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«Шляхи професiоналiзацii украiнського вокального мистецтва 

(на прикладi жанру обробки народно'i nicнi)», 

подану на здобутгя наукового ступеня доктора фiлософii' 

за спецiальнiстю 025 - Музичне мистецтво 

Багаторiвнева пена взасмод1я академ1чного фольклорного 

музикування с нацюнальною ознакою розвитку украi'нського вокального 

мистецтва. В укра'iнському музикознавствi придiлясться значна увага 

питанням осмислення провiдних жанрiв народноi' музики. У наукових 

досшдженнях активно дискутуються процеси модернiзацii' та актуалiзацii' 

украi'нськоi' народнопiсенноi' виконавськоi' традицii', пов' язанi з рiзними 

аспектами i"i розвитку на сучасному етапi. Але до теперiшнього часу 

недостатньо розкритими залишаються проблеми дослiдження шляхiв, етапiв i 
закономiрностей професiоналiзацii' у нацiональному художньому просторi 

такого знакового жанру як обробка народно'i пiснi. Виходячи iз цic'i позицi'i, 

актуальнiсть дисертацii' Чжан Лiн «Шляхи професiоналiзацii' укра'iнського 

вокального мистецтва (на прикладi жанру обробки народно'i пiснi)», не 

викликас сумюву. 

Актуальнiсть теми досшдження обумовлена як запитами сучасно'i 

музично'i науки, так i потребами виконавсько'i практики, в якiй жанр обробки 

народно'i пiснi мiцно зайняв свое мiсце . 

У дисертацi'i запропонований системний погляд на обробку народно'i 

пiснi, яка в сво'iй жанровiй основi мiстить якостi традицiйно'i та академiчно'i 

музично'i культури, що визначас художнiй потенцiал жанру як в аспектi 

композиторсько'i, так i в аспектi виконавсько'i творчостi. Такий пiдхiд 

вiдкривас новi перспективи для вивчення жанру обробки народно'i пiснi в 



сферi теоретичного та виконавського музикознавства з вiдповiдними 

виходами на виконавську практику. 

Дисертацiя виконана згiдно з планами науково-дослiдноi' роботи на 

кафедрi iнтерпретологii' та аналiзу музики Харкiвського нацiонального 

уншерситету мистецтв iменi I. П. Котляревського. Ii' змiст вiдповiдас 

комплекснiй темi «Iнтерпретологiя як iнтегративна наука» перспективного 

тематичного плану кафедри iнтерпретологii' та аналiзу музики ХНУМ iменi 

I. П. Котляревського на 2017-2022 роки. 

Авторка роботи зосередилась на питаннях виявлення жанрово1 

специфiки обробки украi'нськоi' народноi' пiснi та Гi мiсця у процесах 

професiоналiзацii' укра'iнського вокального мистецтва. 

Для досягнення поставлено'i мети Чжан Лiн поставила перед собою ряд 

важливих завдань комплексного дослiдження: вiд визначення специфiки й 

комплексно'i характеристики жанровоi' природи обробки народно'i пiснi до 

введения у науковий обiг музикознавства авторсько'i концепцii' 

професiоналiзацi'i вокального мистецтва та запропонування аналiтичноi' 

модеш виконавського анал1зу iнтерпретацiйно'i дiяльностi вокашста, 

створеноi' на основi аналiзу виконавських версiй творiв жанру обробки 

народно'i пiснi. 

Такий оригiнальний узагальнюючий мiждисциплiнарний шлях роботи 

Чжан Лiн, а також використання порiвняльно-iнтерпретологiчного, жанрово

стильового методiв, термiнологiчного й iнтерпретологiчного аналiзу сприяло 

тому, що специфiка та шляхи професiоналiзацi'i укра'iнського вокального 

мистецтва на прикладi жанру обробки народноi' пiснi здобу ли переконливого 

та аргументованого досшдження. 

Значну увагу у роботi дисертантка придшяс iнтерпретологiчним 

аспектам вивчення жанру обробки народноi' пiснi: на прикладi звернення у 

виконавськiй практицi спiвакiв до жанру обробки народноi' пiснi визначено та 

систематизовано шляхи професiоналiзацii' украi'нського вокального 

мистецтва у теоретичному та практичному вим1рах; висвплею 



iнтерпретацiйнi закономiрностi музично-виконавського процесу крiзь призму 

особливостей жанру обробки народно'i пiснi та розглянута iнтерпретацiйна 

складова у виконавських трактуваннях окремих творiв жанру обробки 

народноI пiснi. 

Наукове значения дисертацiйного дослiдження полягае у розширеню 

уявлень стосовно жанрово'i специфiки обробки укра'iнсько'i народно'i пiснi та 

здiйсненнi розгляду П мiсця у процесах професiоналiзацi'i укра'iнського 

вокального мистецтва. 

Практичне значения полягае у тому, що матерiали роботи можуть бути 

використанi у педагогiчному процесi мистецьких навчальних закладш 

середньо'i та вищо'i професiйно'i освiти, а також у просвiтницькiй та 

публiцистично-критичнiй дiяльностi культурних 1 громадських д1яч1в, 

психологiв, соцiологiв, просвiтникiв. 

Слiд звернути увагу на достатнiй стушнь та повноту викладення 

основних наукових результатiв дисертацi'i у п'яти фахових укра'iнських та 

зарубiжних публiкацiях, з них: три статт1 у фахових виданнях, 

рекомендованих та затверджених МОН Укра'iни, двi - у наукових зарубiжних 

перiодичних виданнях «~t:;;if *» («Музика Пiвночi») (КНР) та European 

Joumal of Arts: Scientific joumal (Австрiя). 

У першому роздiлi «Обробка народно'i пiснi у свiтлi жанрово'i тeopii'» 

порушуються питания жанрово'i специфiки народно'i укра'iнсько'i пiснi . 

Зазначено, що конкретизацiя поняття народно'i музики можлива на основi й 

жанрово1 i регiональноi' диференцiацi'i. Для визначення основних видiв 

народноУ музики, етапiв еволюцi'i музичного фольклору та жанрово·i 

класифiкацii' народно'i музики застосовано комплексний пiдхiд. Окрiм 

диференцiацi'i жанрiв народно'i укра'iнсько'i шею (iсторичнi, лiричнi , 

танцювальнi , iгровi , гумористичнi, жартiвливi тощо) Чжан Лiн згруповуе 'ix 

за типом композицi'i (пiснi-дiалоги, пiснi-розповiдi, описовi, пiснi змiшано'i 



форми) та звертае увагу на 'ix основю iнтерпретацiйнi особливостi 

(наприклад, роль тембру та манери звуковидобування). 

Пiдкреслено, що жанр обробки народно~ шею як об'ект 

музикознавчого досшдження не отримав ще свою цiлiсну характеристику. 

Так само, наприклад, серед наукових джерел паки немас розвiдок про жанр 

обробки народноУ пiснi в китайськiй академiчнiй музицi. На думку 

дисертантки, шляхи вивчення музики народно'i традицi'i, до яко'i належать 

обробки пiсень, в сучаснiй музичнiй науцi повиннi бути спрямованi на 

дослiдження i"i побутування в нинiшнiх умовах i розгляд особливостей 'ii 

взаемодiУ з академiчним музичним мистецтвом в аспектах композиторсько'i та 
.. . 

виконавсько1творчосп. 

При визначеннi об'сктивних характеристик обробки народно'i пiснi, яка 

мiстить у собi народний i академiчний «геноми», зауважено, що вони 

особливим чином «взасмодiють мiж собою, визначаючи характеристику 

жанру обробки народноУ пiснi незалежно вщ контексту i"i створення -
стильового ( авторського, iсторичного ), культурно-нацюнального, 

соцiологiчного» [ с. 50 дисертацiiJ Для створення аналiтичноi' матрицi, серед 

жанрових показникiв обробки народноi' пiснi Чжан Лiн видiляе 'ii виконавчо

iнтерпретацiйну природу (як синтез якостей народного i професiйного 

джерел) та нацiонально-характерне iнтонування в композиторському текстi i 

у виконавському прочитаннi обробки . 

Складаючи пор1вняльну характеристику icтopii' розвитку жанру 

обробки народноУ пiснi в Украi'нi та Китаi', дисертантка приходить до 

узагальнюючого спостереження : не зважаючи на вiдмiнностi у шляхах 

розвитку цього жанру (iсторiю розвитку професiйного музичного мистецтва, 

розрiзнення у напрямах взасмодii' традицiйноi' та професiйноi' музичноi' 

культури, особливостi композиторськоi' обробки фольклорних першоджерел) 

його специфiка, що мае як теоретичний, так i практичний (зокрема, 

виконавський) вимiри не змiнюсться. 



Також Чжан Лiн розглядае науковi роботи Сунь Бо, Чжан Цзюнь, Лi Ер 

Юн, присвяченi пiдготовцi виконавця традицiйноi' народноi' музики, формам 

побутування фольклору в сучасному культурному середовищi, нацiональноi' 

характерностi як семантичноi' особливостi виконавськоi' iнтерпретацii', 

проблемам адаптацii' виконавця до iнонацiональних виконавських традицiй. 

Загалом, спираючись на новiтнi музикознавчi розвiдки, дисертантка 

формулюс характернi ознаки виконання творiв у жанрi обробки народноi' 

пiснi, якi передбачають особливе iнтонування, орiентоване на нацiональний 

iнтонацiйний комплекс, що вимагае щей виконання додаткових технiчних та 

художюх завдань. 

Другий роздш «Жанр обробки народноi' шсю в украi'нському 

вокальному виконавствi: шляхи професiоналiзацii'» м1стить чотири 

пiдроздiли, кожен з яких дослiджуе питания, що пов 'язанi зi специфiкою 

виконавськоi' iнтерпретацii'. 

Як було вже зазначено, жанровим параметром обробки народноi' пiснi 

Чжан Лiн називас iнтерпретацiйнiсть, оскiльки в народнiй пiснi, як i в будь

якому жанрi вокальноi' музики, iснус взасмодiя музики i слова, музичного та 

позамузичного факторiв. Виходячи з цього, авторка дослiдження вказус на 

декiлька рiвнiв iнтерпретацii' у структурi жанру обробки народно·i пiснi, адже 

народна пiсня несе в собi важливi жанровi особливостi народноi' музичноi' 

традицii', зокрема, усну природу побутування i притаманну i'й у зв' язку з цим 

виконавську множинюсть. 

Основними шляхами професiоналiзацii' украi'нського вокального 

мистецтва, якi виокремлено та систематизовано у роботi на прикладi жанру 

обробки народно'i пiснi, визначено виконавський, педагогiчний та науковий. 

Розглядаючи специфiку завдання виконавсько'i iнтерпретацii' 

музичного твору, наголошено, що перед композитором - автором обробки 

народно'i пiснi та вокалiстом - виконавцем обробки народноi' пiснi постають 

новi завдання вiдображення iнтонацiйно'i характерностi - показника певно'i 

нацiонально'i культури, вiдображеного в мовних фонетичних особливостях 



словесного тексту, в характерi народного ~нтонування, голосовий технщ1 

тощо. Дослiджуючи змiстовний рiвень музичного твору, Чжан Лiн визначае, 

що текст народно'i пiснi вiдповiдае музичним традицiям конкретно'i 

нацiональноi' культури i служить 'ix знаком, впiзнаваним i визначальним, у 

тому рахунку залучаючи широкий культурно-мистецький контекст. У музицi 

народноi' пiснi зафiксованi iнтонацii' (у тому числi i мовнi), якi € своерiдним 

iнтонацiйним словником певноi' нацiональноi' культури i П мови, що несе в 

собi «художню ДНК» культури, зашифровану в звуках. 

У заключному пiдроздiлi Чжан Лiн наводить анал1з виконавських 

версiй обробок укра'iнських народних жартiвливих пiсень: «Задумавши 

дiдочок» в обробцi М. Лисенка у виконаннi Iвана Паторжинського i У 

виконаннi хору iменi Г. Верьовки; «На кладочцi умивалася» в обробцi 

Л. Ревуцького у виконаннi Олени Строя i Тетяни Муляр; «Грицю, Грицю, до 

роботи» в обробцi В. Косенка у виконаннi Ра'iси Кириченко i Дмитра 

Гнатюка; «Чом, чом не прийшов» в обробцi О. Чишко у виконаннi Дiани 

Петриненко i Наталii' Гаман; «Ой, джигуне, джигуне» в обробцi М. Лисенка у 

виконаню Оксани Петрусенко та Mapii' Наровськоi'. Представленi 

iнтерпретацii' вирiзняються у тембровому i темповому вiдношеннi, а також 

артикуляцiйними вокальними засобами та побудовою драматургi'i. 

У процесi ознайомлення з дисертацiйною роботою Чжан Лiн у 

опонента виникли наступнi запитання та побажання. 

1. Доволi часто народну пiсню в авторськiй обробцi композитори 

використовують у якостi окремого номера в оперному творi. Як Ви вважаете, 

чи змiнюеться у такому випадку ii характер? 

2. У Вашому дослiдженнi зазначено, що жанр обробки народно'i пiснi 

мiстить кiлька рiвнiв iнтерпретацi'i. Яким чином взаемодiють у цьому сенсi 

сфери жанровоi· специфiки обробки народноi' пiснi та iндивiдуального 

виконавського стилю? 

3. Можливо, у подальших наукових досшдженнях € сене доповнити 

джерельну базу, користуючись методом аналiтичноi' icтopioгpaфi'i. 



Наприклад, придiлити увагу збiркам М. Лисенка, Ф. Колесси, К. Стеценко та 

фундаментальнiй працi Петра Сокальського про народну музику (1888 р.), 

що склала значущий етап у розвитку украi·нськоi' музичноi· фольклористики. 

Дисертацiйна робота Чжан Лiн «Шляхи професiоналiзацi'i укра'iнського 

вокального мистецтва (на прикладi жанру обробки народноi' пiснi)» на 

здобуття ступеня доктора фiлософii' з галузi знань 02 за спецiальнiстю 025 за 

сво'iми актуальнiстю, науково-теоретичним рiвнем, новизною постановки та 

разв' язанням проблем, практичним значениям вiдповiдас вимогам пунктiв 9, 

11-14 «Порядку присудження наукових ступеюв», затвердженого 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 24 липня 2013 р. № 567 (iз 

змiнами, внесеними згiдно з Постановами Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни № 656 

вiд 19.08.2015, № 1159 вiд 30.12.2015, № 567 вiд 30.12.2015, № 943 вiд 

20.11.2019, № 607 вiд 15.07.2020) та на пiдставi Порядку проведения 

експерименту з присудження доктора фiлософii', який затверджено 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 6 березня 2019 р. № 167 (iз 

змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ № 979 вiд 21.10.2020). 
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