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наукового керівника

на дисертацію Гун Вейді «Художня техніка диригента хору у контексті

психофізіологічного аналізу»

з галузі знань 02 -  Культура і мистецтво 

за спеціальністю 025 -  музичне мистецтво

Дисертація Гун Вейді присвячена теоретичному обґрунтуванню та 

виявленю специфіки художньої техніки диригента хору з позицій 

психофізіології та музичного мистецтва через призму теорії творчості. 

Відмінністю та характерністю представленої роботи є синтез музично- 

естетичного та соціально-психофізіологічного ракурсів вивчення природи, 

сутності та специфіки диригентсько-виконавського мистецтва. На основі 

аналізу джерельної бази дослідження, присвяченої диригентсько-виконавській 

майстерності, художню техніку диригента хору проаналізовано на межі 

естетичної, психологічної, соціологічної, семіотичної та інших суміжних 

галузей знань. Детальне вивчення наукового доробку, порівняння між собою 

різноманітних наукових позицій спричинило уточнення поняттєвого апарату 

диригентського мистецтва, який ще не отримав усталеного та

систематизованого значення.

У роботу запроваджено допоміжні поняття, що дозволили уточнити 

термінологію диригентсько-виконавського мистецтва: ремесло, техніка,

майстерність, мистецтво; семантичні, виразні рухи; міміка, пластика тощо. 

Зазначено, що діяльність диригента виступає специфічним перекладом 

музичного твору на мову рухів (жестів), емоцій та міміки, тобто 

трансформацією звукового образу у зорово-руховий. Зазначено, що

формування образу музичного твору супроводжується психофізологічними 

процесами створення внутрішньої моделі звучання твору, специфічність якої 

полягає в емоційному супроводі. Аспірантка Гун Вейді за роки навчання 

зарекомендувала себе як працездатна, наполеглива, порядна та



висококваліфікована особистість, яка володіє теоретично-музикознавчою 

базою, аналітичним мисленням та практичним досвідом, що підтверджується 

високими професійними здобутками на творчо-педагогічній ниві.

Дисертація Гун Вейді 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 Гун Вейді на тему «Художня техніка диригента 

хору у контексті психофізіологічного аналізу» 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.

Науковий керівник 

кандидат мистецтвознавства, 

доктор педагогічних наук, професор

кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства, 

директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв 

Сумського державного педагогічного

університет імені А. С. Макаренка

/Ж /гк
ШХЖл/- гХ~

і,4 \ Устименко-Косоріч

засвідчую

.20 р.


