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Поняття «актуальність» можна розглядати у двох аспектах: як відповідність 

потребам сучасності та як наслідок певної дії — акту. В обох аспектах 

обґрунтування вибору теми, яке пропонує Г. В. Юферова, виглядає цілком 

переконливим. Справа не тільки в тому, що без комп’ютера важко уявити життя 

сучасного музиканта, а переважно в тому, що власний практичний досвід взаємодії з 

комп’ютером та комп’ютерними технологіями є головним джерелом змістового 

наповнення цього дисертаційного дослідження. 

Кваліфікаційні характеристики, представлені у вступі, виписані дуже 

ретельно. Вони надають читачеві змогу осягнути структуру роботи та логіку руху 

наукової думки, яка вибудовує цю структуру. Хіба що друге завдання видається 

дещо утопічним: «Узагальнити знання щодо праць зарубіжних науковців з 

осмислення та впровадження електронної техніки в практику музиканта» [с. 19] 

навряд чи можливо, враховуючи обсяги наявної інформації, які значно перевищують 

можливості будь-якої людини з опрацювання інформації. 

Можливо, саме бажання «объять необъятное» призводить до певних 

недоглядів у змісті першого розділу роботи. Хоча назва цього розділу «Музично-

інформаційний простір другої половини XIX – першої половини XX століття»,  

фактично він охоплює значно більший період — починаючи з античних часів. Це 

робить виклад стислим та навіть дещо реферативним. Незважаючи на певну 

конспективність, привертає увагу дуже влучна характеристика досягнень А. Кірхера 

(с. 29-30). Але подекуди конспективність призводить до помилок. Наприклад, 

розповідаючи про античну традицію математичного осмислення музичних 

феноменів, авторка лаконічно стверджує: «Безумовно, таке трактування музики 

мало й противників. Наприклад, Арістоксен виступав за слухове її сприйняття» 

(с. 34). Але ж визнання Арістоксеном ролі слуху в дослідженні музики є лише 
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початком руху його думки. Якщо ж перейти від оглядів, які згадують лише про роль 

слуху, до першоджерела, тобто до «Гармоніки» Арістоксена, то там ми побачимо 

велику кількість математичних розрахунків, серед яких математичне обґрунтування 

діатонічного, хроматичного та енгармонічного родів, вперше здійснене саме 

Арістоксеном. 

На тій саме сторінці згадується дехто Птоломей, який жив у II століття до н.е., 

тобто мав бути сучасником Арістоксена. Мені такий дослідник не відомий, але якщо 

йдеться про Клавдія Птолемея, то він жив у II століття вже нашої ери. 

Втім, у міру наближення до сучасності авторка починає відчувати себе значно 

впевненіше, а текст звільняється від «шорсткості». Дуже важливу та цінну 

інформацію містить підрозділ 1.3 «Основні інтеграційні складові українського 

музично-інформаційного простору в ХХ столітті». Хотілося б лише отримати стислу 

відповідь на таке питання: 

яким чином інформація, викладена у першому розділі роботи, має вплинути на 

свідомість музиканта? До яких змін у діяльності музиканта має, за Вашою 

думкою, привести знайомство з цією інформацією, якщо її використовувати 

у навчальних курсах? 

Переходячи до другого розділу дисертаційного дослідження, одразу ж 

відзначу ключову роль, яку в цьому розділі грає підрозділ 2.3. «Музичні 

комп’ютерні технології як система: основні поняття, напрями, класифікація 

програмних засобів». Тут (с. 97) міститься цікава класифікація програмних засобів, 

які авторка пропонує поділити на універсальні, мультимедійні та спеціалізовані. 

Після цього авторка переходить до класифікації музично-комп’ютерних технологій 

(с. 98–99), нараховуючи п’ять різновидів. Серед них мультимедійні пов’язані, ясна 

річ, з мультимедійними програмами, а наступні чотири пов’язані зі 

спеціалізованими музичними програмами: це нотографічні технології, технології 

програмування звуку, цифрові звукові технології (аудіотехнології), технологія 

віртуальної студії (VST). 

Така велика кількість технологій, за реалізацію котрих відповідає єдиний клас 

спеціалізованих програм, викликає бажання або пошукати можливість скоротити 

кількість унікальних технологій, або якимось чином диференціювати різні 
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спеціалізації. Наприклад, віртуальну студію можна розглядати як синтез технологій 

створення (програмування), цифрового запису та редагування звуку. Можна також 

поділити спеціалізовані програми на такі, що спеціалізуються на генерації звуків і 

створенні звукових ефектів, та такі, що спеціалізуються на фіксації звучання. 

Доцільним було б також порівняння з існуючими класифікаціями програм та 

технологій, якими користуються музиканти, або обґрунтування того, з яких причин 

авторка уникає порівняння з такими класифікаціями. Втім, зазначу, що класифікації, 

пропоновані у цьому дисертаційному досліджені, є цілком «робочими». 

Третій розділ, у якому Г. В. Юферова переходить до осмислення та 

узагальнення власного досвіду редагування, аранжування та викладання,  заслуговує 

переважно на компліменти. Зазначу лише, що у підрозділі 3.3. «Дослідження 

комунікаційної моделі «Викладач – Студент»: інноваційний аспект» описані два 

напрямки комунікації: студент надсилає експертові зразки звуку, а експерт надсилає 

студентові відомості, які мають сприяти професійному росту. Можна зрозуміти, 

чому на рисунку 3.2 (с. 130), який відображує подвійне тестування, не виділено 

зворотній зв’язок між студентами та координатором: йдеться, мабуть, саме про 

процедуру, яка не передбачає аналітичне осмислення студентами наслідків тесту. 

Але на рисунку 3.3 (с. 131), який, згідно з назвою, відображує «Процес музичної 

комунікації “Музичний викладач – Студент”», а одним з постулатів сучасної 

педагогіки є наявність зворотного зв’язку між викладачем та учнем/студентом. 

Отже, вважаю за необхідне додати до цього рисунку стрілку, що вказує на шлях від 

студента до педагога. 

Четвертий розділ роботи складається з трьох розгорнутих аналітичних 

нарисів. Хоча кожен з цих нарисів вибудовано за певним індивідуальним планом, 

який містить від трьох (аналіз твору А. Загайкевич) до шести (аналіз твору 

О. Войтенка) пунктів, існують певні обов’язкові пункти: «образний зміст», «будова 

твору/композиції» та «музична мова». За цими дуже традиційними назвами стоять 

тексти цілком сучасного змісту. Їх супроводжують нотні приклади, схеми та 

спектрограми, які також свідчать про цілком сучасний зміст виконаних авторкою 

аналізів. 
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Так трапилось, що я був серед перших слухачів твору О. Войтенка «Homo 

fugens (The running man)» як у версії для одного фортепіано, так і у фінальній версії 

для двох фортепіано та одного виконавця. Прослуховування супроводжувались 

тривалими дискусіями щодо структури та певних елементів музичної мови. Завдяки 

цьому я можу засвідчити, що аналіз, пропонований Г. В. Юферовою, є адекватним 

як авторським, так і слухацьким — принаймні, моїм власним — уявленням про цей 

твір. 

До змісту четвертого розділу у мене виникли такі питання. Перше (строго 

кажучи, вже друге в цьому відгуку) стосується матеріалу, обраного для аналізу: 

за якими принципами та критеріями Ви відбирали твори, про які йдеться у 

четвертому розділі дисертаційного дослідження? 

Друге (третє за наскрізним рахунком) питання стосується методів аналізу: 

чому не дуже добре відомий в Україні та достатньо складний для освоєння 

метод слухової сонології Лассе Торесена обрано Вами в якості одного з ключових 

компонентів аналізу? Чи використовуєте Ви цей метод в аналізі творів інших 

музичних стилів і, якщо використовуєте, то які отримуєте результати? 

Окремо слід згадати про додатки до роботи (с. 224 – 255). Їхні функції значно 

ширші, ніж зазвичай буває у дисертаційних дослідженнях: від традиційних схем та 

ілюстрацій до розгорнутих пояснювальних текстів у додатках Б та В. 

Принагідно відзначу, що використання в електронному тексті дисертації 

перехресних посилань значно полегшило її читання та подальше опрацювання. 

Хотілося б побажати, щоб авторка впроваджувала й інші сучасні стандарти 

оформлення наукових текстів — наприклад, наводила цитати з іншомовних джерел 

не лише у переклади, а ще й в оригіналі. Це стосується, наприклад, цитати з 

монографії Мартіна Хайдеґґера «Буття та час» на с. 28, яка наводиться без 

посилання на сторінку та без згадування перекладача (до того ж посилання на 

Хайдеґґера з його дуже специфічним та в цілому негативним ставленням до техніки 

сприймається в контексті роботи Г. В. Юферової як дисонанс). 

Висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження в цілому. На ще одне згадування та особливо високу 



orIiHKy 3acnyroByKrrb ananirurrni Hanpaq rBaHHr f. B. IOQepoaoi. 3arannri BI,IcHoBKII

BBa)(UUO JrorlqHr{Mr4 Ta {pyHTOBHLrMr4. .

Anrope$epar Aucepmrlii e crr,rcJurM Ta KoHrIeHTpoBaHuM BT4KJIaAeHHIM ocHoBHI,Ix

rrorroxeHr po6ou.r. fly6niraqii no reui siAnosiAarorr BzMoraM AAK MOH Vrpaihu 4o

KauruAarcbKr,rx 4racepraqifi qx ga xiruxicrro, rax i aa gNaicroM.

Orxe, Maro rpr4eMHicrr KoHcraryBaru, rl1o Ar,rceprauis lOSeponoi fasuz

Bonogurvrupiaxu <Mysuvni rovn'rorepni rexnororii e rovyuixaqifiur.rx upoqecax y

cyvacrifi yrparhcrrifi uy:uqi> siAnosiAae Br,rMoraM, rrlo Br,rcyBtlrorrcq MOH Vxpainlr 4o

rarux AocriAxeHb, a ii'aeropxa 3acJryroBy€ orpnMaxHr HayKoBoro cryleur KaHAr4Aara

MncrerITBo3HaBcrBa 3a cueqiarrrnicrro I 7.00.03 - Myszvue Mr{crerlrBo.

KanAraAar MrrcrerlTBo3HaBcrBa, AorIeHT,
rpo$ecop Ka$eAprr
icropii ra reopii rvryeurz

[ninporrerpoBcbKoi aKaAeMii vryszru
ivr. M. frinxn

frt%'-

puxo4rKo Irop MraxafiJloBzq

716 *-\ /
\- q"6\ t +* 9a '..c +

:34bv4P-61io "15 :

{orfa-/azz-


	Відгук офіційного опонента на дисертацію Юферової Ганни Володимирівни «МУЗИЧНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ»,  представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеці...

