістів тими державами, 
які зіштовхнулися з браком якісних кадрів. Мі-
грація відбувається не лише зі світу, що розвива-
ється, до вже розвиненого, але передбачає також 
активний обмін людьми між країнами низького і 
високого рівня доходу, а також чимало випадків 
переїздів з більш розвинених країн до менш роз-
винених, зазвичай на роботу за короткотерміно-
вим контрактом [37, p. 172]. Окрім міграції низь-
кокваліфікованих працівників в багаті країни, на-
бирає обертів також і міжнародна міграція 
високо кваліфікованих фахівців, для яких факто-
ром, що притягує, є кращий заробіток чи умови 
проживання, а чинником, який виштовхує — брак 
можливостей у себе на батьківщині. Крім того, як 
показують недавні дослідження, транснаціональ-
на міграція є дуже вибірковим та фрагментарним 
процесом. Рамки, інтенсивність і мотиваційна 
основа транснаціональної діяльності можуть від-
різнятися як безпосередньо серед мігрантів, так і 
упродовж їхніх життєвих циклів [18].

Питання про те, чому і як з’являються трансна-
ціональні освітні простори, тісно пов’язане з пи-
танням, як відбувається транснаціональна мігра-
ція. Конвенційною є теза про те, що міграцію за-
звичай спричиняють глобальні відмінності в рівні 
достатку: транскордонні переміщення людей, пев-
на річ, відбуваються внаслідок дисбалансу в еко-
номічній ситуації між країною-відправником та 
країною-реципієнтом. Схожою є думка, що збіль-
шення транснаціональної міграції пов’язане з де-
мографічним питанням: зростання чисельності на-
селення, негативне або повільне економічне зрос-
тання, високий рівень неповної зайнятості чи 
безробіття, у поєднанні з нерівномірним розподі-

лом доходів змушує людей шукати роботу і біль-
ший дохід за кордоном. Правдою є і те, що демо-
графічні профілі країн світу швидко змінюються, 
у країнах з низьким рівнем доходів, як правило, 
мешкає молодше населення, ніж у західних інду-
стріалізованих суспільствах. Але на практиці си-
туація є складнішою [38, c. 4]. Дослідники від-
значають, що мігранти, як правило, не є найбідні-
шими верствами населення своїх країн, і що 
основну частину мігрантів з т. зв. країн, що роз-
виваються, і особливо з Африки, складають моло-
ді чоловіки, часто з кращим освітнім рівнем, ніж в 
середньому по країні [4; 5].

Світова діаспора висококваліфікованих і освіче-
них людей та глобальна конкуренція за здобуття на-
вичок у сфері науки чи техніки залишаються клю-
човими тенденціями в сучасному світі. Щораз біль-
ша кількість вчених, інженерів і фахівців у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій виходять 
на транснаціональні ринки праці, для яких міжна-
родний рекрутування є важливим компонентом ка-
дрового планування. В рамках глобальної конкурен-
ції за талановитих працівників багато західних кра-
їн також стали активнішими у сфері міжнародного 
найму студентів ВНЗ. Для країн, що стоять перед 
реальною чи потенційною загрозою нестачі квалі-
фікованих кадрів, студенти є наче «напівкваліфіко-
ваними» працівниками: студенти або вже отримали 
освітній рівень на батьківщині й виїжджають за кор-
дон для здобуття наукового ступеня, або ж вони від-
разу за кордоном отримали відповідний освітній рі-
вень, завдяки чому опиняються у категорії високо-
кваліфікованих працівників.

В окремих випадках транснаціональні простори 
можуть самі стати спільнотами людей, поділених за 
профорієнтацією. Наприклад, високотехнологічні 
фахівці з Індії або Китаю можуть бути «громадяна-
ми світу», основним завданням яких є пошук мож-
ливостей для кар’єрного росту, що допоможе їм мак-
симально збільшити свої доходи і заощадження [26; 
36; 30]. Поява світових діаспорних мереж генерує 
нові питання щодо вимог до компетентності. Усі про-
ведені дослідження досі не в змозі пояснити, які 
освітні наслідки можуть виникнути у транснаціо-
нальних мережах експертів і яким чином можна ви-
робити вагому міжкультурну компетентність в транс-
національних або навіть світових вимірах.
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Появі транснаціональних освітніх просторів серед 
студентів значною мірою сприяли міжнародні конвен-
ції та угоди між вищими навчальними закладами; між-
народні програми обміну та визнання освітніх ступенів, 
а особливо розширення можливостей студентів для 
співпраці на транснаціональному і світовому рівнях. Не-
зважаючи на підписані міжнародні договори і конвен-
ції, очевидно, що іноземні випускники не надто ефек-
тивно працевлаштовані в суспільствах-реципієнтах. 
Тож ключове питання в тому, як такі студенти можуть 
здобути міжкультурну компетентність.

У громадах-реципієнтах, не тільки іноземці, а й пе-
реважна більшість суспільства повинна володіти необ-
хідними компетенціями, щоб успішно співпрацювати у 
складніших транснаціональних умовах. Крім того, кон-
цептуалізація освітніх зусиль, яка відбувається в транс-
національних вимірах, дещо зміщує фокус аналізу з 
тих осіб, які насправді іммігрували, до тих, які не 
обов’язково переїжджали, проте підтримують зв’язок 
з мігрантами через транскордонні мережі. Пеггі Ле-
вітт (Levitt), зокрема, підкреслила роль ідей і практик, 
які передаються в транснаціональному вимірі [14; 33]. 
Левітт називає їх «соціальними переказами» (social 
remittances), які, як правило, передаються від 
суспільства-реципієнта до суспільства-відправника.

Транскордонні рухи людей є не єдиним фактором 
підвищення транснаціональної співпраці. У сучасно-
му світі є численні наукові, освітні, економічні та 
культурні мережі, які виступають майданчиком для 
формального та неформального навчання. Очевид-
но, що для транснаціональної взаємодії як повсяк-
денного досвіду необхідні спеціальні компетенції, 
щоб подолати занепокоєння, викликане культурни-
ми відмінностями, під час взаємодії з людьми з різ-
них національних традицій.

Навчання міжкультурній компетентності
Щоб пришвидшити здатність людини діяти в куль-
турно розмаїтому середовищі, слід розвивати когні-
тивний, поведінковий і оперативний аспекти між-
культурної компетентності.

Когнітивний аспект
Необхідною, хоча й не достатньою складовою між-
культурної компетенції є отримання культурного 1 
1 Під «культурою» ми маємо на увазі стиль життя, в тому 

числі ті припущення та цінності, які людина не завжди 
усвідомлює.

знання. Знання — це форма культурного капіталу, 
і його здобуття відкриває нові можливості. Таким 
чином, доступ до знання — достовірного з культур-
ної точки зору та дієвого у використанні — є одним 
з найбільших ресурсів і джерел розширення власних 
можливостей, прав і повноважень 2. У культурно роз-
маїтих середовищах це супроводжується знайом-
ством з іноземними культурами, а також усвідом-
ленням власних культурних «точок відліку». Особи, 
які знайомі чи беруть участь у творенні лише влас-
ної культури, або дивляться на світ через свої уні-
кальні культурні перспективи, не можуть повною мі-
рою побачити і зрозуміти інші культури через свою 
«засліпленість». Оскільки власна культура автома-
тично розглядається як вроджена, вона стає єдиним 
природним способом функціонування у світі. Решта 
світу розглядається через наші культурні лінзи, інші 
культури пізнаються в порівнянні з нашою і оціню-
ються за нашими культурними стандартами [1; 17, 
p. 17—38; 28].

Таким чином, ми схильні оцінювати все, що ми 
бачимо і відчуваємо, на основі нашого власного до-
свіду, а потім — діяти відповідно. Едвард Голл 
(Hall) [10] називає це критерієм самореференції. 
Ті, хто усвідомлюють власний критерій саморефе-
ренції та готові коригувати свої судження й оцінки, 
швидше за все, наразі дізнаватимуться особливос-
ті інших культур, ближче познайомляться і зі сво-

2 У питанні концепції «розширення прав і повнова-
жень» (empowerment) важливо наголосити на слові 
«влада» (power). Здебільшого, теорії «влади» виз-
начають її домінування у стосунках — здатність 
контролювати інших, керувати ними. Крайзберг 
(Kreisberg) [13] називає цю концепцію «владою 
над» (power over). Важливим є вміння побачити 
розширення власної влади як процес, під час яко-
го людина отримує контроль над своїм життям. 
Зверніть увагу, що перше значення слова «вла-
да», яке подає Оксфордський словник англійської 
мови — це «здатність щось робити чи виконувати, 
або впливати на людей чи речі». Попри те, що в 
другій частині визначення є ідея домінування, вона 
цілковито відсутня в першій частині. Як наслідок, 
здатність щось робити або реалізувати власні ба-
жання не обов’язково передбачає, що ефективність 
залежатиме лише від контролю чи домінування. 
Крайзберг пов’язує з цим альтернативну концепцію 
«влади з» (power with). Це те значення, у якому 
«розширення прав і повноважень» (empowerment) 
вживається у цьому тексті.
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єю. Таким чином, для того, щоб зрозуміти інших 
людей, ми повинні зрозуміти самих себе. Це не так 
легко, як може здатися на перший погляд, оскіль-
ки більшість з того, що творить культуру, засвою-
ється нами несвідомо в процесі первинної соціалі-
зації [2, p. 17].

Культура може розглядатися як ментальний ряд 
вікон, через які ми споглядаємо життя. Цей ряд ва-
ріюється від людини до людини в межах культур-
ного контексту, але деякі важливі характеристики 
зберігаються спільними для всіх. Зокрема, культу-
ра — це не щось, з чим ми народжуємося, вона піз-
нається через процеси неформального і формаль-
ного навчання протягом різних процесів інкульту-
рації. Більшість з того, що ми дізнаємося про 
власну культуру, зберігається у ментальних кате-
горіях, які пригадуємо лише тоді, коли стикаємось 
з певними викликами [2, p. 3]. Роль культурних 
самоочевидностей є тут вирішальною. Для люди-
ни дуже складно визначити власні культурно уґрун-
товані самоочевидності та зрозуміти, що люди, які 
представляють різні культурні традиції, можуть ба-
чити світ по-різному. Поки все йде за звичним сце-
нарієм, щоденна рутина не передбачає жодних змін 
та, водночас, не потребує додаткових ментальних 
ресурсів. Ситуація змінюється, коли в навчально-
му середовищі збільшується рівень культурного 
розмаїття: учасники взаємодіють, але при цьому 
можуть більшою чи меншою мірою почуватися 
стривоженими. Типовою причиною таких стресо-
вих ситуацій є необхідність водночас вивчати і від-
мовлятися від вивченого, себто «відучуватися» від 
засвоєного на початку процесів інкультурації [24, 
p. 141—144].

Джек Мезіров (Mezirow) [16] стверджує, що по-
ставити під сумнів основні культурні припущення та 
поведінкові очікування можна лише шляхом вивчен-
ня того, як ми розуміємо себе самих та людей навко-
ло. Ця саморефлексія може трансформувати наші 
смислові перспективи. Така трансформація чи пере-
осмислене розуміння культурних особливостей є за-
звичай результатом зусиль, які ми докладаємо, аби 
зрозуміти культурні традиції, що відрізняються від 
наших попередніх уявлень. Коли ж наш досвід не 
співвідноситься зі смисловими перспективами, ми 
або відкидаємо такий досвід, або ж трансформуємо 
перспективи так, щоб вони відповідали новому до-

свіду. При зміні смислових перспектив ми також 
трансформуємо наше бачення світу та ставлення до 
нього. Мезіров [16, р. 168] переконує, що цей про-
цес може сприяти творенню більшого інклюзивного 
світогляду [28].

Поведінковий аспект
Усвідомлення культурної множинності й різноманіт-
тя є дуже важливим, проте недостатнім для здобут-
тя справжньої міжкультурної компетенції, навички 
мають підкріплюватися етичною відповідальністю та 
культурною чутливістю. Для того, щоб цього досяг-
ти, слід вести міжкультурний діалог, де б обговорю-
валися та вивчалися цінність та значимість різних 
стилів життя [3, р. 259—265]. У західних країнах 
є стійка етична традиція брати до уваги конфлікт 
інтересів, проте в сфері культурного різноманіття 
ситуація значно складніша: окрім конфлікту інтере-
сів, індивід може стикатися з конфліктом ціннос-
тей та стандартів. Цінності та стандарти нале-
жать до сфери «тихого знання» та культурної само-
очевидності. Часто ми можемо їх і не помічати — саме 
з культурної точки зору [6; 20]. 

Неспроможність бачити інші культури як рівно-
цінні альтернативні форми організації життя нази-
вають етноцентризмом. Він є загальною рисою 
сингулярної точки зору, де власні культурні особли-
вості вважаються природними, правильними та ви-
щими по відношенню до інших культур [9, р. 7—8]. 
Для того, щоб уникнути етноцентризму, ми маємо у 
той чи інший спосіб вийти за межі нашого культур-
ного кола та усвідомити свою «сліпоту». Якщо нам 
це вдасться, тоді нам буде легше відкоригувати наші 
уявлення про те, що наш спосіб життя не є унікаль-
ною системою цінностей та стандартів, а лише одні-
єю з багатьох інших систем [23].

Чи означає це, що всі цінності і стандарти культур-
но обмежені і відносні? Або що вони різні для різних 
культур? Такі тези релятивістських ідей були пред-
ставлені під час деяких дискусій, що відбуваються на 
Заході, особливо під маркою «постмодернізму». Як 
вже було сказано, немає універсального критерію 
«правильної» культури, проте кожен спосіб життя чи 
система цінностей і стандартів є однаково «правиль-
ними». В основі цього лежить суб’єктивна теорія цін-
ностей: позиція, згідно з якою цінності не визнача-
ються природними механізмами чи Божою волею, на-
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томість, люди визначають свої цінності. Отже, немає 
універсальних стандартів єдино правильного стилю 
життя [15; 22, с. 68—72; 21, р. 44].

Релятивісти повністю толерантні: «все дозво-
лено», — стверджують вони. Це означає, що ло-
гічні релятивісти неминуче зайдуть в глухий кут. 
Вони мають, серед іншого, прийняти протилежні 
думки: не лише точку зору пацифістів, а й військо-
вих фанатиків. Крім того, вони повинні погодити-
ся на існуючі обмеження щодо вираження точки 
зору, в тому числі думку, що ними самими можуть 
маніпулювати, аби змінити їхню точку зору. У та-
кий спосіб, релятивісти, при всій своїй толерант-
ності, повинні прийняти нетолерантність. Таким 
чином, релятивізм є не надто вигідною позицією, 
адже на практиці таки з’являється необхідність 
дотримуватися певних загальноприйнятих етич-
них принципів.

Плюралізм може вирішити питання культурної 
різноманітності та створити до неї коректне етичне 
ставлення. Плюралізм передбачає прийняття куль-
турної різноманітності, проте не відкидаючи споді-
вання, що індивіди діятимуть відповідно до певних 
загальноприйнятих принципів. Плюралізм припус-
кає існування деяких універсальних моральних норм, 
якими послуговується людина, незалежно від її ре-
лігії, культури, походження чи соціального статусу 
[20, р. 44]. Хоча плюралізм і не заперечує різнома-
ніття цілей, він не заперечує і того, що є базова або 
мінімальна моральна тканина, універсальна і 
контекстно-трансцендентна. І ця базова тканина уні-
версальної моралі тісно пов’язана з основоположни-
ми правами людини.

Оперативний аспект
Очевидно, що взаємодія в побутових, повсякденних 
ситуаціях в транснаціональних умовах навчання є 
ефективним способом отримання міжкультурних на-
вичок спілкування. Те саме стосується і культурної 
поведінки та мислення. Транснаціональний стиль 
життя, як повсякденний досвід, вимагає спеціальних 
компетенцій, зокрема, — здатність використовува-
ти декілька мов та приборкувати тривогу, спричине-
ну культурними відмінностями [12]. На практиці, 
мовні труднощі та інші комунікативні проблеми є 
основними факторами, що ускладнюють щоденну 
взаємодію і співпрацю в транснаціональних освітніх 

середовищах. Крім того, актуальною залишається 
проблема браку навичок у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій. Електронна мережа може 
забезпечити новий спосіб організації навчання в 
транснаціональних вимірах та створити такі умови, 
за яких учасники могли би працювати зі своїми ко-
легами на відстані.

Незважаючи на зростання транснаціональної мі-
грації, дуже мало відомо про те, які чинники можуть 
сприяти тому, аби людина могла повноцінно взаємо-
діяти та працювати в транснаціональному вимірі. Су-
часні дослідження не дають вичерпного пояснення, 
які навички міжкультурного спілкування будуть гло-
бально необхідні в науці і технологіях і яким чином 
можна покращити міжкультурну компетенцію через 
навчання.

У культурно різноманітному середовищі слід ство-
рювати і розвивати сприятливі умови для успішної 
міжкультурної взаємодії та навчальних процесів. 
Саме транснаціональний освітній простір може під-
готувати середовище для транснаціональної діяль-
ності, яка б посилювала міжкультурну компетенцію 
учасників, беручи до уваги їхні навички міжкультур-
ного спілкування та когнітивну й поведінкову осно-
ви міжкультурної взаємодії. Людина, яка успішно 
працює через таку взаємодію або здобуває нові на-
вички, також має хороші шанси здобути міжкуль-
турну компетенцію [16, р. 167; 28].

Освіта в контексті культурної різноманітності по-
роджує виклики для інклюзивних смислових пер-
спектив. А це, своєю чергою, передбачає гнучкість 
у сприйнятті і толерантність до культурних відмін-
ностей. Учасники освітніх ініціатив повинні сприй-
мати те, що усі вони водночас схожі між собою і різ-
ні. Як і всі люди, вони володіють спільною людською 
ідентичністю, але опосередкованою культурою. Вони 
мають спільний потенціал та потреби, проте різні 
культурні традиції та індивідуальні особливості ви-
значають та структурують їх по-різному.

Висновки
То чого ж ми навчаємося, коли дивимося на світ че-
рез транснаціональні лінзи й намагаємося проаналі-
зувати актуальні проблеми, що виникають в освіт-
ніх середовищах?

По-перше, транснаціональна перспектива допо-
магає нам побачити трансформативний характер но-
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вих освітніх просторів: поява транснаціональних на-
вчальних середовищ актуалізує питання щодо ви-
мог компетенції та підтримання культурної 
ідентичності. Ключовим питанням є те, як змінити 
освітню практику так, аби вона відповідала транс-
національним практикам та міжнародному співро-
бітництву? Світова діаспора висококваліфікованих 
і освічених людей генерує нові питання щодо ком-
петенцій рекрутування [35]. Очевидно також і те, 
що освіта тепер починає фокусуватися на мульти-
культурній свідомості та культурній чутливості. Всі 
учасники, що виконують спільну роботу або беруть 
участь в освітніх ініціативах, повинні розуміти, що 
їх власна культура не пропонує єдино правильний 
спосіб мислення, а є лише однією серед багатьох ін-
ших. Знайомство з різними культурними практика-
ми допомагає виявити наші культурні самоочевид-
ності. Важливо також пам’ятати, що усі люди фі-
зично і психологічно схожі, якщо не брати до уваги 
культурний аспект. Незважаючи на відмінності в 
стилі життя, людські буття є первинними за куль-
турні структури, які є схожими функціонально та 
можуть порівнюватися.

Проте, міжкультурна взаємодія — це не так вже 
і просто, адже наше життя уґрунтоване в культу-
рі, а ми усі є культурно упередженими. Часто ви-
никає потреба свого роду відмовитися від завче-
ного раніше. Людина, яка може успішно вчитися 
та «відучуватись» внаслідок повсякденних пере-
живань й транснаціональної взаємодії, здобуває 
міжкультурну компетентність. Як наслідок, настає 
розуміння того, що ми, люди, є водночас природ-
ними та культурними істотами зі спільною люд-
ською ідентичністю, опосередкованою культурним 
досвідом. Порівняння культур може допомогти по-
бачити різні культурні практики, що відображають 
різні вирішення однакових життєвих проблем чи 
ситуацій. Цей процес ґрунтується на мультикуль-
турній обізнаності та діалозі з іншими, що має на 
меті виокремити для себе альтернативні перспек-
тиви і проаналізувати сприйняття власного стату-
су з різних точок зору.

Навчання міжкультурної компетентності можна 
описати як процес, що розвивається через критичні 
зустрічі з культурами і за допомогою діалогу. Ми 
повинні навчитися взаємодіяти з різноманітними, 
навіть суперечними знаннями та точками зору. Наші 

власні способи мислення і поведінки мають сприй-
матися по відношенню до інших культур, і на цьому 
шляху можуть виникати непорозуміння й трапляти-
ся «сліпі плями» в сприйнятті та трактуванні чиєїсь 
поведінки. Кінцевою метою є емоційна прихильність 
до основоположної єдності всіх людей, і в той же 
час, вміння приймати і цінувати відмінності, які ле-
жать між людьми різних культур.

По-друге, з появою транснаціональних освітніх 
просторів виникає необхідність у культурно відпо-
відальній освіті. Освіта є стратегічно важливою 
сферою, яка надає людям різноманітний культур-
ний капітал та створює рівні можливості для побу-
дови свого майбутнього. Зазвичай, побутує пере-
конання, що подібне ставлення може подолати не-
рівності, які існують у відповідному контексті. Це 
справджується у культурно однорідному середови-
щі, де люди мають аналогічні потреби, норми, мо-
тиви, соціальні звички та моделі поведінки. Рів-
ність прав у цьому контексті означає посідання 
більш-менш схожих прав, а рівність у ставленні 
означає більш-менш однакове ставлення. Принцип 
рівності прав тут, отже, легше ідентифікувати та 
застосувати, а дискримінаційні відхилення можна 
виявити майже одноголосно. Але цей принцип не 
завжди спрацьовує у полікультурному навчально-
му середовищі. 

У середовищах багатьох культур люди, швидше 
за все, не сприймуть деяких виявів поваги, чи не 
зрозуміють реакції на певні питання, або ж відки-
нуть те, що хтось інший називає однаковим став-
ленням. Таким чином, лише за умов культурно чут-
ливої співпраці можна досягнути рівних можливос-
тей для всіх учасників. Важливо також зрівняти усіх 
учасників перед тим, як інтегрувати їх до освітніх 
ініціатив або транснаціональної співпраці. Таким чи-
ном, щойно ми починаємо звертати увагу на куль-
турне різноманіття, рівне ставлення перетворюєть-
ся з однакового ставлення до всіх осіб на культур-
но чутливе. При цьому актуальним стає питання про 
те, як можна переконатися, що співпраця в різних 
культурах дійсно відбувається за рівних умов, а не 
є прикриттям для дискримінації чи привілеювання 
[19, р. 242, 261—262].

По-третє, збільшення транснаціональної мігра-
ції разом з глобалізацією змушує освітні установи 
переглянути свої нинішні стратегії і практики. Осно-
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вне питання тут — чи освітні установи таки спро-
моглися надати людині усі необхідні компетенції, 
аби вона могла давати собі раду у мультинаціональ-
них та мультикультурних робочих та побутових се-
редовищах. На практиці, усім освітнім організаці-
ям слід зрозуміти, що підтримка міжкультурного 
порозуміння є дуже важливим компонентом орга-
нізаційного розвитку. Така схема розглядає органі-
зацію як набір практик, які у глобальних масштабах 
визначають індивідів як більш чи менш компетент-
них членів громад.

По-четверте, очевидно, що традиційні держав-
ні системи освіти, які водночас відображають і під-
силюють існуючі розколи на основі національного 
чи мовного питання, зараз перебувають під тиском 
феномену транснаціоналізму [34]. Як стверджує 
Девора Калекін-Фішман (Kalekin-Fishman) [11, 
р. 164—192], в сучасному світі назріла потреба в 
космополітичній освіті. Її можна досягнути лише за 
тих умов, якщо педагоги вироблять способи для за-
лагоджень конфліктів між цілями, які стоять перед 
державами, і транснаціональною реальністю в по-
всякденному житті. Для цього слід міркувати ка-
тегоріями ідеї, де учасники транснаціонального 
освітнього середовища мають можливість здобути 
певні компетенції, які, в свою чергу, робитимуть 
їхню взаємодію більш успішною та етичною у гло-
бальному вимірі.

Перехід від етноцентристського світогляду до гло-
бальної обізнаності вимагає значних поведінкових 
змін. Інші культури трактують речі дещо по-іншому, 
аніж ми очікували. Це зовсім не означає, що ми ма-
ємо пристати на таку точку зору, чи що ми маємо 
якось адаптувати цінності іншої культури. Це рад-
ше означає, що ми маємо вивчити наші пріоритети 
та чітко визначити, як нам, таким різним, найкраще 
разом мешкати і працювати.

Слід також розуміти, що одне лише культурне 
розмаїття не робить культури кращими чи гіршими, 
правильними чи неправильними. Культури, що роз-
винулися в різних частинах світу, не схожі між со-
бою через різні кліматичні та інші «задані» обстави-
ни, а також через різні умови життя, в яких люди 
були змушені існувати. Таким чином, важливі питан-
ня, що стосуються життя і засобів до існування, з 
часом теж змінювалися і привели до розвитку дифе-
ренційованої системи цінностей і стандартів. Це, од-

нак, не означає, що цінності і стандарти є «віднос-
ними» в тому сенсі, що немає міжкультурних стан-
дартів їх оцінки.
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ДОСЯГНЕННЯ  
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ 
ПРОСТОРОВОМУ ВИМІРІ
Переклад з англійської Ірини Швець
Зростання транснаціональної взаємодії та співпраці 
спричинює нові виклики і, водночас, забезпечує май-
данчики для освіти в транснаціональних умовах. У роз-
витку трансформаційних процесів визначальну роль ві-
діграють транснаціональні експерти і, зокрема, діаспор-
ні мережі. В цій статті проаналізовано роль формального 
і неформального навчання в нових транснаціональних 
освітніх просторах. Термін «транснаціональний освітній 
простір» вжито, аби описати способи, у яких індивіду-
альні чи колективні актори використовують простір в 
транснаціональних умовах, і зокрема зосереджуюсь на 
питанні розширення прав і можливостей та пов'язаних з 
ними потреб у набутті навиків. Засадничою прикметою 
є безперервна циркуляція знань та компетенцій в транс-
національних умовах. Автор доходить висновку, що аби 
успішно функціонувати в культурно розмаїтих трансна-
ціональних середовищах, треба розвивати когнітивні, 
поведінкові та оперативні виміри міжкультурної компе-
тенції особи.
Ключові слова: транснаціональні виміри, транснаціональ-
ні освітні простори, способи транснаціональних взаємодій, 
інтелектуальні межі діаспор, культурне різноманіття в 
освітніх середовищах.
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ДОСТИЖЕНИЕ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ
Перевод с английского Ирины Швец
Повышение транснационального взаимодействия и сотруд-
ничества порождает новые вызовы и форумы для обучения в 
транснациональных условиях. Транснациональные эксперты 
и, в частности, сети диаспор, играют решающую роль в раз-
витии трансформационных процессов. Эта статья обсуждает 
роль формального и неформального обучения в развитии 
транснациональных образовательных пространств. Термин 
«транснациональное образовательное пространство» исполь-
зуется для описания способов, которыми индивидуальные 
или коллективные акторы используют пространство в транс-
национальных условиях, ориентируясь, в частности, на во-
просы расширения прав и возможностей, а также связанных 
с ними потребностей в приобретении навыков. Основной ха-
рактеристикой является непрерывная циркуляция знаний и 
компетенций в транснациональных условиях. Автор прихо-
дит к выводу, согласно которому, успешная деятельность в 
различных культурных транснациональных средах, требует 
развития когнитивных, поведенческих и оперативных изме-
рений межкультурной компетенции личности.
Ключевые слова: транснациональные измерения, трансна-
циональные образовательные пространства, способы трансна-
циональных взаимодействий, интеллектуальные границы диа-
спор, культурное разнообразие в образовательных средах.


