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1.Актуальність теми дисертаційної роботи. Актуальність теми 

пов’язана з розробкою «феномену особистості» як концепту 

інтерпретології та його апробацією на  прикладі творчості видатного співака 

сучасності Й. Кауфманна.  

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

Дисертація виконана на кафедрі інтерпретології та аналізу музики згідно з  

планом науково-дослідницької роботи Харківського національного 

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

комплексним темам «Когнітивні моделі виконавського музикознавства» 

перспективного тематичного плану кафедри інтерпретології та аналізу 

музики ХНУМ імені І. П. Котляревського на 2012–2017 роки (протокол № 4 

від 29.11.2012 р.) та «Інтерпретологія як інтегративна наука» перспективного 

тематичного плану науково-дослідницької роботи ХНУМ імені 

І. П. Котляревського на 2017-2022 рр. (протокол № 4 від 30.11.2017 р.) Тему 

дисертації затверджено (протокол № 4 від 24.11.2016 р.) на засіданні вченої 

ради ХНУМ імені І. П. Котляревського та уточнено (протокол № 10 від 

25.06.2020 р.). 

3. Наукова новизна одержаних результатів. З огляду на те, що в 

дисертації обрано дискурс феноменології особистості через базові позиції 

інтерпретології, аспекти наукової новизни пов’язані, перш за все, зі спробою 

цілісного аналізу виконавської творчості Йонаса Кауфманна – унікального 

співака, чия діяльність представляється феноменом співацько-вокального 
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стилю. В дослідженні запропоновано періодизацію творчості співака; 

дефініції співацько-виконавського стилю на ґрунті аналізу втілення 

ключових образів та партій в доробку Й. Кауфманна; надано апробацію 

параметрів порівняльної інтерпретології. Окремим аспектом новизни можна 

вважати формування системи виконавського стилю як єдності стабільних 

та мобільних рис виразності в цілому та метасистеми співацько-

виконавського стилю Й. Кауфманна зокрема. 

4. Наукове та практичне значення. Наукове значення роботи 

пов’язане з напрацюванням позицій феноменології щодо виконавської 

творчості та інтерпретології (у розвиток досліджень Л. Акопяна, Г. Ципіна, 

О. Управітелева, Т. Іваннікова, І.Єргієва). Автор дисертації спирається на 

параметри виконавського аналізу, які розроблені кафедри інтерпретології та 

аналізу музики ХНУМ імені І.П.Котляревського, та адаптує окремі 

положення під матеріал, заявлений в дисертації. Розвиваючи усталену 

теорію виконавського стилю, що сформульована в дослідженнях 

В. Москаленка, Л. Шаповалової, Ю. Ніколаєвської, О. Стахевича, 

І. Сухленко, автор пропонує оригінальне визначення «вокальний 

виконавський стиль», корегує аспекти вивчення явища виконавської школи.  

Практичне значення роботи полягає у можливості залучення матеріалів 

дослідження в навчальний процес, лекції з «Історії світової музичної 

культури», «Музичної інтерпретації», «Історія вокальних стилів» (зокрема, 

матеріал стосовно німецької вокальної школи). 

5. Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових 

публікаціях. 5 публікацій відповідають змісту дисертації та висвітлюють як 

теоретичні аспекти дослідження, так й присвячені різним образам та 

концепціям, що були втілені Й. Кауфманном на сценах та у різних виставах 

(образ Фауста, партії опер Дж. Верді, Дж. Пуччіні, Р.Вагнера, Жанр 

Liederabend’а). 
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6. Ступінь обґрунтованості наукових положень. Зважаючи на 

наявність у рецензованій роботі:  

1) методологічних засад (які відповідають специфіці предмету 

дослідження);  

2) аналітичних підрозділів, в яких міститься ґрунтовна характеристика 

оперних партій та окремих творів, що складають зірковий творчий шлях 

співака до Олімпу;  

3) узагальнюючих висновків, які розкривають вповні мету та завдання за 

обраним структурним алгоритмом, можна стверджувати, що дисертація Ян 

Хаосюань «Співацько-виконавський стиль Йонаса Кауфманна» є 

системним, теоретико-методологічним дослідженням, що відповідає 

профілю спеціалізацію та є самостійним та оригінальним за змістом. 

7. Структура та зміст дисертації, її завершеність тa відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення. Структура дослідження 

відображає його логіку та смислові вектори. Дисертація відповідає 

встановленим вимогам до оформлення кваліфікаційних робіт доктора 

філософії. 

8. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 

Запитання:  

У аналізі специфіки виконання німецьких, італійських та інших 

національних опер і камерно-вокальних жанрів Й. Кауфманном варто 

врахувати фонетичні особливості кожної мови, як також врахування різниці у 

інтерпретації вокальної/оперної музики рідною мовою, в рамках питомої для 

нього культурної традиції – й інших, в які він входить значно пізніше. В 

продовження питання: оскільки претендент навчався у Китаї, а згодом в 

Україні, цікавим ракурсом дослідження міг б стати матеріал стосовно 

адаптації виконавських принципів бельканто на ґрунті національної традиції 

(особливо в частині, присвяченій розвитку вокальних шкіл на сучасному 

етапі). Тож, наскільки ця адаптація істотна? Як пов’язані принципи 

європейської вокальної школи з національними? 



4 

Звертаючись до режисерського театру, у постановках якого 

Й. Кауфманн охоче бере участь і оцінює його виключно позитивно, чи сам 

дисертант готовий виступати у таких постановках, чи його особисте 

ставлення до нього настільки ж однозначно позитивне, як у Й.Кауфманна? 

Наступне питання: чи мав змогу дисертант «на живо» слухати вистави чи 

концерти співака? 

Ще одне зауваження: прізвище польського співака – Пйотр Бечала 

(Beczała), а не Бечада, як неправильно пише його в дисертації автор.  

9. Загальний висновок 

Дисертаційна робота Ян Хаосюань «Співацько-виконавський стиль 

Йонаса Кауфмана» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

(025 – Культура і мистецтво) за спеціальністю 17.00.03 – Музичне 

мистецтво за актуальністю теми, науково-теоретичним рівнем, новизною 

постановки проблем та їх  розв’язанням, практичним значенням отриманих 

результатів 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). 

 

 


