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1.Актуальність теми дисертаційної роботи. Дисертаційна робота Кун 

Цзивей присвячена багатогранній й актуальній на сьогодні проблемі у 

вітчизняному музикознавстві, яка полягає у теоретичному осмисленні музичної 

творчості в аспекті взаємодії технологічного і творчого оснащення. Обраний 

ракурс дослідження дозволяє, по суті, безмежне поняття «творчість» дослідити 

саме як створення музики, художніх творів і розглянути питання творчого змісту 

музикування як активного і свідомого мовного висловлювання завдяки елементам 

музичної мови і техніки композиції.

Ще одним дослідницьким вектором, накресленим у роботі, є вивчення 

сутності музичної творчості, що характеризується спрямованістю уваги митця до 

вираження суб’єктивованих смислів, ідей, що є показником оригінальності 

музичного мислення.

Коло проблем, охоплених автором, потребувало детального вивчення 

наукової літератури, застосування компаративного підходу при її дослідженні і 

уточнення поняттєвого апарату феномену музичної творчості, який ще не 

отримав усталеного та систематизованого значення. Це також становить 

актуальність обраної теми.

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

виконана 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 0116U000896).



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 що вперше в українському мистецтвознавстві 

досліджено та теоретично обґрунтовано специфіку музичної творчості з позицій 

мистецтвознавства, що включає два концепти у їх діалогічній єдності: культуру 

та особистість. Проаналізовано музичну творчість та композиторську діяльність в 

контексті культуротворення; досліджено роль та значення музичного мислення в 

системі творчої діяльності, особливості інтерпретації як прояву творчого 

самовираження. Виявлено специфіку музичних комп’ютерних технологій, що 

знаходяться у тісному зв’язку з сучасними творчими процесами, які відбуваються 

в композиційній галузі, виконавського мистецтва та музикознавства.

Сформульовано авторське тлумачення даного поняття. Музична творчість -  

це винайдення нової ідеї, оригінального задуму в області музичного мистецтва, 

що пов’язані з моделюванням, народженням, відтворенням і сприйняттям 

художнього образу, основний зміст якого визначає людина за допомогою 

освоєння природи звуку. Музична творчість -  це нова думка, що знаходить свій 

вираз за допомогою специфічної звукової палітри.

Уточнено наукові поняття «творчість», «музичне мислення», «творча 

інтерпретація» у контексті їх співвідношення.

Подальшого розвитку набули наукові положення про аналіз композиційних 

принципів сучасної музичної творчості.

4. Наукове та практичне значення, полягає у можливості використання 

основних положень, матеріалів і висновків дисертації при написанні наукових 

праць на відповідну тематику; представляє інтерес для професійних музикантів 

(музикознавців, традиційних виконавців), мистецвознавців, культурологів. 

Матеріали дисертації можуть бути використані в навчальних курсах вищої 

професійної музичної, культурологічної, мистецтвознавчої освіти («Історія та 

теорія музичного виконавства», «Музична інтерпретація»).

5. Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях. 

Основні результати дисертації висвітлено у 6 одноосібних публікаціях, зокрема: З



статтях у фахових виданнях України, 1 -  міжнародному; 2 -  апробаційного 

характеру.
6. Ступінь обґрунтованості наукових положень. Дисертація містить 

результати власних досліджень, використання ідей, результатів і текстів інших 

авторів мають посилання на відповідне джерело.

Джерельну базу дослідження склали праці відомих музикознавців, а саме: 

Л. Виготський, Г. Гачев, Н. Диденко, Б. Додонов, М. Каган, Л. Кон, Л. Лосев, 

Ю. Лотман, Л. Мазель, В. Медушевський, М. Михайлов, Г. Орлов, Ю. Плахов, С. 

Раппопорт, Л. Стоковський, В. Фуртвенглер та ін.

Це праці з проблем загальної та музичної естетики, з проблем психофізіології, 

загальної, соціальної та музичної психології, теорії соціології музики, положення 

з проблем мистецтвознавства, праці з проблем музичного виконавства.

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 (200 найменувань), додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 194 сторінки, основний текст викладено на 161 сторінці.

Розділ 1 «Музична творчість як музикознавча проблема» містить два 

підрозділи: «Музична творчість як об’єкт теоретичного аналізу» та

«Моделювання музичного тексту як невід’ємна складова творчості». У розділі 1 

в результаті аналізу наукової літератури автор дисертації констатує, що у 

науковому просторі склались широкі перспективи комунікативно-мовленнєвого 

підходу до твору, створення музики в навчальних, дидактичних формах. У 

висвітлених в роботі працях накреслюється методологія знакового, семантичного 

підходу до «креативних» процедур, проте розрив між теоретичними концепціями 

і педагогічною практикою обумовлений не тільки недостатньою увагою 

педагогів-музикантів до музичної науки, але й цілком закономірним розривом у 

часі між теорією і практикою..



Важливим, на погляд дисертанта, є завдання виведення дефініції одиниці 

музичного вислову, систематизації її в координатах жанру, стильових моделях. 

Простежена у наукових джерелах термінологічна строкатість стимулює пошуки 

єдиного поняття, простого і наочного, який здатний забезпечити конструктивний 

підхід до моделювання музичного тексту. На думку автора дисертації, це може 

бути поняття музичної інтонації. В єдності сенсу і структури (Б. Асаф’єва), 

інтонація має бути доступною і свідомості, і практиці «маніпулювання» 

одиницями тексту. Це запорука зближення педагогічної теорії і музичної теорії. 

Виділення інтонації як явища музичного метатекста дозволить теорії дидактики 

скористатися нею для аналізу проникнення в творчу «майстерню» композитора і 

практики створення тексту як моделі.

Розділ 2 «Музична інтонація та інтерпретація творів у контексті творчості» 

складається з двох підрозділів: «Музична інтонація та механізми її формування» і 

«Творча інтерпретація музичних творів у вокальному виконавстві». У Розділі 

автор пропонує осмислене інтонування як основу методу моделювання 

музичного тексту. На цій основі музична творчість має стати вагомою складовою 

навчального процесу і закономірно привести до створення музичних текстових 

моделей тільки на основі знань музичної мови. У Розділі прослідковано 

еволюцію європейського музичного виконання до рівня професійного 

виконавського мистецтва; з’ясовано, що даний процес відбувався в різних 

сферах; стверджено, що вагому роль у цьому процесі відіграли композитори- 

віртуози, а також склався новий тип музиканта -  інтерпретатора, що сприяло 

підвищенню значущості у виконавському мистецтві інтелектуального начала та 

об ’ єктивно-пізнавальних елементів.

На основі аналізу і співставлення понять «виконавства» та «виконавської 

інтерпретації» виявлені точки дотику і розбіжностей в їхньому тлумаченні. Автор 

вважає, що виконавська інтерпретація -  це окремий вид творчості, притаманний 

лише виконавству.

Розділ 3 «Інструментарій сучасної музичної творчості: музичні

комп’ютерні технології» містить 5 підрозділів: «Музичне мислення і

композиторська техніка в аспекті розвитку комп’ютерних технологій»,



«Електронна музика та електронні музичні інструменти (генезис)», «Електронна 

музика та її використання у різноманітних видах сучасної музичної творчості», 

«Інтеграція комп’ютерних технологій в музично-творчу діяльність», «Аналіз 

композиційних принципів і методів технічної музики». У Розділі виявлено, що 

історичний розвиток електронної музики та електронних музичних інструментів 

знаходиться у тісному зв’язку з творчими процесами, що відбуваються в 

композиційній галузі, галузі виконавського мистецтва, музикознавства. 

З’ясовано, що найважливішою відмінною рисою електронної музики є її 

здатність проникати всередину природної структури звуку. У результаті аналізу 

шляхів розвитку електронної музики та систематизація основних тенденцій та 

напрямків сучасних пошуків та експериментів автор виділяє дві основні 

тенденції: 1) пошук нових музичних фарб -  як перспективна тенденція; 2) спроба 

організації художньої творчості на іншому технологічному (стилістичному та 

інтонаційному) підґрунті. У Розділі також прослідковано відмінності 

композиційних принципів і методів технічної та академічної музики. З’ясовано, 

що формується новий підхід до творчого процесу, оскільки для створення 

звукового образу певного інструменту необхідні точні знання щодо використання 

того чи іншого прийому в музичному контексті, адже музика в комп’ютерних 

технологіях створюється засобами програмування. Виявлено принципові 

відмінності сучасних електронних музичних інструментів від можливостей 

традиційних музичних інструментів

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. Визначте будь ласка принципові відмінності сучасних електронних 

музичних інструментів від можливостей традиційних музичних 

інструментів?

2. Визначте будь ласка жанри, які характерні українській електронній музиці?



3. У Вашому дослідженні зустрічається поняття творча інтерпретація. 

Розкрийте будь ласка його зміст?

4. У Вашій роботі зазначено, що поняття «гарне виконання» можна вважати 

синонімом до слова «творчість», визначте будь ласка у чому саме полягає 

схожість означених явищ?

5. У Вашій роботі під час співставлення композиторської і творчої діяльності, 

які Ви розглядаєте в контексті творчості до кожного розділу, Ви вводите 

відповідні поняття. На нашу думку варто було б визначити поняттєвий 

апарат у першому розділі дисертації, а потім перейти до музично- 

теоретичного аналізу складових елементів творчості.

9. Загальний висновок. Дисертаційна робота Куй Цзивей «Музична 

творчість як музикознавча проблема» 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 КМ № 979 від 21.10.2020).
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