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Відгук 

офіційного опонента, доктора мистецтвознавства  

ЄРГІЄВА Івана Дмитровича на дисертаційне дослідження  

Юферової Ганни Володимирівни «Музичні комп’ютерні технології в 

комунікаційних процесах у сучасній українській музиці» 

подане на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 

Вся всесвітня історія культури пронизана прагненням людини до 

винайдення нових музичних інструментів і нових штучно утворених звучань.  

Доба другої половини ХХ століття – першого двадцятиріччя нового 

міленіуму відзначилась небувалим прогресом в галузі інноваційних музичних 

(в т. ч. й комп’ютерних) технологій, які міцно вплинули і на саму музичну 

сферу, музичну індустрію1, а також і на умови концертної комунікації, її 

моделювання. З’явилися нові мови – комп’ютерні: Algol, Microsoft Visual Basic, 

С++, Python, Java, Javascript, PHP, ін. 

Сьогодні вже ніхто не може заперечувати, що віртуальна дійсність 

щільно увійшла в буття сучасної Людини, яка сама й створила комп’ютерні 

технології, втягнувши себе в так званий кіберпростір, що безумовно вплинуло 

на мислення й свідомість Homo sapiens, і звісно – Homo Musicus. Як вказує сама 

авторка: «проявившись у духовно-творчій діяльності суспільства, система 

музичних комп’ютерних технологій забезпечила реальні зміни в музичному 

мистецтві завдяки прискоренню процесу сприйняття і розуміння інформації, 

реакції та породження смислів у слухацькому середовищі» (с. 197 дис.).  Тобто 

ми констатуємо виникнення так званої «нової» духовності. 

На певний час сама дійсність, реальний стан концертних практик 

(включно акласичні напрямки музики) значно випередили музичну освітню 

систему, і, в першу чергу, теоретичні системні узагальнення в галузі музично-

комп’ютерної комунікативістики (комунікології), створивши певні прогалини у 

єдності системи <практика–теорія–практика>2, в тому числі й в професійній 

музичній освіті Україні. Дослідниця  наголошує, що саме «освітня сфера 

вбачається вкрай перспективною для більш широкого впровадження МКТ, що 

 
1 Музина індустрія другої половини ХХ ст. заповнила світовий ринок безліччю різновидів 
електромузичних інструментів (клавішні, струнні, перкусії, музично-акустичні прилади: підсилювачі 

звуку, звукові колонки, мікрофони, приставки, семплери, б. ін. В свою чергу МКТ запропонували 

різноманітні комп’ютерні програми для створення, редагування, озвучування музичного тексту 

(партитур), генерації звукових об’єктів, обробки звуку наживо, звукозапису і б. ін. 
2 Заради об’єктивності слід зазначити, що найбільш прогресивні навчальні музичні заклади, як, 

наприклад, Паризька Вища національна консерваторія (parc de La Villette), вже достатньо давно 

застосовують МКТ в освітньому процесі. 
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пов’язано зі створенням відповідних підрозділів у навчальних закладах 

мистецького спрямування України <…>» (с. 197 дис.).  

Тобто, не дивлячись на існуючі наукові розвідки в напрямку «МКТ» як 

галузі української музикології, шлях освоєння передових web-технологій 

національною музичною освітою вбачається ще достатньо довгим, хоча  

останні події загальносвітового масштабу значно  інтенсифікували цей процес 

(практика дистанційного навчання в Scype, Telegram, Zoom, Youtube, ін., а 

також і наукової роботи). 

Все це дає підстави стверджувати: актуальність теми дослідження 

Юферової Ганни Володимирівни, що називається, «лежала під ногами», а сама 

робота є на часі.  

Одразу буду відвертим – мене як опонента робота дуже зацікавила. Одна 

з причин цього зацікавлення – сторінки власної творчої біографії, які я був 

змушений знов перегорнути: гра на клавішних електронних інструментах в 

групах, знайомство з електроакустичними звуковими системами, захоплення 

творчістю видатних виконавців-електронщиків, Джона Лорда, Ріка Уейкмана, 

Кіта Емерсона, Чік Коріа, б. ін.; створення нового звукообразу українського 

баяна – «модерн-баяна» у якості акустичного синтезатора на матеріалі світової 

нової музики, гра з видатними інструменталістами із плівкою, студійні записи 

на компакт-диски, складання авторської музики за допомогою комп’ютерних 

програм. 

До речі, опонент сам неодноразово бував у так званих дослідницьких 

лабораторіях звуку (наприклад у м. Генті, Бельгія ), де здійснюються записи 

звуків природи, їх мікшування, спектральний аналіз музичних звуків (самих 

різноманітних інструментів), їх розщеплення на форманти і подальше 

синтезування в новій якості. В середині 90-их років у Гентській звуко-

експериментальній лабораторії найбільш цікаві дослідження проводилися зі 

звуками акордеона3. 

Перше, на що я звернув увагу, – відповідність методології як 

інструменту дослідження, яка грунтується на інтердисциплінарному підході з 

залученням історичних фактів, даних органології, теорій інформації, зв’язку, 

інформаційної естетики, комунікації, ін., а також і методів: історичного, 

компаративного, аналітичного, дискурс-аналізу, ін., що в цілому й сприяло 

ефективності вивчення обраної авторкою проблемної, але дуже перспективної 

музикологічної зони. 

 
3 Дивний збіг:  винахід першого прототипу електромузичного інструменту (1897 р.) співпав з винаходом 

кнопкового акордеона (баяна – першого «акустичного синтезатора» в Італії). 
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Дисертантка, не зважаючи на певною мірою зазначені хронологічні межі 

дослідження, а саме – сучасну комп’ютерну еру, виконуючи поставлені 

завдання у відповідності до мети дослідження, створює власну періодизацію 

історії музично-інноваційної сфери (3 етапи: від 1857 р. по теп. час), значно 

розширюючи пошукове поле: від XVII ст. (ідеї винахідника А. Кірхера), а іноді 

зануряється й ще «глибше» – до часів Античності (див. с. 103 дис.). 

Структура дисертації містить, так би мовити, чотири «зони», які 

висвітлюють дослідницький інтерес дисертантки відповідно до стратегії 

вибудовування загальної концепції дослідження. 

Кожний з цих розділів виконує свою функцію. Перший з них відображає 

історико-культурологічні інтереси дослідниці, другий – об’єктивні 

методологічні і методичні підстави дослідження (методологічна функція), 

третій присвячений вивченню різноманітних комунікативних моделей, а 

четвертий – вивченню МКТ у якості інструменту музикознавчого аналізу 

творчості сучасних українських композиторів, що в цілому відображає єдиний 

комунікативний рух в загальній системі комунікації від композитора до 

дослідника. 

Вагоме значення для розуміння еволюційних процесів у сфері музичних 

електронно-комп’ютерних інновацій і, водночас, стратегічне в загальній 

концепції дослідження відіграє підрозділ 1.2. «Прогресивний етап розвитку 

інновацій у музиці (1945–1990)».  

Оцінюючи велику роль другої світової хвилі нової музики – 

«авангардної», не применшуючи значення нової музики (нової музичної 

естетики), враховуючи виникнення численних студій електронної музики, все ж 

таки маємо констатувати, що ця музика мала більш обмежене розповсюдження 

серед широкого кола публіки, тобто не була настільки популярною. Без 

перебільшення можна стверджувати, що не меншу, а може навіть і більшу роль 

в еволюційному розвитку музики, її основи – звукової матерії, зіграли 

винайдені людством електромузичні (електронні) музичні інструменти, 

електронно-акустична апаратура, за допомогою яких творило нове покоління 

виконавців-електронщиків, які не тільки значно розширили жанрово-стильові 

горизонти самої музики (рок-, фьюжн, джаз-рок, б. ін.), докорінно змінили 

характер її відтворення, її інтонаційність, сприйняття (в тому числі й форми), а 

й потягнули за собою й музичне мислення, й масову свідомість Людства, 

ставши на певний час опозицією до «консервативної» класичної академічної 

музики з її суто акустичною парадигмою. 
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У пункті 1.2.2 «Поширення комп’ютерних технологій у практиці 

музиканта» авторка надає інформацію стосовно перших зразків композицій 

всесвітньо відомих авторів (Л. Айзексона, Дж. Кейджа, Л. Хіллера, ін.), 

створених за допомогою персонального комп’ютера, власне і перших в історії 

«комп’ютерних інструментів» (мікропроцесорів), і. що дуже важливо, – 

торкається питання спеціальних мов програмування. 

З цього фрагменту дисертації зрозуміло, що під поняттям «музикант» 

авторка розуміє перш за все композитора4. 

У зв’язку з цим не можу не зазначити, що з початку 70–их років вже і на 

вітчизняному просторі (слідом за іншими західними країнами) почали масово 

з‘являтися нові види музичних інструментів – електромузичні (електрогітара, 

електроорган, електроскрипка, ін.) і виконавці на цих інструментах (джазмени, 

рокери, поп виконавці), які стрімко увірвалися й у вітчизняну  обрядову 

культуру (перш за все, весілля), і в естрадні музичні жанри, почавши подекуди 

витісняти традиційні акустичні інструменти (баян, акордеон, скрипка, труба, 

тромбон, кларнет, ін.) і, відповідно, – виконавців на цих інструментах. 

А вже на початку 2000–их років із ними почали конкурувати діджеї, 

віджеї «виконавці» з «інструментами» – ноутбуками (лептопами), з так званими 

плюсовками і мінусовками, до яких інколи приєднувався або вокаліст, або 

виконавець на акустичному інструменті. 

Якісний стрибок світового рівня у розвитку інноваційної музичної сфери 

був пов’язаний із виникненням суто електронної музики, безумовно не тільки в 

академічній сфері. Згадаймо всесвітньо відомих виконавців і музичні гурти: 

Жан-Мішель Жарр, Флоріан Шнайдер (из Kraftwerk), Брайан Іно, Калвін 

Харріс, Prodidgy, Zodiak, Kraftwerk, Daft Punk, Moby, Chemical brothers, б. ін. 

Слід також зазначити, що поява значної кількості студій для проведення 

композиторських експериментів і набуття навичок складання електронних 

музичних композицій в Європі і США сприяла підвищенню композиторської 

майстерності й багатьох українських композиторів (К. Цепколенко5, А. 

Загайкевич, ін.), які проходили там стажування і створили свої композиції. 

Безумовно комп’ютерні технології вплинули й на нотографію (набір 

нотного тексту, редакція). Такі комп’ютерні програми, як Sibelius, Finale, ін. 

останнім часом щільно увійшли в практику композиторської творчості6. 

 
4 Майже всі тлумачні словники в першому значенні під словом «музикант» передбачають людину, яка 

займається грою на музичному інструменті, тобто виконавця. 
5 К. Цепколенко. «Self-Reflection no.1», performance for piano and tape (1996, Freiburg, Germany); «Self-

Reflection no.2», performance for tape (1997, New York, USA). 

6 Опонент в своїй композиторській творчості використовує комп’ютерну програму Sibelius. 
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Оскільки, як я вже зазначив на початку Відгуку, музично-комп’ютерні 

технології значно вплинули на умови концертної комунікації, то цілком 

логічним вбачається звернення дослідниці до сучасних моделей музичної 

комунікації в теоретичному і практичному аспектах у Третьому розділі 

дисертації.  

У дослідженні комунікаційної моделі «Композитор – Видавництво» (на 

прикладі твору С. Рутема «The Lady of Shalott») цікавими виявляються 

матеріали, здобуті дисертанткою завдяки особистому листуванню з онуком 

композитора, який активно долучився до роботи з відновлення рукописів та 

підготовки їх до видання і концертних виконань. 

В моделі «Аранжувальник – Слухач» акцентується увага на 

переосмисленні (а фактично – інтерпретації) оригіналу музичного тексту 

аранжувальником з метою підготовки збірки до видання і подальшої  

концертної презентації музичних творів, а в комунікаційній моделі 

«Викладач – Студент» важливим виявляються комп’ютерний аналіз якості 

співацького голосу, його експертне оцінювання та узагальнені висновки 

відносно подальшої роботи над удосконаленням виконавської майстерності 

співака. 

Дослідниця в результаті різноманітних методів виявляє загальні 

закономірності пропонованих комунікаційних моделей і доходить до власного 

визначення поняття «музична комунікація». 

Розділ Четвертий представляє, як на мій погляд, найбільший інтерес з 

боку принципів і методів музикознавчого аналізу електроакустичних та 

електронно-комп’ютерних творів за допомогою «єдиного аналітичного 

методу», суть якого за визначенням самої дисертантки полягає в «об’єднанні 

традиційних засад музикознавчого аналізу з можливістю отримання 

об’єктивних аналітичних даних за допомогою комп’ютерних програмних 

засобів» (с. 13 автореф.), тобто завдяки інноваційним підходам.  

Важливим вважаю диференціювання авторкою можливостей здійснення 

аналітичних завдань. Так, для виявлення особливостей художньої ідеї, жанру 

твору достатніми виявляються традиційні музикознавчі підходи, а от 

«вивчення будови, драматургії твору, як і елементів музичної мови», потребує 

«додаткових комп’ютерних методів» (там само). При чому авторка наполягає і 

акцентує увагу саме на «доведенні доцільності використання МКТ у 

музикознавчому дослідженні» (дис., с. 136). 

Для «пізнання художньої логіки» аналізованих музичних комп’ютерно-

електронних творів, тобто, музикознавчого аналізу дослідниця використовує 
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додатковий термінологічний апарат: «динамічний профіль твору», «морфологія 

звукових подій», «електроакустична композиція», «електронні 

фактурні/сонорні шари», перехресний гранульований синтез, конволюції (дис., 

с. 142). 

Своєрідною кульмінацією цього розділу стає підрозділ 4.3. 

«Сферичність простору в композиції «Spinning 

Universe»(Cherny / Tuchynska / Yuferova), в якому дослідниця аналізує власний 

досвід створення електроакустичного твору при відсутності самої партитури 

(образний зміст як продукт колективної концепції, будова композиції, її 

драматургія, графічне зображення динамічного профілю твору, відображення у 

вигляді таблиці «композиційної форми та рівня щільності фактури, музична 

мова композиції, ін.). 

З огляду на це можна констатувати, що обов’язкові для музикознавчого 

дослідження аналізи, в яких визначаються жанрові, мовні, темброво-

драматургічні, фактурні, формоутворюючі характеристики творів, їх 

динамічні профілі, виявилися когнітивними, оригінальними 

(спектроморфологічний аналіз методом Л. Торесена), а сам єдиний аналітичний 

метод – достатньо ефективним для розуміння художньої логіки творів, 

авторських способів художнього моделювання руху, часу і простору, 

перспективним для подальшого використання. 

У генеральних Висновках авторка підсумовує і закріплює у стислому 

вигляді основні результати свого плідного дослідження відповідно вирішеним  

завданням і положенням, винесеним на захист, серед яких найбільш важливі: 

визначення  прикладної та інформаційної функцій музичних комп’ютерних 

технологій, інтерактивні ознаки процесів комунікації, підтвердження гіпотез 

дослідження щодо ефективності застосування музичних комп’ютерних 

технологій у процесі пізнання художньої логіки, аналізі музичних артефактів, 

створених як для електроакустичних, так і акустичних інструментів, 

доцільність використання МКТ у музикознавчих дослідженнях, відтворення на 

практиці комунікаційного процесу «Композитор – Музичний аналітик» за 

єдиним аналітичним методом. 

Надзвичайна цікавість теми, гострота піднятої проблеми.  необхідність 

швидкого теоретичного реагування на запити часу підштовхують до 

дискусійних міркувань. 
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Зауваження і побажання: 

1. Оскільки ключовим словом у визначенні предмета дослідження є «роль 

(значення)», то увага читача переключається саме на нього, що дає 

«можливість» авторці, з одного боку, звузити обсяг дослідження самих 

комп’ютерних технологій (яких безліч) і, з іншого – вже на «старті» безперечно 

зазначити в першому ж реченні Першого розділу наступне: «музичні 

комп’ютерні технології (далі – МКТ) є невід’ємною складовою світового 

музичного мистецтва» (с. 27 дис.), а у підсумку отримати «глобальну роль» 

МКТ у комунікаційних процесах у сучасній українській музиці (дис., с. 197, 

автореф., с. 18).  

На мій погляд, якщо б предметом дослідження стали безпосередньо МКТ, 

то можна було б рухатися у бік розширення, тобто збільшення напрямів самої 

системи, доповнюючи і наповнюючи її7.  

2. Авторка, посилаючись на роботи Б. Асаф’єва і Т. Адорно, «чиї погляди 

значно виходять за межі соціології, стикаючись із питаннями естетики, 

музикознавства, філософії» (дис., с. 106), вказує, що «розв’язання питань 

комунікації у процесі створення або відтворення (!) музики потребує іншого 

категоріального апарату, ніж той, яким оперує соціологія», звісно й 

інформатика та програмування (в тому числі, й музичне). 

Звідсіля друге зауваження, яке стосується потенційно можливого 

підсилення естетичних підходів до категорії «музичний зміст» (тобто 

використання більшої кількості естетичних, музикознавчих термінів як 

результату почуттєвої, а не тільки раціональної роботи свідомості дослідника) 

саме в аналізах творів сучасних українських композиторів. В змісті дисертації у 

підрозділі 4.1 знаходимо, наприклад, поняття «нова ліричність». Наприклад, на 

с. 139 дисертації Ви пишете: «А. Загайкевич створює сповнений витонченого 

ліризму і водночас проникливої експресії сонористичний міф <…>». Бажано 

було б уточнити, які саме виразові засоби композиторки (і виконавців) 

створюють цю «нову ліричність» (на відміну від старої) і «проникливу 

експресію»8. 

3. Для осягнення масштабів інтеграції інноваційної композиторської і 

виконавської творчості слід було б розширити коло авторів і, безумовно, 

виконавців, які починаючи, наприклад з 90–их років ХХ ст. (період 

інтенсифікації  фестивального руху в Україні) долучились в різних формах до 
 

7 Дисертантка вказує 5 напрямів системи МКТ, а в учбових дисциплінах (МКТ) деяких інших країн їх 

більше. 
8 Після прослуховування запису твору на Google диску у опонента виникли додаткові суб’єктивні 

враження відносно емоційного змісту цього твору. 
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інноваційного музичного процесу. На мій погляд, в тексті дисертації досить 

мало імен виконавців (з наявних: О. Смовж – скрипаль, Д. Писаренко – 

піаністка), які грають саме на спеціальних електронних інструментах9.  

4. В переліку ключових слів бажано б було бачити терміни, які б 

відображали інноваційну сутність відкриттів авторки і відповідали рівню 

теоретичних узагальнень методичного і методологічного значення. 

Питання: 

В тексті дисертації (і відповідно, автореферату) неодноразово 

застосовується слово «музикант». Так, наприклад, на с. 193–194 дисертації Ви 

перелічуєте випадки використання МКТ «для вирішення художньо-творчих 

завдань, які постають перед музикантами (композиторами, 

аранжувальниками, музичними редакторами, викладачами)», а на с. 8 автореф. 

Ви зазначаєте, що Вами «були визначені різні вектори технологічних розробок 

програмного забезпечення для музикантів, які стали ознакою окремої 

інноваційної сфери – музичних комп’ютерних технологій». Однак поняття 

«виконавець», або «інтерпретація» в тексті дисертації зустрічаються рідше. І 

якщо у визначенні поняття «музичні комп’ютерні технології» Ви спираєтесь на 

теорію С. Пучкова, який враховує «специфіку сучасного електронного 

інструментарію з його принципами звуковидобування, звукоутворення <…>», то 

природньо постає питання перше: 

1. Яким змістом Ви наповнюєте поняття «виконавська практика» (звісно 

йдеться про її функціонування у сфері МКТ, див. с. 193 дис., або автореф., с. 

13) і «виконавська творчість» (йдеться знову ж таки про використання у сфері 

МКТ, див. с. 197), у сфері комп’ютерної музики? 

2. Логічним продовженням постає друге питання. 

В змісті дисертації чомусь не зазначена на мій погляд найважливіша 

комунікаційна система <Виконавець – слухач>. Адже музика сама по собі не 

звучить, її має хтось виконувати. Саме на цьому пограниччі, в цьому 

інформаційному герменевтичному колі відтворюється безпосереднє 

призначення Музики у всіх її можливих функціях так би мовити «наживо». До 

речі, на с. 13 автореферату Ви вказуєте на «виконання» як складову «музичної 

 
9 Достатньо навести приклади виконавців-електронщиків у сфері академічної музики, які виступали в 

рамках міжнародних фестивалів в Україні, наприклад в Одесі на міжнародному фестивалі «Two days & 

Two nights of new music»: Месіас Маігуашка, проф. Фрайбургської вищої школи, Асматі Чіболашвілі, 

Богдан Сегін, Людмила Юріна, б. ін., до речі, і сама А. Загайкевич. 
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комунікації». Чим Ви поясните відсутність в аналітичному розгляді 

вищеназваної комунікативної системи? 

3. Які інтерпретативні можливості у творів, складених завдяки МКТ? Чи 

можете Ви навести приклади таких інтерпретацій, спираючись на обраний 

музичний матеріал Вашого дослідження? 

4. З тексту дисертації видно, що Ви проводили опитування авторів 

стосовно художніх ідей їх творів (традиційний метод). Так, на с. 141 дис. 

йдеться: «<…> зі слів автора (А. Загайкевич) відомо, що електронна партія 

твору «Mithe IV» створювалася за допомогою декількох спеціалізованих 

програмних засобів». Чи завжди Ваші формулювання художніх ідей творів як 

основи їх змістів, отримані в результаті запропонованого аналітичного метода 

(у разі відсутності можливості безпосереднього спілкування з автором) 

співпадають з результатами можливо більш пізнього інтерв’ювання, чи бувають 

деякі розбіжності? 

5. В характеристиках тестування співацького голосу Ви вказуєте його 

складову – енергію (Додатки, с. 234). Яка фізична природа цієї енергії і в яких 

одиницях Ви її вимірюєте? 

6. Чи можна вважати комп’ютерною музикою ту, яка записана завдяки 

комп’ютерним програмам, але для акустичних інструментів, тобто надалі в 

концертній практиці виконується на акустичних музичних інструментах? 

Після вивчення тексту дисертаційного дослідження Юферової Г. В., який 

відрізняється надзвичайною інформативністю і точністю формулювань, в мене 

виникла довіра до самої авторки, а також відчуття оптимізму стосовно нашого 

українського музикознавства, його безмежних можливостей і, безумовно, 

перспективи. Підсумком моїх міркувань як опонента є резюме про 

відповідність представленого на захист дослідження принципам науковості, що 

підтверджується наявністю необхідних «атрибутів»: доцільно обрана 

методологія і ефективність методів дослідження (зокрема єдиного 

аналітичного); періодизація (запропоновано три етапи становлення і розвитку 

музично-інноваційної сфери), систематизація (сферу МКТ розглянуто як 

системне явище), моделювання (три комунікаційні моделі), авторські 

визначення (наприклад, музично-комп’ютерні технології, музичної комунікації), 

класифікація (програмне забезпечення), типологія (семіотичні об’єкти), і, 

головне – задіяні експерименти (емпірика).  

Вагомим результатом дослідження вважаю розроблену методику творчих 

проектів для дослідження комунікаційних процесів «Аранжувальник –

 Слухач», «Викладач – Студент».  
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