
137 
 

СЕКЦИЯ 
ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, КОММУНИКАЦИЯ (НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ) 

 
УДК 161.3 

МЕСЦА І РОЛЯ КАМУНІКАЦЫІ Ў ФАРМІРАВАННІ АСОБЫ ЭКАНАМІСТА 

В.В. Булавіцкая, 1курс 
Навуковы кіраўнік – Л.П. Місюкавец, выкладчык  

Палескі дзяржаўны ўніверсітэт 
 
У сучасных сацыякультурных умовах асаблівую актуальнасць набываюць праблемы моўнай 

камунікацыі. Развіццё міжнародных эканамічных адносін і прадпрымальніцтва змяняюць умовы 
прафесійнай дзейнасці сучаснага эканаміста, якая ажыццяўляецца як унутры краіны, так і на 
міжнародным узроўні. Эканамічная глабалізацыя, культурная і адукацыйная інтэграцыя спрыялі 
ўзмацненню ўвагі да камунікацый як дзелавых зносін. У сувязі з гэтым, узнікае неабходнасць 
перагляду старых і стварэння новых падыходаў да моўнай падрыхтоўкі студэнтаў эканамічных 
спецыяльнасцяў. Пры гэтым асноўным метадалагічным падыходам павінен стаць кампетэнтнасны 
падыход, які зыходзіць з таго, што ў працэсе адукацыі варта мэтанакіравана рыхтаваць студэнта да 
ўжывання ведаў і іншых прафесійна важных характарыстык на практыцы ў тых ці іншых 
жыццёвых абставінах. Пры кампетэнтным падыходзе камунікацыя садзейнічае паспяховай 
адаптацыі спецыяліста эканоміка-кіраўніцкага профілю ў сучасным постіндустрыяльным 
грамадстве. 

 Сёння, як ніколі раней, дзелавыя адносіны развіваюцца і ўмацоўваюцца ў працэсе зносін. 
Зносіны адбываюцца за ежай, на прыёмах, падчас сустрэч у гасцях, нават падчас гульняў. Зносіны 
паміж людзьмі адбываюцца ў розных формах, якія залежаць ад узроўню зносін.  

Пад міжкультурнай камунікацыяй, звычайна разумеюць, узаемадзеянне носьбітаў розных 
нацыянальных культур, сюды мы адносім і ўзаемадзеянне носьбітаў карпаратыўных культур. 
Звычайна карпарацыя трактуецца як аб'яднанне, саюз, які ствараецца на аснове прафесійных або 
саслоўных інтарэсаў. На падставе гэтага вызначэння пад карпаратыўнай культурай мы разумеем 
прафесійную культуру (культура, якая фарміруецца спецыялістамі якой-небудзь галіны дзейнасці 
на працягу доўгага перыяду часу, якая перадаецца разам са спецыфічнымі ведамі), так і 
арганізацыйную культуру (культура, якая фарміруецца ўнутры канкрэтнага прадпрыемства, 
вылучаючы яго сярод іншых ). 

Пры міжкультурных зносінах, якія ўключаюць узаемадзеянне прадстаўнікоў розных 
карпаратыўных культур, неабходна ўлічваць своеасаблівасць «прафесійнага вобразу свету», што 
фарміруецца пры навучанні спецыяльнасці і далейшай працоўнай дзейнасці [1, с. 35]. 

 Міжкультурная камунікатыўная кампетэнцыя ў студэнтаў эканамічных спецыяльнасцяў 
абмежавана сферай прафесійнай дзейнасці і, адпаведна, уключае ў сябе веды, здольнасці і ўменні 
міжкультурнага ўзаемадзеяння ў сітуацыях прафесійных дзелавых зносін. Яе фарміраванне 
рэалізуецца з дапамогай акцэнтуацыя, аналізу і актывізацыі культурнага аспекту на ўсіх узроўнях 
вучэбнай дзелавой камунікацыі. 

 Міжкультурная камунікатыўная кампетэнцыя эканаміста ўяўляе сабой сукупнасць прафесійна 
значных характарыстык. Прадуктыўна рэалізуюцца ў працэсе дзелавой камунікацыі: веданне 
дзелавой тэрміналогіі і культурных кампанентаў значэнняў; уменні ўспрымаць, дэкадаваць і 
перадаваць неабходную іншамоўную інфармацыю ў адпаведнасці з нормамі вярбальных і 
невярбальных паводзін, ствараць атмасферу паразумення і даверу, а таксама самастойна вылучаць 
і засвойваць значныя культурныя з'явы ў дзелавой іншамоўнай інфармацыі, развіваць і 
ўдасканальваць свой прафесійны кругагляд у сферы камунікацыі з прадстаўнікамі бізнес-
культур[2, с. 19]. 

Абмен інфармацыяй неабходны пры рэалізацыі любой з функцый менеджменту (планаванне, 
арганізацыя, матывацыя, кантроль, кіраўніцтва). Ён з'яўляецца найважнейшай умовай прыняцця 
абгрунтаваных рашэнняў, адыгрывае вялікую ролю ў міжасобасных адносінах і фарміраванні 
іміджу арганізацыі. Такім чынам, абмен інфармацыяй - найважнейшая частка практычна ўсіх відаў 
кіраўніцкай дзейнасці. Нядзіўна таму, што вялікую частку свайго працоўнага часу (50-90%) 
менеджары і эканамісты ўсіх узроўняў марнуюць на камунікацыі. 
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Камунікацыйны працэс, менавіта ён дазваляе людзям каардынаваць свае намаганні, дзейнічаць 
узгоднена, дасягаючы мэтаў арганізацыі. Чым лепш арганізаваны працэс камунікацыі, тым 
арганізацыя больш устойлівая, прадукцыйная і канкурэнтаздольная. Недаацэнка важнасці гэтага 
працэсу некаторымі эканамітамі-менеджарамі звычайна вядзе не толькі да страт кампаніі, але і 
часам да поўнага спынення яе дзейнасці на рынку. 
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Пераклад з’яўляецца адным з відаў  работ у сістэме навучання беларускай мове  па развіцці 
звязнага маўлення. Заняткі перакладам з адной мовы на другую пашыраюць лексічны запас 
чалавека, удасканальваюць веды па граматыцы, садзейнічаюць больш глыбокаму разуменню 
структуры роднай мовы, забяспечваюць сістэматызацыю атрыманых ведаў на функцыянальнай 
аснове. Акрамя гэтага, яны садзейнічаюць развіццю навыкаў у розных відах маўленчай дзейнасці 
(аўдзіраванне, гаварэнне, чытанне, пісьмо) і іх удасканаленню [1, с. 2]. 

Усе прыёмы перакладу можна падзяліць на два віды: падстаноўкі і трансфармацыі [1, с. 23]. 
З падстаноўкамі мы маем справу, калі перакладаем амаль слова ў слова, радок у радок, толькі 

падстаўляючы замест слоў і спалучэнняў адной мовы словы і спалучэнні іншай мовы, а пры 
трансфармацыях тэкст перакладу ў пэўнай ступені адрозніваецца ад тэксту арыгіналу. Напрыклад: 

- Переговоры по данному вопросу ведутся постоянно. Не правда ли? 
- Перамовы па гэтым пытанні вядуцца пастаянна. Хіба не так? 
 Тут першы сказ перакладзены з дапамогай падстановак, а пры перакладзе другога сказа 

выкарыстаны трансфармацыі.  
Падзел прыёмаў перакладу на падстаноўкі і трансфармацыі заснаваны на на адсутнасці у 

абедзвюх мовах моўных паралеляў. Такія паралелі існуюць паміж любой парай моў, бо, калі б іх 
не было зусім, пераклад з адной мовы на іншую быў бы немагчымы. 

За выключэннем адзінкавых формаў усе словы ў арыгінале і перакладзе супадаюць будовай і 
значэннем, амаль супадае і іх напісанне (ці вымаўленне). Пры перакладзе звычайна не ўзнікае 
ніякіх складанасцей з названым тыпам адпаведнасці. 

Моўныя адзінкі ў арыгінале і перакладзе маюць варыянтныя адпаведнікі, гэта значыць такія 
адпаведнікі, якія ўстанаўліваюцца паміж словамі ці выразамі, калі ў мове перакладу для перадачы 
таго ці іншага значэння існуе некалькі варыянтаў і патрэбна выбраць адзін з іх.  

Часцей за ўсё пры перакладзе з адной мовы на іншую перакладчык стаіць перад выбарам 
аднаго варыянта з некалькіх прапанаваных . Гэта і выбар пэўнай адзінкі з сінанімічнага раду, і 
выбар канкрэтнага значэння мнагазначнай адзінкі, і размежаванне амонімаў. Простае параўнанне 
любога двухмоўнага слоўніка паказвае, што да аднаго слова ў яго левай частцы прыводзіцца 
некалькі ў правай. 

    Моўныя адзінкі арыгіналу не маюць адпаведнікаў у перакладзе. Гэта так званая 
безэквівалентнасць, але яе не трэба разумець як поўную адсутнасць у мове перакладу сродкаў для 
перадачы пэўных моўных адзінак арыгіналу. Пад безэквівалентнасцю адзінак звычайна разумеюць 
толькі тое, што яны не маюць гатовых адпаведнікаў (слоў ці выразаў), якія можна ўзяць і 
падставіць замест іх у перакладзе. 

 У рускай мове безэквівалентнымі выступаюць, напрыклад, словы отчество (імя па бацьку), 
якія не маюць у беларускай мове аднаслоўнага адпаведніка.  
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