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Основні тематичні напрями роботи конференції:
1. Становлення і стратегії розвитку мистецької освіти.
2. Новітні засоби навчання в мистецькій освіті: проблеми впровадження та

стандартизації.
3.Інноваційно-орієнтована підготовка майбутніх фахівців мистецького спрямування.
4. Інтерактивні технології у професійній мистецькій освіті.

Програму та матеріали конференції буде розміщено:
-  на Web-сторінці за адресою: https://institute-culture.uz.ua/ua/plan-naukovyh-zahodiv;
-  у часописі Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Комунального закладу вищої 

освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради та Закарпатського 
угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.
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автора (ПІБ автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або 
навчання) на адресу: cherkasov_2807@ukr.net з позначкою «На конференцію».

Матеріали конференції необхідно надсилати одним файлом, підписувати за прізвищем 
автора (наприклад, Щ ербина^е).
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ЩЕРБИНА Оксана Анатоліївна. МУЗИЧНО-КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК 
ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА

У статті розглянуто проблему формування міжкультурної компетентності 
майбутнього музиканта-педагога засобами музично-культурної комунікації. Музична 
мова розглядається нами як універсальний модус культури, зрозумілий та доступний 
для сучасної молоді, чиї смаки та уподобання через відкритість Інтернет ресурсів та 
освітніх платформ зазнають постійної модифікації.

Ключові слова: музично-культурна комунікація, міжкультурна компетентність, 
музикант-педагог.

SHERBYNA Oksana Anatolyivna. MUSIC-CULTURAL COMMUNICATION AS A 
MEANS OF FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE OF THE FUTURE 
MUSICIAN-TEACHER

We consider the language o f music as a universal model o f culture, understandable and 
accessible to modern youth, whose tastes and preferences due to the openness o f Internet 
resources and educational platforms are constantly being modifi ed. Through the training of 
future musicians-teachers, we can consider the art o f music in its diversity and versatility. To 
educate their students in the desire to study, listen, and perform the music o f other styles, 
directions, epochs, and continents, enrich their musical and aesthetic tastes, and improve the 
performance skills o f interpretation o f musical works.

Involvement o f higher education students in project activities will improve the technique of 
interpersonal relationships and stimulate their professional musical and performance training, 
strengthening skills o f intercultural interaction. Signifi cant in this direction is the experience 
o f intercultural cooperation and ethnic attractiveness o f the Bukovyna region, which has 
accumulated unique content for the formation o f civil society based on the values o f culture, 
education, adoption o f another religion and worldview.

The art o f music and culture must be used as a universal means o f establishing 
intercultural dialogue and cooperation. Musical and cultural communication has become an 
integral part o f the implementation o f musical and creative projects in strengthening the 
dialogue environment, partnership and intercultural competence o f young people.

Communication as a socially signifi cant quantity today occupies a leading place in 
establishing a positive worldview. Without it, it is impossible to talk abou understanding and 
agreeing on certain trajectories o f action and achieving voluminous and sustainable 
communication between people. For each region o f the country and the community, which 
represents its peculiarity, it is necessary to f i  nd or revive historically formed traditions of 
public and cultural communication, which gives confi dence in restoring the image o f historical 
and cultural center and f i  lling it with modern landmarks: accessibility, openness, active 
communication with different populations., intercultural tolerance, freedom o f expression, 
ethics o f interpersonal interaction, adequacy, involvement o f musical culture as a universal 
means to achieve all these conditions.

Keywords: musical-cultural communication, intercultural competence, musician-teacher.
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