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1. Актуальність теми дослідження.  

Сучасні соціально-економічні зміни суспільства зумовлюють 

високий темп реформування вищої освіти в Китаї та Україні. Суттєві зміни, 

пов’язані з гуманізацією, гуманітаризацією, культурологізацією, 

аксіологізацією освітнього середовища  проходять і у вищій музичній 

освіті цих країн. Важливим завданням вищої музичної освіти України і 

Китаю є вдосконалення професійної підготовки майбутніх музикантів, 

зокрема, як слушно зазначає автор роботи, і вокалістів, за допомогою 

вивчення й обміну позитивного досвіду та обґрунтування й розробки 

інноваційних організаційно-педагогічних засад професійної підготовки 

вокалістів у системі вищої музичної освіти зазначених країн. Вирішення 

такого завдання є важливим як для України, так і для КНР, відповідно до 

Законів України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017) та Законів 

КНР  «Про вищу освіту» (1999), «Про обов’язкову освіту в КНР» (2006). 

Тому, актуальність теми дослідження є незаперечною. 

Своєчасність цілеспрямованого дослідження організаційно-

педагогічних засад професійної підготовки вокалістів у системі вищої 

музичної освіти Китаю та України засвідчує виявлена Чжан Лянхун низка 

суперечностей, а підтвердженням вагомості представленої наукової 

розвідки, вважаємо, те, що дисертація є складовою частиною комплексного 

дослідження кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 
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університету імені А. С. Макаренка «Інноваційні підходи до управління 

якістю освіти» (реєстраційний номер 0113U004660).  

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертацій. 

Аналіз дисертаційної роботи показав цілісність, системність, 

ґрунтовність і повноту розкриття Чжан Лянхун «Організаційно-педагогічні 

засади професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти 

Китаю та України». Метою дисертаційного дослідження, є: з’ясування 

теоретичних та практичних засад професійної підготовки вокалістів у 

системі вищої музичної освіти Китаю та України, – яка конкретизована у 

п’яти завданнях. Для їх виконання дисертантом використано значний 

комплекс методів: загальнонаукових (аналіз, синтез, абстрагування, 

порівняння й узагальнення), конкретно-наукових (термінологічного аналізу, 

хронологічний, структурно-логічний, системно-структурний, системно-

функціональний, порівняльний, наукової екстраполяції), емпіричних 

(аналіз документів закладів вищої музичної освіти Китаю та України, 

онлайн інтерв’ювання, Е-листування). Поєднання визначених автором 

роботи наукових методів дослідження забезпечило ступінь обґрунтованості 

концептуальних положень, достовірності отриманих результатів та 

узагальнення висновків дослідження. 

Дисертаційна робота за своєю структурою цілісна і містить анотацію, 

вступ, три розділи, висновки до кожного розділу, загальних висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 306 сторінок, з них основного тексту – 185 сторінок. Акцентуємо 

увагу на ґрунтовності аналізу значної кількості китайських наукових праць, 

що забезпечує обґрунтованість і достовірність наукових результатів. 

В анотації до дисертації Чжан Лянхун стисло відображені основні 

результати дослідження проблеми підготовки піаністів-виконавців у 
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мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України із зазначенням 

наукової новизни, теоретичного і практичного значення; ключові слова.  

У вступі представлено науковий апарат дослідження, який 

сформульовано, на наш погляд, коректно та кваліфіковано. 

Вирішення першого й другого завдань дослідження розкрито в 

першому розділі дисертації «Теоретичні засади професійної підготовки 

вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України». Для 

вирішення першого завдання дослідження здобувачем застосовано наукові 

методи аналізу, синтезу, абстрагування, порівняння й узагальнення, що 

дали змогу з’ясувати особливості теоретичних підходів, покладених в 

основу розвитку досліджуваного освітнього феномену. 

Відмітимо позитивно, що автором дисертації здійснено класифікацію 

наукових розвідок щодо підготовки вокалістів у музичних закладах вищої 

освіти Китаю та України і виокремлено 5 груп, які розкривають (с. 24–25 

дис.): історію підготовки спеціалістів вокального мистецтва в системах 

вищої музичної освіти Китаю та України; сучасний стан підготовки 

спеціалістів вокального мистецтва в системах вищої музичної освіти 

Китаю та України; філософські аспекти підготовки спеціалістів вокального 

мистецтва в системах вищої музичної освіти Китаю та України; 

особливостей підготовки спеціалістів вокального мистецтва в системах 

вищої музичної освіти Китаю та України; загально педагогічні та 

методичні аспекти підготовки спеціалістів вокального мистецтва в 

системах вищої музичної освіти Китаю та України. Заслуговує схвалення 

проаналізована сучасна джерельна база у яких висвітлено методичне 

забезпечення вокального та співацького мистецтва як у теоретичному, так і 

практичному плані. 

Цікавими і корисними для вдосконалення професійної підготовки 

вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України, вважаємо,  

результати теоретичного дослідження щодо методичних відмінностей 
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вокального навчання студентів педагогічних університетів Китаю із 

застосуванням загальних музичних методик, як-от:  «Дослідна методика», 

«Практична методика», «Мовна методика», «Дослідницька методика» (с. 35 

дис.). У результаті здійсненого ґрунтовного порівняльного аналізу 

дисертантом визначено, що на зміст вокальної підготовки студентів у 

китайських закладах вищої освіти впливають: художні й естетичні 

характеристики національного світосприйняття, своєрідність ладово-

ментальної основи китайського мелосу, фонетико-утворювальна, 

декламаційно-артикуляційна специфіка вокально-мовленнєвої культури 

китайців, орієнтованість на майбутню вокально-виконавську, а не 

вокально-педагогічну діяльність. Автором роботи також ґрунтовно надано 

характеристики професійної підготовки вокалістів у закладах вищої 

музичної освіти України. 

Важливим здобутком наукової роботи є висновок здобувача про те, 

що підготовка студентів-вокалістів у Китайській Народній Республіці 

здебільшого орієнтована на народну манеру співу, основними 

характеристиками якої є піднята гортань і пронизливе головне звучання. 

Автор доцільно зазначає, що подібна манера співу не може бути 

застосована для виконання творів класичної музики. Водночас, як слушно 

стверджує Чжан Лянхун, у Китайській Народній Республіці академічний 

співак з такою манерою співу є більш популярним і краще сприймається 

слухачем. 

Для вирішення другого завдання дослідником застосовано методи 

методологічного та термінологічного аналізу, останній забезпечив 

розкриття сутності досліджуваних явищ за допомогою виявлення й 

уточнення значень і смислів основоположних понять: «професійна 

підготовка», «вокаліст», «музична освіта». Аналіз наукової літератури 

українських і китайських дослідників дозволив окреслити основоположне 

поняття дослідження – підготовка вокалістів у системі вищої музичної 
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освіти як систему заходів, спрямованих на процес засвоєння знань, умінь і 

навичок, необхідних для музичної діяльності.  

 Цінним, вважаємо визначення здобувачем основних методологічних 

підходів до професійної підготовки вокалістів-виконавців у системі вищої 

музичної освіти Китаю (академічного, особистіно орієнтованого, 

культурологічного) та України (особистісно орієнтований, 

культурологічний, діяльнісний, системний, компетентнісний, семіотичний, 

герменевтичний,  аксіологічний,  етнокультурний) (с. 50 дис.). Маємо 

позитивно відмітити, що автором, у результаті діахронно-порівняльного та 

синхронно-порівняльного аналізу значної кількості першоджерел, 

обґрунтовано етапи розвитку вокальної освіти в Китаї (8 етапів) та Україні (8 

етапів) (с. 69 дис.). 

Другий розділ дисертаційної роботи «Форми та методи професійної 

підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України» 

присвячено вирішенню третього і четвертого завдань дослідження. 

Висвітлення змісту професійної підготовки вокалістів у закладах вищої 

музичної освіти Китаю та України було сутністю третього завдання 

дослідження, яке здобувач виконав успішно. За результатами ґрунтовного 

аналізу, узагальнення й порівняння змістових особливостей професійної 

підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України 

Чжан Лянхун, з’ясовано: типи закладів вищої освіти, які готують 

спеціалістів вокального мистецтва; схожість принципів у формування 

навчальних планів; різну кількість годин для підготовки майбутніх 

вокалістів (в Україні – 7200 год., у Китаї – 2348 год.); різні види практики 

вокалістів (в Україні – виконавська і предагогічна, у Китаї – військова 

підготовка, суспільно корисна праця, огляд (досягнень), практика 

мистецтва, переддипломна практика, дипломна робота) та ін. 

Акцентуючи увагу на успішності виконання четвертого завдання, 

відмітимо, що автором роботи ґрунтовно охарактеризовано організаційні 
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форми підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю 

(загальні й індивідуальні) та Україні (аудиторні та позааудиторні) (табл. 2.3. 

дис.). До основних методів професійної підготовки вокалістів у системі 

вищої музичної освіти Китаю Чжан Лянхун доречно відносить: виконання 

студентами досліджуваного музичного твору й обговорення результатів, 

дихальні вправи, вправи, що стосуються безпосередньої роботи голосового 

апарату та ін. та України: вербальні, невербальні, аналітичні, креативні 

методи тощо (с. 155 дис.). 

На основі аналізу наукової літератури з досліджуваного питання 

виявлено технології професійної підготовки вокалістів у системі вищої 

музичної освіти Китаю (музично-комп’ютерні; вокального виконавства; 

перевернутого класу) та України (інтерактивні, інформаційно-комп’ютерні, 

комп’ютерно-мультимедійні, фонопедичного розвитку співацького голосу 

(В. Ємельянов), резонансної теорії та техніки (В. Морозов)).  

Відмітимо наукову компетентність дисертанта щодо визначення 

прогностичного потенціалу взаємодії систем професійної підготовки 

вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю та України, що є 

змістом п’ятого завдання дослідження, результати вирішення якого 

відображено у третьому розділі роботи «Прогностичний потенціал 

взаємодії систем підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти 

Китаю та України». Автором роботи окреслено наявні проблеми, які 

існують у системах професійної підготовки вокалістів Китаю (управління 

професійною вокальною освітою; створення національної моделі 

професійної вокальної освіти; подолання ізоляції; співвідношення якості та 

кількості в підготовці фахівців вокального мистецтва; підготовки 

висококваліфікованих педагогічних кадрів; працевлаштування) та 

запропоновано шляхи вирішення означених проблем (с. 195 дис.); а також 

– запропоновано шляхи вдосконалення професійної підготовки вокалістів у 

системі вищої музичної освіти України 
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У цілому, зазначимо, що поставлена мета і відповідні їй завдання 

виконано автором дисертації у повній мірі. 

3. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

вперше: в українській педагогічній науці цілісно з’ясовано oрганiзацiйнo-

пeдагoгiчні заcади професійної підготовки вокалістів у закладах вищої 

музичної освіти Китаю та України. У межах характеристики теоретичних 

засад досліджуваного феномену, розкрито методологічні підходи 

професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю 

(академічний; особистісно орієнтований; культурологічний) та України 

(особистісно орієнтований, культурологічний, діяльнісний, системний, 

компетентнісний, семіотичний, герменевтичний, аксіологічний, 

етнокультурний) та виокремлено етапи розвитку професійної підготовки 

вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю та України. Висвітлено 

зміст професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти 

Китаю та України. Охарактеризовано форми, методи й технології 

професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю 

та України. Виявлено прогностичний потенціал взаємодії систем 

професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю 

та України. Конкретизовано поняттєво-термінологічний інструментарій 

досліджуваної проблеми: «професійна підготовка», «музична освіта», 

«вокаліст». Подальшого розвитку набуло визначення поняття «професійна 

підготовка вокалістів у системі вищої музичної освіти». У науковий обіг 

уведено маловідомі й раніше невідомі зарубіжні (китайські) джерела, 

історичні документи та факти, що стосуються підготовки піаністів-

виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України. 

  4. Повнота викладу основних результатів дисертації в 

опублікованих публікаціях, зарахованих за темою дисертації. 

Джерельною базою дисертації стали фундаментальні наукові праці 

зарубіжних та вітчизняних учених, закони, нормативно-правові акти 
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України. Отримані результати дисертаційної роботи висвітлено у  8 

наукових працях. 

 5. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому,  що 

узагальнені положення щодо методологічних підходів вищої музичної 

освіти, історичного розвитку вокальних традицій Китаю та України, змісту, 

форм, методів і технологій професійної підготовки вокалістів у закладах 

вищої музичної освіти Китаю та України можуть бути використані в 

процесі формування освітньої політики в галузі вищої музичної освіти, 

розроблення методичного забезпечення означеного процесу, викладання 

лекційних, семінарських і практичних занять для студентів, магістрантів та 

аспірантів закладів вищої музичної освіти. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» (довідка № 83 від 05.02.2021 р.), Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 99 від 

09.02.2021 р.), Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (довідка № 239/24/2 від 

08.02.2021 р.), Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (довідка № 502 від 01.02.2021 р.). 

6. Зауваження та  дискусійні положення до дисертації. 

У цілому позитивно оцінюючи результати дисертаційної роботи Чжан 

Лянхун, вважаємо необхідним вказати на певні дискусійні положення і 

зауваження до роботи.  

1. У дисертації відображено актуальність дослідження в контексті 

культурного і освітнього досвіду Китаю та України. Бажано було б надати 

характеристику сучасним законодавчим і нормативним документам Китаю, 

відповідно до яких здійснюється професійна підготовка вокалістів у системі 

вищої музичної освіти. 

2. На основі теоретичного аналізу здійснено класифікацію наукових 
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розвідок щодо підготовки вокалістів у музичних закладах вищої освіти 

Китаю і України та виокремлено 5 груп. Робота набула б більшої 

досконалості, якби більш повно було представлено аналіз наукових джерел 

кожної групи (с.24–25 дис.). 

3. У вступі дисертації представлено структурно-логічний, 

системно-структурний та системно-функціональний методи. Виникає 

питання щодо доцільності використання різновидів системного методу. 

4. Серед методологічних підходів до професійної підготовки 

вокалістів-виконавців у системі вищої вокальної освіти Китаю здобувачем 

визначено – культурологічний. На наш погляд, етнокультурний підхід  у 

більшій мірі відповідає тексту дисертації щодо врахування під час 

підготовки професійних вокалістів менталітету китайської нації, особливих 

характеристик китайської мови та традиційності щодо вокальної манери 

виконання народних музичних творів (с. 46 дис.). 

5. У дисертаційній роботі  обґрунтовано етапи розвитку вокальної 

освіти в Китаї (8 етапів) та Україні (8 етапів) (с. 69 дис.). Робота набула б 

більшої досконалості, якби були наведені приклади періодизації розвитку 

вокальної освіти означених країн іншими вченими, зокрема України – В. 

Антонюк. 

З аналізу тексту дисертації офіційним опонентом вбачається 

дотримання здобувачкою вимог академічної доброчесності в повному 

обсязі. 

7. Загальна оцінка дисертації 

Проте зауваження, що висловлені вище, мають дискусійний характер, 

через що не зменшують наукову новизну, теоретичну та практичну 

значущість дисертаційної роботи, що рецензується. 

Дисертація «Організаційно-педагогічні засади професійної 

підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та 

України» є завершеною науковою працею, в якій її автором, Чжан Лянхун, 
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отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

розв’язують конкретне наукове завдання, яке має значення для розвитку 

теорії та методики музичної освіти. 

Дисертаційна робота Чжан Лянхун «Організаційно-педагогічні 

засади професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної 

освіти Китаю та України», подана на здобуття ступеня доктора філософії 

з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 – Освітні, 

педагогічні науки, за своєю актуальністю, науково-теоретичним рівнем, 

новизною, постановкою та розв’язанням завдань, практичним значенням 

відповідає вимогам пунктів 9, 11-14 Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. № 567 (зі 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 Порядку 

проведення експерименту з присудження доктора філософії, затвердженого 

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