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Постановка проблеми. Утвердження Украї-ни у статусі самостійної незалежної держави, ви-кликає обопільну зацікавленість у розширенні культурної і освітньої інтеграції та побудові між-державних стосунків між Україною і країнами близького і далекого зарубіжжя на засадах конс-труктивної співпраці у світовому економічному, політичному, науковому і освітньому просторі. Успіх реалізації цих завдань значною мірою зале-жить від якості теоретичної в практичної підго-товки фахівців сфери культури і мистецтва з пи-тань крос-культурної комунікації.  На сьогодні Україна чітко визначила орієн-тир на входження в європейський освітній прос-тір, приєднавшись до Болонської декларації. Від-бувається поєднання освітніх процесів на міжна-родному рівні, що гарантує для молоді з України навчання або стажування за кордоном, а інозем-ним студентам – в Україні. Тож, розвиток крос-культурних відносин із країнами зарубіжжя стає важливим чинником інтеграції в європейське і світове співтовариство. Це вимагає вільного во-лодіння іноземними мовами, обізнаність з куль-турними традиціями країн-партнерів тощо.  Потребує уваги і вивчення проблеми крос-культурної комунікації, пов’язаної з вільним пе-реміщенням робітничих ресурсів з України. Вмін-

ня долати мовні бар’єри, знання культурного етикету, традицій, звичаїв народу, духовних цін-ностей, особливостей менталітету формують крос-культурну компетентність, головною особ-ливістю якої є здатність побачити і прийняти спільне, цікаве і цінне в культурах інших країн. Важливою складовою крос-культурної компетен-ції є усвідомлення і толерантне ставлення до пи-тань протистояння або конфлікту культур, до можливих суперечностей між їхніми представни-ками [4]. 
Актуальність проблеми формування крос-культурної компетентності, крос-культурної вза-ємодії пояснюється зростанням гуманістичних принципів сучасного освітнього процесу, де фор-мування особистості, культурна обізнаність, су-б’єктна взаємодія стають головною метою навча-льно-виховної роботи. На сьогодні проблемні питання формування крос-культурної компетен-ції у майбутніх фахівців галузі культури і мис-тецтв ще недостатньо висвітлені в науковій, пе-дагогічній і методичній літературі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання крос-культурної комунікації привертають увагу науковців до всебічного ви-вчення цього суспільного явища. В науковій лі-тературі терміном крос-культурна комунікація 
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КРОС-КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ 
В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуті питання крос-культурної комунікації, крос-культурної компетентності, крос-
культурної компетенції з позицій єдності і відмінності цих понять. Узагальнені висновки науковців, що 
крос-культурна компетентність є синтезом знань, умінь, цінностей, які забезпечують здатність до 
успішної міжкультурної взаємодії. Визначені основні крос-культурні компетенції фахівця культури і 
мистецтв, які мають бути сформовані за час навчання у ВНЗ. Внесені пропозиції щодо змісту навчаль-
них програм ВНЗ для оволодіння студентами крос-культурною компетентністю. Наведені приклади 
крос-культурних контактів Миколаївської філії КНУКіМ.  
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називається процес взаємодії, взаємозбагачення і взаємопроникнення культур, що передбачає аде-кватне взаєморозуміння між представниками різних національних культур.  Так, У. Ханас визначає крос-культурну компе-тентність як сукупність здібностей аналітичного та стратегічного характеру, які дають змогу роз-ширити «інтерпретаційне поле» особистості під час крос-культурної комунікації [7]. Крос-культурна комунікація вимагає обізна-ності з основами крос-культурної компетентнос-ті та крос-культурної компетенції. Так, Н. Губа та М. Кандиба виявили, що поняття «компетент-ність» є ширшим за поняття «компетенція» [2]. А. Хуторський теж вважає, що ці терміни є суміж-ними, але не тотожними. Компетенція – це поєд-нання взаємопов’язаних між собою знань умінь і навичок і якостей особистості необхідних для ефективної діяльності. Компетентність – це умін-ня застосовувати знання, уміння і навички та на-копиченого життєвого досвіду у професійній ді-яльності [8]. Наукове визначення понять крос-культурної компетенції і крос-культурної компетентності містяться в досліджених і публікаціях Г. Анти-пової, О. Дем’яненко, Т. Колосовської, О. Лапшина, Г. Ферапронтова та ін. Вивчення процесу форму-вання крос-культурної компетенції здійснювали Н. Алмазова, Р. Гришкова, Г. Копил, І. Плужник, В. Сафронова та ін. Так, Г. Ферапонтов вважає, що результатом сформованості крос-культурної компетенції є «здатність суб’єкта культурного розвитку орієн-туватись в самоцінних культурах різних етно-сів» [6, 57]. Г. Дідук-Ступ’як уточнює, що найважливішим чинником крос-культурної комунікації є толе-рантне порозуміння сторін міжкультурного діа-логу і готовність до процесу взаємодії, взаємовп-ливу і взаємопроникнення культур [3].  Американський дослідник Ричард Льюіс у праці «Зіткнення культур» обґрунтовує тезу про те, що культура завжди відчувається у порівнян-ні, адже не буває «поганих» культур – всі вони різні, але рівні. Тож, толерантне ставлення до всіх світових культурних надбань є аксіомою крос-культурної взаємодії [5].  Дослідники із США (зокрема, Е. Гріффін) біль-ше приділяють уваги процесу комунікації як та-кої, підкреслюючи її значення як засобу спілку-вання. При цьому, вважають другорядними пред-мет і зміст комунікації (спілкування) [10].  Г. Феррарі опікується питанням, як культурні контакти впливають на розвиток бізнесу. Цей напрямок наукового дослідження є перспектив-ним, тому що менеджмент міжнародних крос-

культурних комунікацій є актуальною і не дослі-дженою темою [12].  Р. Лівітт у своїй праці «Розвиток культурної компетентності в мультикультурному світі» об-ґрунтовує тезу про те, що культурна комунікація стала світовим надбанням і її слід розглядати не фрагментарно, а в комплексі із світовими пробле-мами людства. Дослідник прогнозує, що подаль-ший розвиток цивілізації значною мірою залежа-тиме від сформованості культурної компетенції особистості в мультикультурному світі [11]. Дослідивши погляди науковців щодо змісту і структури процесу культурної комунікації, висува-ємо гіпотезу, що потребують поглибленого дослі-дження умови формування крос-культурної ком-петентності фахівця галузі культури і мистецтв.  
Мета статті. Уточнити зміст понять крос-культурна компетентність і крос-культурна ком-петенція як фундаментальних чинників крос-культурної комунікації. Визначити роль, місце і значення крос-культурної комунікації в комплексі знань і умінь фахівця культурно-мистецької  галузі.  
Виклад основного матеріалу. Нинішні сту-денти мистецьких ВНЗ – це у недалекому майбут-ньому фахівці, які будуть здійснювати обмін дося-гненнями культур, брати участь у міжнародних мистецьких проектах, працювати в умовах міжна-родної крос-культурної взаємодії. Тож, фахівець музичного мистецтва має бути підготовленим до діалогу культур на міжнародному рівні. Безпереч-но, що для успішної діяльності творчий працівник має володіти крос-культурною компетенцією.  На думку багатьох дослідників, під час фор-мування крос-культурної компетенції студент має опанувати такі складові міжкультурної взає-модії: 
– мовна компетенція: наявність вмінь спіл-куватись іноземними мовами під час здійс-нення комунікативного акту; 
– соціокультурна компетенція: знання наці-онально-культурної семантики, правил етикету країни, з представниками якої відбувається спілкування, та вміння відпо-відно реалізувати вербальну поведінку; 
– соціальна компетенція (прагматична): ада-птація до контактної ситуації, моделюван-ня, уміння ініціатора спілкування обирати тему розмови і спосіб вираження думки, що найбільше відповідає умовам та цілям спілкування; 
– дискурсивна компетенція: володіння вмін-нями необхідними для побудови плідного дискурсу, швидке опрацювання інформації і адекватне реагування на неї; 
– предметна компетенція: знання матеріалу з теми спілкування, вміння триматись у руслі конструктивного розгляду проблеми. 
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Олександр ІВАНОВ, Валентина ІВАНОВА Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності Підкреслимо, що наведеними вище вербаль-ними засобами крос-культурної комунікації, про-фесійне спілкування творчих особистостей, артис-тів, митців, музикантів не обмежується. Напри-клад, взаємодія культур у контексті музичного мистецтва в сучасному світі обумовлена як поси-ленням безпосередніх крос-культурних зв’язків, так і величезними технічними можливостями об-міну і поширення музичних творів.  Наведемо такий приклад. Студенти кафедри музичного мистецтва, користуючись можливостя-ми Інтернет-спілкування, встановили контакт з відомим американським композитором Євгеном Магаліфом, надіслали йому записи інструменталь-них творів у власному виконанні. Оцінка якості виконання була позитивною, і ми почали отриму-вати від нього ноти, які використовували в на-вчальній і концертній діяльності. Композитор вносив свої побажання щодо інтерпретації, деякі з цих творів звучали вперше у виконанні наших студентів. Є. Магаліф розміщає наші записи в ме-режі Інтернет, у музикознавчих статтях згадує талановитих студентів Миколаївської філії  КНУКіМ, надсилає вітання і поздоровлення. Цей творчий контакт триває. Обов’язковою умовою повноцінної музичної освіти є залучення учнів до мистецьких надбань світової музичної культури. Навіть у радянські часи жорсткої партійної цензури не заборонялось (хоч і зі значними обмеженнями щодо авторів, стилів, жанрів) використання творів зарубіжної музики в навчальному процесі і концертній діяль-ності. Попри «залізну завісу» для демонстрації переваг радянського ладу кращі мистецькі колек-тиви, музиканти, артисти все ж таки мали змогу гастролювати за кордоном, залучатись до сучас-ної світової культури.  Сьогодні під впливом радикальних змін у між-державних відносинах, стають доступними куль-турні і мистецькі контакти між країнами, громад-ськими організаціями, творчими колективами, митцями. Музиканти мають змогу працювати у творчих колективах за кордоном, виїжджати на гастролі і стажування, продовжувати навчання в європейських музичних освітніх центрах. Творчі колективи Миколаївської філії КНУКіМ мають досвід мистецьких контактів з країнами зарубіжжя. Насамперед, це студентський народ-ний хор ім. М. Аркаса, танцювальний колектив «Миколаїв», які неодноразово представляли Ук-раїну на Міжнародних мистецьких заходах. В останні роки яскраво заявив про себе ансамбль гітаристів «Classic guitar». Його виконавську майс-терність, багатий репертуар високо оцінили журі на Міжнародних музичних фестивалях в Чехії, Іта-лії, Угорщині, Україні. 

Проблема формування навичок міжкультур-ної комунікації студентів кафедри музичного мис-тецтва Миколаївської філія КНУКіМ здійснюється у рамках Всеукраїнського освітньо-мистецького проекту «Музичний форум».  Цей освітньо-мистецький проект передбачає комунікацію і взаємодію з відомими митцями в режимі діалогу, викликаючи зустрічну активність студентів, ініціюючи їх пізнавальний інтерес. Це стимулює гнучкість комунікативних відносин між учасниками процесу спілкування. Практика пока-зує, що в процесі роботи над творчими проектами, створюється сприятливе культурно-освітнє сере-довище, де збагачується творчий досвід, форму-ються навички міжкультурної комунікації. Реалізація цього проекту відбувається у різ-них форматах: це і майстер-класи, методичні уро-ки, творчі зустрічі з видатними музикантами. Так, 25 жовтня 2019 р. відбувся методичний урок білоруського композитора та гітариста Ігоря Шошина у рамках Всеукраїнського освітньо-мистецького проекту «Guitar corporation» на базі нашого навчального закладу. Ігор Шошин – викла-дач Білоруського державного університету куль-тури і мистецтв, артист Гомельської обласної фі-лармонії, художній керівник міжнародних фести-валів та конкурсів «Ренесанс гітари», «Сім нот – шість струн», «Шлягер на гітарі», «Новий акорд», музичний редактор журналу «Беларуская гітара», автор більш ніж 30 збірників нот. Мета зустрічі – знайомство з особливим методом читання нот для гітаристів, який допомагає краще засвоїти вміння читати ноти. Для розробки методу він дос-ліджував чеський досвід гітарних шкіл. Також ви-вчали особливості імпровізації на гітарі. 22 листопада 2019 р. відбувся майстер-клас американського диригента Уинстона Вогеля зі студентами кафедри музичного мистецтва. На цій зустрічі студенти отримали цікаву інформацію про формування мануальної техніки оркестрового диригента. Маестро продемонстрував власну ме-тодику навчання диригуванню, поділився цікави-ми прикладами з власного творчого досвіду.  У. Вогель запросив студентів відвідати кон-церт камерного оркестру Миколаївської обласної філармонії «Ars Nova», який під його керівницт-вом виконав концертну програму. Звучали «Ave Maria» Дж. Качинні, Сюїта «Коханий» (Rakastala) op.14 Я. Сібеліуса, Арія Лауреати з опери «Джанні Скіккі» Дж. Пучинні, Серенада №6 D-dur «Serenata notturna» В. А. Моцарта. Студенти на практиці пе-ресвідчилися у високому покликанні диригентсь-кої діяльності. Обмін досвідом, проведення творчих зустрі-чей та майстер-класів від митців світового рівня завжди були в пріоритеті Миколаївської філії 
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Олександр ІВАНОВ, Валентина ІВАНОВА Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності КНУКіМ. Пам’ятною для студентів і викладачів стала творча зустріч з відомим співаком, лауреа-том міжнародних та всеукраїнських конкурсів Максимом Лозовим (баритон) «Два кольори мого життя». На цій зустрічі пролунали відомі арії з опер зарубіжної класики, українські романси. Ма-ксим Лозовий розповів студентам про Міжнарод-ний конкурс виконавців класичної музики і ака-демічного вокалу «Open International Auditions», що відбувся в Італії, закликав студентів до напру-женої роботи над музичним вдосконаленням, побажав успіхів і натхнення.  Отже, в основу творчих проектів, що реалізу-ються у ВНЗ, закладена ідея залучення студентів до світових культурних і мистецьких цінностей з метою формування крос-культурної компетент-ності.  Але, не зважаючи на важливість проблеми діалогу культур, підготовка студентів до міжна-родної крос-культурної комунікації поки що зо-всім не передбачена навчальними планами ВНЗ України, не забезпечена підручниками, посібни-ками, методичними матеріалами. Є нагальна необхідність ввести у навчальні плани ВНЗ культури і мистецтв дисципліну «Діалог культур» з такими розділами «Культура і традиції Польщі» (Угорщини, Чехії, Германії і далі за визначеним переліком). Робочі програми з іноземної мови доцільно наситити культурологічними компонентами, які б характеризували соціокультурне середовище певної країни, її культуру і національні традиції.  Потребує осучаснення навчальний матеріал з курсів «Історії мистецтв», «Історія музики». Ба-жано, не порушуючи історично-часової періоди-зації, більше висвітлювати сучасні тенденції роз-витку культури і мистецтв у певній країні.  До оволодіння навичками крос-культурної комунікації треба задіяти освітні можливості всіх гуманітарних курсів, а також навчальні зв’язки на міждисциплінарному рівні. 

Для отримання студентами системати-зованої і достовірної інформації про зарубіжні країни треба створити спеціальний освітній пор-тал у мережі Інтернет, видавати путівники і дові-дники. Потребують підтримки спроби педагогів-новаторів проваджувати креативні форми прове-дення навчальної роботи: відео уроки, презента-ції, творчі зустрічі, тематичні конференції тощо. Таким чином, поєднання традиційних і не традиційних методів роботи з підвищення крос-культурної компетенції студентів допоможуть підготувати таких фахівців, що мають ґрунтовну культурологічну підготовку, обізнані з духовни-ми цінностями різних народів і підготовлені бра-ти участь у діалозі культур. 
Висновки і перспективи дослідження. Крос-культурна компетентність є інтерактивним комплексом знань і умінь, які забезпечують здат-ність до успішної діяльності і є синтезом певних знань, умінь, цінностей, комунікацій щодо міжку-льтурної взаємодії. Діалог культур є процесом взаємодії, взаємо-збагачення і взаємопроникнення духовних над-бань різних народів.  Успішна діяльність у галузі міжкультурної взаємодії залежить від якості теоретичної в прак-тичної підготовки фахівців сфери культури і мис-тецтва з питань крос-культурної комунікації.  Основні крос-культурні компетенції фахівця культури і мистецтв мають бути сформовані за час навчання у ВНЗ, що потребує внесення відпо-відних змін у навчальних плани ВНЗ, робочих програмах та змісті навчальних дисциплін для оволодіння студентами крос-культурною компе-тентністю. Темою подальших досліджень може бути проблема збереження ідентичності національних культур у глобалізованому мультикультурному світі.  
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Александр Иванов, Валентина Иванова. Кросс-культурная коммуникация в контексте худо-
жественной деятельности 

В статье рассмотрены вопросы кросс-культурной коммуникации, кросс-культурной компетентно-
сти, кросс-культурной компетенции с позиций единства и различия этих понятий. Обобщенные выводы 
ученых, кросс-культурная компетентность является синтезом знаний, умений, ценностей, обеспечи-
вающих способность к успешной межкультурного взаимодействия. Определены основные кросс-
культурные компетенции специалиста культуры и искусств, которые должны быть сформированы за 
время обучения в Вузе. Внесены предложения по содержанию учебных программ вузов для овладения 
студентами кросс-культурной компетентности. Приведены примеры кросс-культурных контактов 
Николаевского филиала КНУКиИ. 

Ключевые  слова :  кросс-культурная коммуникация; кросс-культурная компетентность; кросс-
культурная компетенция; диалог культур; межкультурное взаимодействие; духовное достояние. 

 
Оlexandr Ivanov, Valentyna Ivanova. Cross-cultural communication in the context of artistic  

activity 
Ukraine, as an independent state, seeks to integrate into the world economic, political, scientific and educa-

tional space. Issues of cross-cultural communication, cross-cultural competence from the standpoint of unity and 
difference of these concepts became relevant. Scientists have found that cross-cultural competence is an interac-
tive set of knowledge and skills that provide the ability to succeed and is a synthesis of certain knowledge, skills, 
values, communications in intercultural interaction. 

Studies have confirmed that dialogue between cultures is a process of interaction, mutual enrichment and 
interpenetration of the spiritual heritage of different peoples. Ability to overcome language barriers, knowledge 
of cultural etiquette, traditions, customs of the people, spiritual values, peculiarities of mentality form a cross-
cultural competence, the main feature of which is the ability to see and accept common, interesting and valuable 
in the cultures of other countries. An important component of cross-cultural competence is awareness and toler-
ance of issues of conflict of cultures, and of possible contradictions between their representatives. 
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Олександр ІВАНОВ, Валентина ІВАНОВА Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності 
Successful activities in the field of inter-state cultural contacts depend to a great extent on the quality of theo-

retical and practical training of specialists in the field of culture and art in cross-cultural communication. 
The article defines the basic cross-cultural competencies of the specialist of culture and arts, which should be 

formed during studying at the university. Suggestions for the content of academic disciplines for students to ac-
quire knowledge and skills in cross-cultural communication. 

The role, place and importance of cross-cultural communication in interstate relations are described. 
Increasing students' cross-cultural competence will help prepare professionals with a thorough cultural back-

ground, aware of the spiritual values of different nations, and prepared to engage in a cultural dialogue. 
Keywords :  cross-cultural communication; cross-cultural competence; dialogue of cultures; intercultural 

interaction; spiritual heritage. 
 


