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«Українське вокальне виконавство у контексті європейської оперно-
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за спеціальністю 025 музичне мистецтво  

 

1. Процес підготовки дисертації відбувався у здобувача згідно 

визначених етапів: Мухіна Л. П. повністю виконала індивідуальний план 

наукової та навчальної роботи, здійснила написання і публікацію статей у 

фахових та зарубіжних виданнях, брала участь у різного рівню наукових 

конференціях. 

2. У дисертації Мухіної Л. П. здійснено спробу цілісного 

дослідження і системного аналізу розвитку українського оперно-вокального 

виконавства у контексті європейської оперної культури кінця ХІХ – початку 

ХХ століть. Актуальність визначена дослідницькими завданнями: в роботі 

встановлено послідовність (періодизацію) процесу становлення і розвитку 

професійного вокального виконавства в Україні на основі ідей європейських 

вокальних методик; доведено непересічне значення творчої діяльності 

провідних українських співаків (С. Крушельницької, М. Менцинського, 

І. Стешенка, О. Мишуги) у формуванні теоретичних і практичних основ 

професійного оперно-вокального мистецтва; здійснено теоретичну розробку 

питань сольного співу в Україні, що й дотепер знаходиться в стадії активного 

розвитку і потребує нових досліджень в усіх напрямах: історії, теорії, 

практики, методики, виконавства, вокально-педагогічної майстерності, 

психології вокальної творчості, акторської і сценічної майстерності тощо. 

3. Зв’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 науковими темами кафедри «Українське мистецтво в 

процесі світової інтеграції: від минулого до сьогодення» (державний 

реєстраційний номер 0116U000896) та «Тенденції розвитку української 

культури і мистецтва минулого та сьогодення у контексті світової інтеграції» 

(державний реєстраційний номер 0121U107489).  

 



4. В дисертації Мухіної Л. П. вперше: узагальнено стан 

теоретичного осмислення оперного мистецтва й вокального виконавства в 

Україні та Європі кінця ХІХ – першої половини ХХ століття; визначено 

понятійний апарат дослідження; розглянуто процес становлення вокального 

мистецтва й специфіку оперного виконавства в Україні межі ХІХ – ХХ 

століть; висвітлено творчу діяльність і здобутки провідних українських 

співаків у контексті розвитку європейського оперного виконавства кінця ХІХ 

– першої третини ХХ століття; здійснено компаративний аналіз європейської 

та української вокальних шкіл окресленого періоду на прикладі оперно-

виконавської діяльності найбільших українських співаків - 

С. Крушельницької, М. Менцинського, О. Мишуги, І. Стешенка; надано 

історичну оцінку внеску українського вокального виконавства у розвиток 

вітчизняної і європейської оперно-вокальної культури окресленого періоду.  

5. Наукове та практичне значення дослідження обумовлено 

можливістю використання основних положень, матеріалів і висновків у 

подальших наукових дослідженнях з музикознавства та у навчальних курсах 

мистецьких закладів освіти. Матеріали дисертації можуть бути використані у 

виконавській та педагогічній діяльності. 

6. Результати дисертаційного дослідження викладено у 11 

одноосібних публікаціях, 3 – у спеціалізованих фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 1 − у закордонному періодичному виданні, 7 – 

апробаційного характеру.  

7. Дисертація Мухіної Л. П. є завершеним, цілісним, самостійним 

дослідженням, в якому переконливо доведено актуальність обраної теми, 

надано правильну її оцінку з точки зору своєчасності та наукової значущості.  

8. Структура і зміст дисертації відповідає встановленим вимогам 

щодо оформлення і змісту робіт такого плану, встановленим МОН України. 

9. Дискусійні положення і зауваження загалом зводяться до 

наступного: 

- дооформити анотації, ключові слова, посилання та список використаних 

джерел дисертації;  

- чи потрібне визначення опери як мистецтва (с. 20), оскільки воно 

напряму не стосується теми чи завдань дослідження; 

- у всій роботі надано 1 нотний приклад (с. 59), для наочності бажано 

було б доповнити ще чи навести їх у додатках; 

- до Списку використаних джерел додати базові праці з теоретичного 

обґрунтування та безпосередньо матеріалів теми дослідження, які згадуються 

в тексті дисертації; 

- літературно відредагувати текст дисертації.  

 



10. Дисертаційна робота Мухіної Лариси Петрівни «Українське 

вокальне виконавство у контексті європейської оперно-вокальної культури 

кінця ХІХ – початку ХХ століття» на здобуття ступеня доктора філософії з 

галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 025 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) 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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