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І.Актуальність теми дисертаційної роботи. Проблема інтонування є 

актуальною на сучасному етапі розвитку вітчизняного музикознавства, зважаючи 

на всеохоплюючу і всепроникаючу сутність цього явища, що причетне до 

художнього виконання і творчої інтерпретації, і дослідження його в науковій 

літературі переважно у вузьких ракурсах.

Малодослідженим залишається питання інтонування як носія смислу у 

фортепіанному виконавстві, адже через інтонування, яке здатне виконувати 

смислоутворювальну, смисловиражаючу, комунікативну, експресивно-виразну 

функції, виявляється ціннісна та смислова сутність музики як звукового виду 

мистецтва. Це свідчить про актуальність представленого до захисту дисертаційного 

дослідження, в якому інтонування досліджено як чинник смислоутворення у 

фортепіанному виконавстві.

2.3в’язок роботи з науковими програми, темами, планами. Дисертацію 

виконано на кафедрі образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка згідно з 

науковою темою кафедри «Українське мистецтво в процесі світової інтеграції: від 

минулого до сьогодення» (державний реєстраційний номер 011611000896). Тему 

дисертації затверджено вченою радою Сумського державного педагогічного

університету імені А. С. Макаренка (протокол № 5 від 27 грудня 2018 року).
3. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в

українському мистецтвознавстві досліджена специфіка смислоутворювального 

чиннику фортепіанного інтонування у виконавському мистецтві крізь призму



положень інтонаційної теорії та в контексті сучасного знання про музичну 

інтонаційну природу. Запропоновано визначення поняття «фортепіанне 

інтонування», як емоційно-смислове виконання музичного твору, яке передбачає 

передачу його образного змісту та спрямовано на розкриття авторського задуму. 

Таке виконання реалізується через виявлення та проведення зв’язків між усіма 

елементами музичної мови та форми, а також шляхом цілісної взаємодії художніх 

засобів та прийомів виразності. Розкрито інтонаційну специфіку фортепіано. 

Виявлено основні етапи розвитку інтонаційних ідей та уявлень в методико- 

теоретичній літературі; систематизовано фортепіанно-інтонаційну проблематику 

та представлено її в структурно-цілісній формі.

Уточнено наукові поняття «інтонація», «інтонування», «смисл» у 

термінологічному та феноменологічному аспектах.

Подальшого розвитку набули: наукові положення про систему інтонаційно- 

смислових відношень у тріаді «композитор -  виконавець -  слухач»; музично- 

комунікативна діяльність, що базується на інтонуванні та характеризує сутність 

будь-якого музично-творчого процесу; аспекти взаємодії художніх засобів в 

інтонаційно-смисловому процесі; закономірності та механізми виконавського 

втілення форми в процесі фортепіанного інтонування й створення на цій основі 

творчої інтерпретації. Намічено шляхи подолання роздробленості та неповноти 

існуючого теоретичного знання та практичного виконавського досвіду в ракурсі 

інтонування як чинника смислоутворення у фортепіанному виконавстві.

4. Наукове та практичне значення полягає у можливості використання 

основних положень, матеріалів і висновків дисертації у подальших наукових 

дослідженнях; у навчальних курсах «Фах», «Історія та теорія музичного 

виконавства», «Музична інтерпретація», «Історія фортепіанного мистецтва». 

Результати дослідження можуть бути впроваджено у концертно-виконавську і 

педагогічну діяльність та використано в сфері організації музично-культурного 

життя.
5. Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях.

Основні результати дисертації висвітлено у 8 одноосібних публікаціях, зокрема: З



статтях у фахових виданнях України, 2 -  міжнародних; 3 -  апробаційного 

характеру.

6. Ступінь обґрунтованості наукових положень. Дисертація містить 

результати власних досліджень, використання ідей, результатів і текстів інших 

авторів мають посилання на відповідне джерело.

Теоретична база дослідження сформована на основі широкого кола наукових 

джерел філософського, культурологічного змісту; історичного музикознавства; 

музичної естетики; теорії музики; аналізу музичних творів; фортепіанного 

виконавства, музичної педагогіки та творчої практики піаністів-виконавців; 

наукової спадщини Б. Асаф’єва та розробки положень виконавського інтонування 

в музикознавстві.

Методологія дослідження спирається на базові принципи теорії пізнання; 

основні положення системного, мистецтвознавчого й культурологічного підходів 

(як методологічного способу вивчення інтонування як чинника смислоутворення у 

фортепіанному виконавстві); положення теорії виконавської майстерності та 

психолого-педагогічної науки в галузі фахової підготовки піаністів, зокрема, 

формування виконавської компетентності та творчого розвитку особистості. 

Спеціальною методологічною основою є інтонаційна теорія Б. Асаф’єва: її 

загальноестетичні та музикознавчі положення, а також положення, що виявляють 

інтонаційну специфіку виконавського мистецтва.

Вищезазначене свідчить про обґрунтованість наукових положень 

дисертаційного дослідження.

7. Структура та зміст дисертації, її завершеність та відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення. Дисертація складається із анотацій, 

вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (236 найменувань), додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 203 сторінки, основний текст викладено на 179 сторінках.

Розділ 1 «Науково-теоретичні аспекти фортепіанного інтонування як носія 

смислів у виконавському мистецтві» містить п’ять підрозділів: «Інтонація та 

інтонування: термінологічний та феноменологічний аспекти», «Інтонування як



звуковий носій смислу у виконавському мистецтві», «Інтонаційна концепція у 

фортепіанному виконавстві (генезис)», «Еволюція фортепіано в аспекті суспільних 

інтонаційно-смислових уявлень» і «Інтонаційно-смислові зв'язки у системі 

відношень композитор -  виконавець -  слухач». У Розділі на основі дослідження 

наукових джерел окреслено смислове поле понять «інтонація» й «інтонування». 

Автор виходить з того, що сутність інтонування полягає в здатності людини до 

акумулювання, утворення та трансляції культурних смислів, у можливості передачі 

звукової інформації. Це дозволяє трактувати інтонування звуковим носієм смислу 

у фортепіанному виконавстві, засобом виявлення ціннісної й смислової сутності 

музичного мистецтва. З цієї точки зору пропонується дефініція поняття 

«інтонування». У розділі підкреслена роль інтерпретації як мистецтва втілення 

авторської думки і концепції виконавця. При цьому інтерпретація трактується 

сферою смислоутворення, що перетворює і узагальнює як інтрамузичні, так і 

позамузичні смисли. Основою адекватної інтерпретації є є всебічне осмислення 

музичного твору в аспекті естетичних засад, образно-художнього змісту, 

технологічних прийомів роботи з текстом тощо.

Відштовхуючись від ідеї, згідно з якою мистецтво здатне генерувати коди і 

значення, характерні для певної культурно-історичної епохи, накреслена кореляція 

між системою фортепіанних інтонаційних уявлень і музичною свідомістю 

західноєвропейських країн, зокрема доби Відродження. Прослідкований вплив на 

інтонаційні якості фортепіано лютневої та гітарної музики, світської вокальної та 

танцювальної музики XIV -  XVII ст.

Закцентовано увагу на тому, у передачі смислу у виконавському мистецтві 

велику роль відіграє комунікативна тріада «композитор -  виконавець -  слухач». 

Зазначено, що у цій тріаді представлені основні суб’єкти музичної комунікації.

Розділ 2 «Проблеми фортепіанного інтонування як чинника смислоутворення 

в контексті інтонаційної теорії» містить чотири підрозділи: «Особливості 

фортепіанного виконання як інтонаційно-смислового явища», «Інтонаційна 

сутність засобів музичної виразності та їх роль у трансляції смислів», «Музична 

форма та музичний стиль як одиниці інтонаційно-смислового процесу» і



«Професійна майстерність піаніста як засіб реалізації виконавського образу». У 

Розділі в аспекті фортепіанного інтонування як чинника смислоутворення розкрита 

низка положень інтонаційної теорії, а саме: переведення фортепіанного нотного 

тексту в осмислене та емоційно насичене виконання завдяки взаємодії та 

специфічним особливостям музичної і мовної інтонацій; зв'язок осмисленого 

музично-звукового процесу з умінням піаніста інтонувати мелос; вияв «співу» на 

фортепіано як особливості смислоутворення на цьому інструменті; єдність 

категорії «дихання» в інтонаційно-смисловому процесі з розгортанням форми 

фортепіанного твору; виразність та осмисленість як основні критерії звуку; 

інтервал як найменший інтонаційний комплекс фортепіанного інтонування.

Фортепіанне виконання (як мистецтво інтонованого змісту) розглянуто 

комплексно, у взаємозв’язку всіх параметрів музичної композиції (ладо- 

гармонічного, ритмічного, фактурного, формотворчого). Запропонована авторська 

інтерпретація поняття «фортепіанне інтонування».

Розділ 3 «Смисловий простір музично-інтонаційної діяльності піаніста» 

містить два підрозділи: «Виконавські параметри інтонаційно-смислової діяльності 

піаніста» і «Алгоритм перетворення нотного тексту в осмислений звуко- 

акустичний феномен».

У Розділі досліджено виконавські параметри інтонаційно-смислової 

діяльності піаніста, що сформувались у процесі музичної практики. 

Охарактеризовано три етапи процесу фортепіанного звукоутворення, чинники, що 

їх зумовлюють; досліджено специфічні характеристики фортепіанного звуку. 

Виявлено та проаналізовано основні аспекти, безпосередньо пов’язані з 

фортепіанним звукоутворенням.

Підкреслена роль жесту для осмисленої інтонаційно-художньої діяльності 

піаніста. До ведено, що перетворення нотного тексту в осмислений звуко- 

акустичний феномен передбачає комплексний підхід до твору і осягнення його як 

єдиної системи інтонаційних зав’язків.

Дисертація є завершеним самостійним дослідженням. Структура дисертації 

містить усі необхідні елементи. Матеріал дослідження викладено логічно і



послідовно. Висновки повно і обґрунтовано резюмують основні положення 

дисертації. Дисертація відповідає встановленим вимогам щодо оформлення.

8. Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

1. У якому контексті Ви використовуєте поняття інтонація жесту у своїй 

роботі?

2. Охарактеризуйте, будь ласка, роль динаміки в контексті фортепіанного 

інтонування.

3. Розкрийте, будь ласка, феномен музичного стилю.

4. Яким чином динаміка впливає на фортепіанне звукоутворення?

5. Яким чином комунікативність реалізується у виконавському мистецтві?

9. Загальний висновок. Дисертаційна робота Чжан Цзяохуа «Інтонування 

як чинник смислоутворення у фортепіанному виконавстві» на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 025 за спеціальністю Музичне мистецтво 

актуальністю, науково-теоретичним рівнем, новизною постановки та розв’язанням 

проблем, практичним значенням відповідає вимогам пунктів 9, 11-14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 

30.12.2015, № 943 від 20.11.2019, № 607 від 15.07.2020) та на підставі Порядку 

проведення експерименту з присудження доктора філософії, який затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою KM № 979 від 21.10.2020).
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