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Дисертація Кун Цзивей теоретичному обґрунтуванні та виявлені 

специфіки музичної творчості з позицій мистецтвознавства, що включає два 

концепти у їх діалогічній єдності: культуру та особистість. Специфікою 

представленої роботи є вивчення сутності музичної творчості, що 

характеризується спрямованістю уваги митця до вираження суб’єктивованих 

смислів, ідей, що актуалізує оригінальність музичного мислення, здатність до 

конкретизації та поглиблення образно-смислової сфери твору. У дослідженні 

проаналізовано і уточнено основні поняття стосовно феномену музичної 

творчості, а саме: «музика», «творчість», «музична творчість», 

«псевдотворчість», «псевдомузика», «квазімузикант». 

Виявлено, що важливою передумовою творчої діяльності у будь-якій 

сфері є здатність людини піднятися до усвідомлення внутрішніх механізмів 

розвитку культурної форми, зрозуміти контекст певного історичного 

системоутворення, в якому відбуваються процеси особистісного зростання. 

Визначено, що процес творчості знаходиться у тісному поєднанні з процесами 

сприйняття і відображення дійсності, втіленої у знакових системах культури; 

отримана творчою особистістю інформація, опосередковуючись емоційно-

чуттєвими переживаннями композитора, трансформується у свідомості в 

образно-метафоричні конструкції. Завдяки авторському контексту, в якому 

сконцентроване бачення митця, виникають оригінальні інтерпретації, нові 

смисли. Таким чином, процес творчості є виявом світосприйняття особистості 

через предметність самої себе.  



Дисертація Кун Цзивей є завершеним, цілісним, самостійним 

дослідженням. Автор переконливо доводить актуальність обраної теми, 

правильно розуміє й оцінює її з точки зору своєчасності  та соціальної 

значущості. Звертає на себе увагу особистісна зацікавленість, схвильованість 

автора досліджуваною проблемою. 

Представлена робота Кун Цзивей на тему «Музична творчість як 

мистецтвознавча проблема» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 02 – Культура і мистецтво, за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво, за 

своєю 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) та на підставі 

Порядку проведення експерименту з присудження доктора філософії, який 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 

167. 
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