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кандидата мистецтвознавства, доцента Ірини Юріївни Сухленко
щодо дисертації Чжоу ї 

на тему: «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

1. Характеристика особистості здобувана.
Чжоу І навчався в аспірантурі Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського у 2016-2020 навч. рр. (науковий керівник-  
І.Ю. Сухленко). Тема його дослідження безпосередньо пов’язана з його 
спеціалізацією та професійними інтересами. Робота над дисертацією виявила 
музичну обдарованість та інтерес до дослідження виконавських проблем. Чжоу 
ї проявив себе як старанний, дисциплінований, організований, відповідальний 
та мотивований аспірант. Він опрацював велике коло наукової та науково- 
методичної літератури. У тому числі, їм зроблено переклади на українську мови 
багатьох китайських документів -  інтерв’ю видатних співаків, їх майстер- 
класів, наукової літератури тощо. Від час роботи над дисертацією він активно 
займався наукової практикою, брав участь в конференціях (10), працював над 
статтями.

2. Виконання освітньо-наукової програми.
Чжоу ї виконав індивідуальний навчальний план відповідно до освітньо- 
наукової програми аспірантури Харківського національного університету 
мистецтв імені І. П. Котляревського за наступними дисциплінами: філософія (З 
кредити), філософія мистецької освіти (3 кредити), методологія 
гуманітаристики (4 кредити), музична інтерпретологія (4 кредити), експертна 
діяльність у сфері мистецтва (4 кредити), іноземна мова (6 кредитів), друга
іноземна мова (2 кредити), історіографія музичного мистецтва (4 кредити).
світова україністика (4 кредити), актуальні проблеми теоретичного 
музикознавства (3 кредити), практикум з фаху (6 кредитів), інтелектуальна
власність у галузі мистецтв (3 кредити), науково-метричні інформаційні
системи (5 кредитів), педагогічна практика (3 кредити), що повністю відповідає 
Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.03.2016 № 261.
Аспірантом Чжоу І здобуто глибинні знання зі спеціальності (54 кредитів 
ЄКТС): пройдено цикли спеціальних фахових дисциплін (20 кредитів ЄКТС), 
загально-наукових дисциплін (9 кредитів ЄКТС) дослідницьких дисциплін (\ 7 
кредитів ЄКТС), мовних дисциплін (8 кредитів ЄЕТС), з них дисциплін за 
вибором аспіранта (14 кредитів ЄКТС), набуто практичних навиків



(Здатність розв ’язувати комплексні проблеми у  галузі музичного мистецтва, 
що передбачає глибоке переосмислення наявних знань та набуття власного 
творчого, дослідницького, педагогічного досвіду на рівні ЗВО IV рівня 
акредитації; оволодіння методологією наукової, творчої, дослідницької та 
педагогічної діяльності на рівні ЗВО IVрівня акредитації; здійснення наукового 
та творчого мистецького проекту; набула універсальних навичок дослідника, 
зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового 
дослідження; застосування сучасних інформаційних технологій у  науково- 
творчій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації, управління 
науково-творчими проектами, досвіду використання інноваційних методів та 
технік у  науковій та творчій мистецькій діяльності та викладацькій 
діяльності). Чжоу ї проявив себе наполегливим, відповідальним науковцем, 
своєчасно виконував всі розділи індивідуального навчального плану, відвідував 
лекції та семінарські заняття, які проводили науково-педагогічні працівники 
кафедри.

Чжоу ї оволодів загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 
спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної 
етики (9 кредитів ЄКТС).

Під час виконання освітньо-наукової програми аспірантури аспірант Чдоу І
набула універсальних навичок дослідника (_37_ кредитів ЄКТС), зокрема усної
та письмової презентації результатів власного наукового дослідження 
українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у 
науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління 
науковими проектами.

Чдоу ї здобув мовних компетентностей, достатніх для представлення та 
обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською 
або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а 
також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної 
спеціальності (__8_ кредитів ЄКТС).

Чжоу ї здобуто необхідні теоретичні знання, уміння, навички та інші 
компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання 
комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної 
діяльності. Чжоу ї оволодів методологією наукової та педагогічної діяльності, 
а також провела власне наукове дослідження, результати якого мають новизну, 
теоретичне та практичне значення.

3. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова 
складова освітньо-наукової програми).

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта Чжоу І був затверджений 
рішенням вченої ради Харківського національного університету мистецтв імені 
І. П. Котляревського, Протокол № 4 від 24 листопада 2016 р. Науковий 
керівник Сухленко Ірина Юріївна -  кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри інтерпретології та аналізу музики ХНУМ імені І. П. Котляревського. 
Термін виконання роботи: 2016-2020роки.

Аспірант Чдоу І своєчасно виконував всі розділи індивідуального плану 
наукової роботи в установлені терміни. Своєчасність та повнота виконання



індивідуального плану аспіранта підтверджена результатами підсумкової 
(річної) та заключної атестації. Чжоу ї має достатню кількість публікацій за 
матеріалами дисертації. Відповідально ставився до поставлених завдань, 
своєчасно і в повному обсязі провів усі види досліджень із застосуванням 
сучасних та інформативних методів дослідження.

4. Актуальність дисертації.
Аспірантом Чжоу І сумісно із науковим керівником за результатами 

проведеного дослідження та аналізу наукової літератури в обсязі понад 160 
джерел визначено актуальність теми, що обумовлена тим величезним впливом, 
який глобалізація робить як на культуру суспільства в цілому, так і на стильові 
засади індивідуальної музичної творчості. У поєднанні з активним 
впровадженням технологій до всіх сфер людського буття, глобалізація суттєво 
вплинула на музичне мистецтво, значно послабивши важливість національного 
чинника у становленні та формуванні індивідуального виконавського стилю. 
Яскравим прикладом цього є творчість китайських вокалістів, чий внесок у 
розвиток музичного мистецтва X X -X X I століть годі переоцінити. Численні 
перемоги на престижних міжнародних конкурсах, участь в оперних 
постановках провідних театрів світу, феномен китайського бельканто -  ці 
факти, безперечно, унаочнюють статус китайської виконавської вокальної 
культури в сучасному мистецькому світі та свідчать про потребу серйозного 
обговорення сучасної ситуації науковою спільнотою.

На підставі визначеної актуальності було сформульовано мету, завдання та 
методи дослідження.

5. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
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 
2 0 1 7 - 2022 рр. перспективного тематичного плану науково-дослідницької 
роботи ХНУМ імені І.П. Котляревського (протокол № 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.).

6. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна. 
Аспірантом Чжоу ї вперше 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).

7. Нові науково обґрунтовані теоретичні та / або 
експериментальні результати проведених здобувачем досліджень, що 
мають істотне значення для певної галузі знань та підтверджуються 
документами, які засвідчують проведення таких досліджень. Практичне 
значення одержаних результатів дослідження Чжоу ї 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»).

Крім того, основні положення дисертації можуть слугувати орієнтиром для 
подальших теоретичних напрацювань, пов’язаних із вивченням 
індивідуального виконавського стилю.

8. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків
і рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Аспірант Чжоу ї особисто провів дослідження. За матеріалами дисертації 
опубліковано чотири статті, з яких три статті -  у наукових виданнях, 
затверджених МОН України, одна -  у закордонному науковому періодичному 
виданні «Тке Ешореап Л игпаї о /  Агіз» (Відень, Австрія).

9. Апробація результатів дисертації.
Матеріали дисертації оприлюднено у виступах на міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях (усього 10): у рамках науково- 
мистецького проекту «Практична музикологія»: «Інтонаційний образ світу» 
(Харків, 2016, очна участь), «Мистецькі школй в історико-культурному 
процесі» (Харків, 2017, очна участь); науково-методичних конференціях 
«Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харків, 2017, 2018, 
очна участь); «Гіпертекст сучасного музикознавства» (Харків, 2018, очна 
участь); міжнародних науково-практичних конференціях «Ф. Мендельсон- 
Бартольді: культурні ініціативи та художні пріоритети» (Харків, очна участь), 
«На зламі епох: митець як рушій культурних пластів» (Харків, 2019, очна 
участь); міжнародній науково-творчій конференції «Мистецтво та шляхи його 
осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, 2019, очна участь); 
науково-практичній конференції «Динаміка становлення індивідуального 
музичного стилю: особистість, школа, напрямок, епоха» (Київ, 2019, очна 
участь), «Інтерпретаційний потенціал музичного твору» (Київ, 2020, заочна 
участь).

10. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 
публікацій та конкретний особистий внесок здобувана до всіх наукових 
публікацій, опублікованих зі співавторами та зарахованих за темою дисертації.

За матеріалами дисертації опубліковано чотири статті, з яких три статті -  
у наукових виданнях, затверджених МОН України, о д н а - у закордонному 
науковому періодичному виданні «Тке Еигореап ^ои^па^ о /  Агї8» (Відень, 
Австрія).
1. Чжоу І. Презентація образу Батьківщини у творчості сучасних китайських 

вокалістів. Аспекти історичного музикознавства : зб. наук, статей. Харків 
: ХНУМ, 2020. Вип. ХІХ-ХХ. С. 285-297.

2. Чжоу ї. «Вокальний стиль» у західноєвропейському та китайському 
мистецтвознавстві: порівняльний аналіз. Проблеми взаємодії мистецтва, 
педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук, статей. Харків : ХНУМ, 
2020. Вип. 57. С. 286-296.



3. Чжоу І. Вербальні аспекти системи вокального мистецтва Китаю. Аспекти 
історичного музикознавства : зб. наук, статей. Харків : ХНУМ, 2020. Вип. 
XXI. С. 137-149.

4. Чжоу И. Индивидуальньїй вокальньїй стиль в условиях глобализации. 
Еигореап ./оитаї о /  Агіз : 8сіепІіГіс ]оиша1. Уіеппа : Ргетіег РиЬ1і§Ніп§, 
2020. № 1. Р. 106-111.
11. Спеціальність, якій відповідає дисертація: дисертація повністю 

відповідає паспорту спеціальності 025 Музичне мистецтво (за галуззю знань
02 Культура і мистецтво).

12. Єдність змісту роботи, оцінка мови та стилю дисертації.
Матеріали дисертації викладено послідовно у формально-логічний спосіб з

дотриманням науково стилю викладення.
13. Дані про відсутність текстових запозичень та порушень 

академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 
фальсифікації).

Під час виконання дисертації аспірант дотримувався принципів 
академічної доброчесності. За результатами перевірки та аналізу матеріалів 
дисертації не було виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, 
фабрикації, фальсифікації.

14. Відповідність дисертації вимогам п. 10 Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до оформлення дисертації, 
затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 № 40.

Дисертація аспіранта Чжоу ї на тему «Індивідуальний виконавський 
стиль в умовах глобалізації (на прикладі творчості китайських співаків)» за 
спеціальністю 025 -  Музичне мистецтво повністю відповідає вимогам п. 10 
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до 
оформлення дисертації, затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 
№ 40, та може бути представлена до проведення попередньої експертизи.
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