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1. Актуальність теми дисертаційної роботи. Останнім часом зі 

зрозумілих причин у вітчизняному мистецтвознавстві з’являється все більше 

робіт, об’єктом дослідження яких є китайське музичне мистецтво, що 

розглядається як уособлений феномен світової культури. Ці праці дійсно 

значно розширяють наше уявлення про цю країну, творчість її представників, 

традиції та художні настанови. Втім, сконцентрованість уваги дослідників 

виключно на специфічних рисах китайського мистецтва, не дає повної картини 

сучасного буття Піднебесної, що в останнє століття значно змінилося в усіх 

сферах суспільного життя. Тому, обраний Чжоу Ї ракурс, що представляє 

вокальну культуру Китаю в її взаємодії з західноєвропейськими традиціями 

представляється дуже влучним. Адже всі ми розуміємо, що на сучасному етапі 

неможливо не брати до уваги той вплив, що процеси глобалізації мають на 

зміну культурних патернів різних країн. Це обумовлює актуальність заявленої 

теми дослідження. 

2. Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами. Дисертацію 

виконано на кафедрі інтерпретології та аналізу музики Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Її зміст 

відповідає комплексній темі «Інтерпретологія як інтегративна наука» на 

2017 – 2022 рр. перспективного тематичного плану науково-дослідницької 

роботи ХНУМ імені І.П. Котляревського (протокол № 4 від 30.11.2017 р.). 
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Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради ХНУМ імені 

І.П. Котляревського (протокол № 4 від 24.11.2016 р.).  

3. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

в українському мистецтвознавстві:  

 представлено академічне вокальне мистецтво сучасного Китаю як 

художню цілісність, що формується шляхом взаємодії національних 

та міжнаціональних чинників; 

 презентовано китайське бельканто як феномен, виникнення якого 

зумовлене процесом глобалізації; 

 визначено параметри адаптації індивідуального виконавського стилю 

до сучасного глобалізованого світу на прикладі творчості сучасних 

китайських співаків. 

Дістали подальший розвиток авторські наукові концепції, пов’язані з 

вивченням проблематики індивідуального виконавського стилю 

(В. Москаленка, О. Катрич, І. Сухленко). 

4. Наукове та практичне значення. Результати дослідження можуть бути 

використані у виконавській діяльності вокалістів, у педагогічному процесі у 

вищих мистецьких закладах освіти, зокрема, в курсах «Історія вокального 

мистецтва», «Методика викладання сольного співу», «Музична 

інтерпретація». Висновки та основні положення роботи можуть стати основою 

для подальших наукових розробок у сфері західноєвропейського та 

китайського вокального мистецтва, теорії музичного стилю. 

5. Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях. 

Основні положення дисертації викладені у чотирьох публікаціях, з яких три 

статті – у наукових виданнях, затверджених МОН України, одна – у 

закордонному науковому періодичному виданні.  

6. Ступінь обґрунтованості наукових положень. Дисертація містить 

результати власних досліджень, використання ідей, результатів і текстів інших 

авторів мають посилання на відповідне джерело.  
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Методологія дослідження спиралася на синтез мистецтвознавчого, 

інтерпретологічного та культурологічного підходів, що обумовило 

необхідність систематизації наукових джерел з різних напрямків музичної 

науки: історії та теорії музики, теорії жанру та стилю, музичної культурології, 

європейського та китайського вокального мистецтва.  

В роботі представлено корпус наукових праць китайських вчених, у 

тому числі, й ті, що виконані та захищені в Україні, що дозволяє автору 

обґрунтувати положення роботи, що безпосередньо стосуються специфіки 

китайського музичного мистецтва. 

7. Структура та зміст дисертації, її завершеність тa відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення. Дисертація складається із 

анотацій, вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел, додатків. 

Розділ 1 «Національне та інтернаціональне у вокальному виконавстві 

сучасного Китаю» містить три підрозділи: «Вокальний стиль» в 

західноєвропейському та китайському мистецтвознавстві: порівняльний 

аналіз»; «Вербальні аспекти системи вокального мистецтва Китаю»; 

«Трансформація вокального мистецтва Китаю у ХХ – ХХІ ст.: чинники 

впливу». У підрозділі вокальне мистецтво Китаю представлено як певна 

художня-історична цілісність, становлення та розвиток якої обумовлено 

ментальністю китайського народу, особливостями китайської мови, 

історичними умовами розвитку суспільства. Так, виявлено, що в китайській 

культурі ще до нашої ери було сформовано уявлення про красу вокального 

звуку, окреслено жанрову структуру пісенної творчості, осмислене питання 

стилю та стилістики творчості. Зазначено, що на межі ХІХ – ХХ століття 

починається процес інтеграції Китаю у світовий простір, що, в решті решт, 

привело до трансформації системи вокального мистецтва країни. Визначено 

національні та інтернаціональні фактори, що визначили цю трансформацію. 

Розділ 2 «Світова музика у виконавських версіях китайських співаків: 

параметри виконавського задуму» містить три розділи: «Жанр пісні у творчості 
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китайських співаків»; «Камерні жанри вокальної музики: діалог традицій»; 

другому розділі роботи, спираючись на положення наукових та науково-

практичних праць, присвячених дослідженню вокального мистецтва, 

дисертант презентує систему вокального мистецтва Китаю, як цілісність, що 

утворена шляхом синтезу індивідуальних виконавських стилів. Аналізуючи 

виконавські версії китайських співаків, імена яких добре відомі в усьому світі, 

Чжоу Ї надає важливі відомості щодо впливу процесів глобалізації та 

культурної міграції та виконавську творчість. Власні спостереження дисертант 

підкріплює «прямою мовою» самих виконавців: перекладами їх інтерв’ю, 

аналізом майстер-класів.  

В цілому, можна стверджувати, що дисертація Чжоу Ї є самостійним 

завершеним дослідженням, що містить усі необхідні елементи. Матеріал 

викладено послідовно та логічно. Висновки відображають вирішення 

поставлених у роботі завдань.  

8. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 

1. Аналізуючи механізми та результати зміни системи вокального 

мистецтва Китаю, автор дисертації стверджує, що процес 

трансформації є завершеним, що, вочевидь, є певним 

перебільшенням, адже культура – це система, котра знаходиться у 

постійному розвитку. 

2. У першому розділі роботи є твердження, що мистецтво співу завжди 

займало важливе місце у культурі Китаю. Поясніть його та наведіть 

конкретні факти, що це підтверджують. 

3. У роботі наведено декілька авторських класифікацій індивідуального 

виконавського стилю, проте у подальшій роботі автор практично не 

звертається до них, що провокує запитання – як Ви визначаєте 

виконавські стилі співаків, творчість яких представлена у роботі? 




