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1. Актуальність теми дисертаційної роботи. Сучасне музикознавство 

багато уваги приділяє питанням дослідження виконавської творчості, 

зокрема, індивідуального виконавського стилю. Вагомий внесок тут зроблено 

саме представниками вітчизняних наукових шкіл: В. Москаленко, О Катрич, 

Л. Шаповалової та багатьма іншими. Втім, виконавство – дуже рухомий 

феномен, мінливість якого дуже важко піддається науковому аналізу. Тож, 

можна сказати, що саме ця сфера науки про музики є й актуальною, й 

перспективною. Так, у дисертації Чжоу Ї обрано дуже цікавий ракурс 

дослідження індивідуального виконавського стилю, адже, по-перше, праця 

сконцентрована на осягненні вокального виконавства, що поки ще не 

розглядалося в такому аспекті, а по-друге воно об’ємно представляє 

творчість китайських співаків і по-третє, презентує вокальне мистецтво 

сучасного Китаю як «феномен, сутність якого є результатом інтеграції 

культурного досвіду інших країн у тисячорічні національні традиції». 

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 
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№ 4 від 30.11.2017 р.). 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 полягає в можливості використання 

матеріалів і висновків дисертації в подальших науково-теоретичних 

дослідженнях, у виконавській та педагогічній практиці (зокрема, вузівських 

курсах «Історія і теорія вокального мистецтва», «Теоретичні основи 

вокального виконавства», «Методика викладання спеціальних дисциплін», 

«Музична інтерпретація»). Висновки та основні положення роботи можуть 

стати основою для подальших наукових розробок у сфері вокального 

мистецтва та досліджень музичного виконавського 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.  



3 

Теоретична база дослідження сформована на основі широкого кола наукових 

джерел. Це праці з історії та теорії музичного мистецтва, теорії музичного 

жанру та стилю, європейського вокального мистецтва та педагогіки, 

інтепретологію, музичної культурології. Окремий корпус робіт складають 

праці, що презентують доробок у сфері музикознавства вчених Китаю. 

Зазначене свідчить про обґрунтованість наукових положень дисертаційного 

дослідження.  

1.1. 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. 

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 розділі здійснено реконструкцію історії осягнення явища 

музичного стилю у західноєвропейській та китайській науковій літературі. 

Це дозволяє автору зробити висновки про те, що у процесі історичного 

розвитку вокальні культури Західної Європи та Китаю все більше 

наближується одна до одної, що знаходить, крім іншого, відображення і у 

науковому та науково-методичному доробку. Автор пропонує власний 

погляд на те, що саме вплинуло на трансформацію системи вокального 

мистецтва Китаю, визначає національні та інтернаціональні фактори, що її 

визначали. Окрему увагу приділено питання взаємообумовленості китайської 

мови та національної вокальної культури. 

Розділ 2 «Світова музика у виконавських версіях китайських співаків: 

параметри виконавського задуму» містить три розділи: «Жанр пісні у 

творчості китайських співаків»; «Камерні жанри вокальної музики: діалог 

традицій»; «Західноєвропейська опера як чинник розвитку вокальної 
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культури Китаю». В розділі представлено творчі портрети відомих 

китайських співаків, проаналізовано виконавські версії народних та 

авторських творів китайських, західноєвропейських та українських 

композиторів. Це дозволяє автору презентувати достатньо інформативну 

картину сучасного стану вокальної культури Китаю крізь призму осягнення 

різних вокальних жанрів: народної, авторської та художньої пісні, камерних 

творів західноєвропейських та російських композиторів, оперної спадщини 

композиторів бароко та доби бельканто. 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 

 Згадуючи філософсько-етичні системи, відповідно до яких 

формувалось ставлення китайського суспільства до музики, дисертант 

даремно не згадав про важливість давньокитайської філософської школи 5-2 

ст. до н. е. легізму або фа цзя, представники якої отримали визначення 

«законників». Філософія цієї школи в певному сенсі опонувала 

конфуціанству, оскільки її представники ставили виконання суспільних 

законів вище за волю окремої конкретної людини. 

 Наступне питання і водночас зауваження торкається врахування (чи 

точніше: неврахування) регіональних діалектів китайського пісенного 

фольклору, що ставить під певний сумнів існування загальнонаціональних 

канонів інтонування. Хотілося б з’ясувати діалектику спільних і відмінних 

рис у різних регіональних вимірах китайської культури. 

 Останнє питання: наскільки коректно у роботі, в якій все ж основний 

акцент ставиться на академічному виконанні, стільки уваги приділяти 

естрадно-популярній стихії і, якщо так, то чим аргументує автор включення 

цього сегменту популярної музичної культури? 

8. Загальний висновок.  

Дисертаційна робота Чжоу Ї  «Індивідуальний виконавський стиль в 

умовах глобалізації (на прикладі творчості китайських співаків)» на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань (02 – культура та 

мистецтво) за спеціальністю (025 – музичне мистецтво) за своїми 
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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, № 607 від 15.07.2020) та на підставі Порядку проведення 

експерименту з присудження доктора філософії, який затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 979 від 21.10.2020). 

 

 


