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1. Характеристика особистості здобувача. 

Лянь Юаньмей навчалась в аспірантурі Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського у 2016–2020 навч. рр. 

(наук. керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Анфілова С. Г.). До того 

закінчила магістратуру Білоруської державної академії музики (м. Мінск). Тема 

її дослідження безпосередньо пов’язана зі спеціалізацією та професійними 

інтересами Лянь Юаньмей. Робота над дисертацією засвідчила її музичну 

обдарованість, відповідальність та наполегливість в опрацюванні аудіоджерел, 

нотних матеріалів, наукової літератури, інтерес до розв’язання наукових та 

виконавських проблем. Вона виявила зацікавленість темою образу Венеції у 

професійній композиторській практиці, європейською камерно-вокальною 

музикою XIX століття; плідно працювала із керівником, перекладала наукову 

літературу, опановувала термінологію та розкрила науковий потенціал. Лянь 

Юаньмей брала активну участь у виступах на конференціях у Харкові, Одесі 

(очна участь), плідно працювала над науковими статтями. 

 

2. Виконання освітньо-наукової програми. 
Аспіранткою Лянь Юаньмей повністю виконано індивідуальний 

навчальний план відповідно до освітньо-наукової програми аспірантури ХНУМ 

імені І. П. Котляревського за наступними дисциплінами: 

Спеціальні фахові дисципліни – 20 кредитів ЄКТС: обов’язкові –  14 

(Історіографія музичного мистецтва – 4, Світова україністика – 4, Актуальні 

проблеми теоретичного музикознавства – 3, Педагогічна практика – 3); за 

вибором – 6 (Практикум з фаху – 6); 

Загальнонаукові (філософські) дисципліни – 9 кредитів ЄКТС: 

обов’язкові – 6 (Філософія – 3, Філософія мистецької освіти – 3); за вибором – 

3 (Інтелектуальна власність у галузі мистецтв –3); 

Дослідницькі дисципліни – 17 кредитів ЄКТС: обов’язкові – 12 

(Методологія гуманітаристики – 4, Музична інтерпретологія – 4, Експертна 

діяльність у сфері мистецтва – 4), за вибором – 5 (Науково-метричні 

інформаційні системи – 5); 

Мовні дисципліни, 8 кредитів ЄКТС (Іноземна мова (російська) – 6, 

Друга іноземна мова (українська) – 2), 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. 

Аспіранткою Лянь Юаньмей здобуто глибинні знання зі спеціальності (54 

кредити ЄКТС). Пройдено цикли: 

Спеціальні фахові дисципліни: «Історіографія музичного мистецтва» – 1 

курс, 1 семестр; «Світова україністика» – 1 курс, 2 семестр; «Актуальні 

проблеми теоретичного музикознавства» – 1,2 курси, 2-4 семестри; 

«Педагогічна практика» – 1, 2 курс, 1-4 семестр, «Практикум з фаху» – 1-3 

курси, 1-6 семестри; 

Загальнонаукові (філософські) дисципліни: «Філософія» – 2 курс, 2 

семестр; «Філософія мистецької освіти» – 1 курс, 1 семестр; «Інтелектуальна 

власність у галузі мистецтв» – 1 курс, 2 семестр; 

Дослідницькі дисципліни: «Методологія гуманітаристики» – 1 курс, 1,2 

семестри; «Музична інтерпретологія», «Експертна діяльність у сфері 

мистецтва» – 2 курс, 3,4 семестри; «Науково-метричні інформаційні системи» – 

1 курс, 2 семестр; 

Мовні дисципліни: «Іноземна мова (російська)» –1-4 курси, 1-8 семестри; 

«Друга іноземна мова (українська)» –1-3  курси, 1-6 семестри;  

набуто практичних навиків та компетентностей: -здатність розв’язувати 

комплексні проблеми у галузі музичного мистецтва, оволодіння методологією 

наукової, творчої, дослідницької та педагогічної діяльності на рівні ЗВО IV 

рівня акредитації; -набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та 

письмової презентації результатів власного наукового дослідження 

українською мовою; уміння послуговуватися мовними засобами для створення 

текстів різних стилів, вміння вільно спілкуватися в різних сферах професійної 

діяльності, зокрема, з науково-творчою спільнотою та громадськістю з 

актуальних питань музичного мистецтва; -вміння аналізувати, розуміти та 

систематизувати сучасні наукові процеси, нові ідеї, світові та вітчизняні 

тенденції у сфері музичного мистецтва, знання та сучасні методи проведення 

досліджень у галузі Музичного мистецтва, інтегрувати знання з суміжних 

дисциплін; -вміння застосовувати системний підхід в науковій діяльності; 

залучати інноваційні методи у науковій, творчій, викладацькій діяльності; -

формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору.  
Проявила себе наполегливим, відповідальним науковцем, своєчасно 

виконувала всі розділи індивідуального навчального плану, відвідувала лекції 

та семінарські заняття, які проводили науково-педагогічні працівники кафедри. 

Аспірантка Лянь Юаньмей оволоділа загальнонауковими (філософськими) 

компетентностями, спрямованими на формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (9 кредитів 

ЄКТС). 

Під час виконання освітньо-наукової програми аспірантури аспірантка 

Лянь Юаньмей набула універсальних навичок дослідника (17 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 та складення пропозицій щодо фінансування 

наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. 

Лянь Юаньмей здобула мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною 

мовою (російською та українською) в усній та письмовій формі, а також для 

повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (8 

кредитів ЄКТС). 

Аспіранткою Лянь Юаньмей 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. Лянь Юаньмей оволоділа 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 аспірантки / здобувача Лянь 

Юаньмей був затверджений рішенням вченої ради Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського від 30 листопада 2017 р. 

(протокол №4). Науковий керівник: Анфілова С. Г., кандидат 

мистецтвознавства, доцент. Термін виконання роботи: 2017–2022 роки. 

Аспірантка Лянь Юаньмей своєчасно виконувала всі розділи 

індивідуального плану наукової роботи в установлені терміни. Своєчасність та 

повнота виконання індивідуального плану аспірантки підтверджена 

результатами піврічної проміжної, підсумкової (річної) та заключної атестації. 

4. Актуальність дисертації. 

Аспіранткою Лянь Юаньмей сумісно із науковим керівником за 

результатами проведеного пошуку та аналізу наукової літератури обсягом 

понад 200 джерел (монографії, статті, публіцистика, електронні джерела) 

визначено актуальність теми, яка полягає у виявленні шляхів професійного 

композиторського втілення образу Венеції у камерно-вокальній музиці XIX 

століття європейської традиції. На підставі визначеної актуальності було 

сформульовано мету, завдання та методи дослідження. 

5. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Аспірантка Лянь Юаньмей була співвиконавцем НДР кафедри 

інтерпретології та аналізу музики. Дослідження відповідає комплексній темі 

«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, керівник – доктор мистецтвознавства, 

професор Л. В. Шаповалова) та її власне дослідження стало фрагментом даної 

науково-дослідної роботи. 

6. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна. 

Аспіранткою Лянь Юаньмей вперше: 

• розглянуто як єдиний венеціанський текст камерно-вокальної музики 

європейської традиції твори, що належать представникам німецької та 

французької композиторських шкіл;  

• доведено провідну роль періоду бароко у формуванні образу Венеції як 

стійкого топосу європейського мистецтва XVII‒XIX століть;  



• визначено характеристичні риси венеціанського топосу у музиці, що має 

свою жанрову-стильову специфіку у порівнянні з літературним аналогом; 

• виявлено художньо-естетичні засади поширення італійської та, зокрема, 

венеціанської теми у мистецтві Німеччини та Франції XIX століття; 

• здійснено компаративний аналіз камерно-вокальних мініатюр, що створені 

за одним поетичним першоджерелом;  

• розкрито самобутність камерно-вокальних творів за «венеціанськими» 

віршами Т. Мура та А. Мюссе в контексті жанрово-стильової традиції окремої 

композиторської національної школи;  

• введено до наукового обігу маловідомі твори Ф. Мендельсон-Хензель, 

Г. Ессера, І. Брюлля, Е. Мейєр-Хельмунд, О. Фески, А. Єнсена, Я. Галла, 

Б. Годара, Ж. Віллана, О. Геру, А. д’Анверса, Е. Лало, Ш. Лефевра, В. Массе, 

П. Пюже, Ш. Деверіа.  

Подальшого розвитку набули: 

 осмислення міста як художнього феномена, художньої реальності, що 

закріпилася у мистецтві; 

 питання типології жанру; 

 характеристика вокальних творів XIX століття; 

 уточнення біографічних даних деяких композиторів. 

 

7. Нові науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати 

проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення для певної 

галузі знань та підтверджуються документами, які засвідчують проведення 

таких досліджень. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження 

Лянь Юаньмей полягає у можливості використання його матеріалів при 

підготовці лекційних курсів з історії вокального виконавства, «Історія світової 

музичної культури», «Музична інтерпретація», «Аналіз музичних творів», 

«Аналіз вокальних творів». Результати дослідження можуть бути 

використаними у педагогічному процесі мистецьких навчальних закладів 

середньої та вищої професійної освіти III-IV рівнів, на семінарських заняттях з 

історії світового виконавства, у класах сольного співу, вокального ансамблю, 

педагогічної практики, у створенні анотацій до аудіозаписів та концертних 

програм. 

8. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Аспірантка Лянь Юаньмей особисто провела дослідження. Окремі 

теоретичні та методологічні положення дисертації пройшли апробацію на 

засіданнях кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. 

9. Апробація результатів дисертації. 

Матеріали дисертації оприлюднено у виступах на 8 міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях: 

«Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих 

науковців» (Харків, ХНУМ, 23–24 березня 2017, очна участь), «Інтонаційний 

образ світу: національні спектри» (Харків, ХНУМ, 8–10 грудня 2017, очна 

участь); «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих 



науковців» (Харків, ХНУМ, 22‒23 березня 2018, очна участь); «Гіпертекст 

сучасного музикознавства» (Харків, 19 травня 2018, очна участь); 

«Котляревський – 250: Особистість на перехресті культур» (Харків, Харківські 

асамблеї – XXVI, 4–5 жовтня 2019, очна участь); «Мистецтво та шляхи його 

осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, ХНУМ, 22–23 березня 

2019 очна участь), «Гіпертекст сучасного музикознавства» (Харків, ХНУМ, 17 

травня 2019, очна участь), XX Всеукраїнська молодіжна науково-творча 

конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття» 

(ОНМА, 5‒7 грудня 2019, очна участь). 

10.  Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувача до всіх наукових 

публікацій, опублікованих зі співавторами та зарахованих за темою дисертації. 

За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей, з них 5 – одноосібно. 

Основні положення дисертації викладено у статтях: 3 – у спеціалізованих 

наукових фахових виданнях, затверджених МОН України, 1 – у міжнародному 

зарубіжному періодичному виданні країн Євросоюзу (Австрія−Чехія); 1 – у 

китайському періодичному виданні «Північна музика» (китайською мовою):  

1. Лянь Юаньмей. Zwei Venetianische Lieder Р. Шумана у традиції 

австро-німецької романтичної пісні. Аспекти історичного музикознавства. 

Харків : ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2019. Вип. XVIII. C. 73−88. 

2. Лянь Юаньмей. Венеціанська сторінка музичної спадщини 
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11. Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист. 

Результати виконаного наукового дослідження аспірантки Лянь Юаньмей 

вирішують важливе наукове завдання – на підставі узагальнення результатів 

наукових досліджень у різних галузях знання щодо понять образу міста, топосу 

міста, міського міфу, венеціанського тексту, висвітлити шляхи професійного 

втілення образу Венеції у композиторській європейської традиції XIX століття. 

Спеціальність, якій відповідає дисертація: дисертація повністю відповідає 

паспорту спеціальності 025 Музичне мистецтво 

12. Єдність змісту роботи, оцінка мови та стилю дисертації. 

 




