
ВІДГУК

наукового керівника

на дисертацію Чжан Цзхяохуа «Інтонування як чинник смислоутворення у

фортепіанному виконавстві»

з галузі знань 02 -  Культура і мистецтво 

за спеціальністю 025 -  музичне мистецтво

Дисертація Чжан Цзяохуа присвячена теоретичному обґрунтуванню 

специфіки інтонування як чинника смислоутворення у виконавському 

мистецтві. Базуючись на аналізі музикознавчого наукового доробку 

українських і зарубіжних учених стосовно питань теорії і практики 

фортепіанного виконавства автором доведено, що інтонування є теоретично та 

емпірично не сформованим поняттям. Даний термін використовується 

довільно, межуючи з невизначеністю та асоціюється лише з виконанням 

мелодії, про що зокрема свідчить широка розробленість у фортепіанно- 

методичній літературі принципів виразного відтворення мелодичної лінії. Поза 

інтонаційним виміром знаходяться такі важливі питання художнього виконання 

на фортепіано, як тембровий аспект звучання; відтворення у процесі виконання 

форми твору; відтворення багатоелементної музичної тканини в різних 

фактурних видах; рухова сфера піаніста; використання засобів та прийомів 

фортепіанної виразності та закономірностей їхньої взаємодії; ритмічна 

виразність, які стають інструментом смислоутворення у фортепіанному 

виконавстві.

У роботі обґрунтовано, що сутність інтонування полягає у здатності 

людини до акумулювання, утворення та трансляції культурних смислів, сприяє 

точному сприйняттю та передачі будь-якої звукової інформації, підсилює зміст 

звернення чи вимови. Автор справедливо зазначає, що в музичному інтонуванні 

проявляється ціннісна та смислова сутність музичного мистецтва, як такого, що 

не існує поза звучанням. У процесі роботи над кваліфікаційною роботою Чжан 

Цзяохуа активно займалась концертною діяльністю в мистецьких закладах



України, в межах яких були оприлюдненні основні положення дисертації, їх 

ефективність підтверджено на практиці під час сольних концертів автора. 

Безперечно, науково-практичний досвід, який Чжан Цзяохуа здобула під час 

проведення наукового дослідження буде корисним для наших китайських 

колег, які працюють в навчальних закладах КНР, а результати дослідження 

будуть запроваджені в освітню практику підготовки майбутніх виконавців та 

викладачів за фахом.

Дисертація Чжан Цзяохуа 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 Чжан Цзяохуа на тему «Інтонування як чинник 

смислоутворення у фортепіанному виконавстві» 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

кафедри хореографії та музично-інст]:
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