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У вокальній педагогіці, герменевтичний під-хід виступає дієвим інструментарієм, який деко-дує смисл закладений у вокальному творі та спри-яє його переосмисленню з метою подальшої (власної) інтерпретації за умови збереження цін-нісно-значущого авторського змісту, закладеного співавторами (композитором, поетом), що впли-ває на якість інтерпретації смислів, нашаровуєть-ся й фіксується, як досвід певних культурних сми-слів, що сприяє особистісному та професійному збагаченню в періоди осягнення та інтерпрета-ційного новоутворення смислів вокального твору. Герменевтика (з грец. ερμηνεύειν – тлумачити), представлена у дослідженні, як можливість ви-явити наукові позиції в інтерпретаційній діяльно-сті майбутнього вчителя музичного мистецтва, та проблемами які виникають на інтерпретаційних етапах роботи з вокальним твором у класі з «Постановки голосу». Слід згадати, що термін «інтерпретація» походить від латинського inter-pretatio – роз’яснення, тлумачення. У музикознав-стві це – процес звукової реалізації нотного текс-ту [8, 215]. З енциклопедичних джерел ми отримали до-даткову інформацію, що значний внесок у розви-ток ідей герменевтики зробили X. Гадамер і П. Рікер, саме X. Гадамеру належить висловлена думка, що в найрізноманітніших формах духовно-практичного осягнення світу «ми маємо справу не 

тільки з об'єктивним пізнанням, а й із суб'єктив-ним переживанням істини, яке потребує філософ-ського пояснення» [5, 94]. В сучасній науковій практиці герменевтич-ний підхід вивчається філософсофами, гносеоло-гами (А. Абдуліним, Л. Беляєвою, О. Бодальовим, О. Ковалевською, С. Кримським, А. Славською та ін.). У психологічному контексті герменевтичний підхід досліджувався психологами (Н. Петровим, Е. Юркевичем, Е. Шульгою та ін.), та педагогами (Д. Ануфрієвою, М. Бершадським, Г. Васяновичем та ін.).  Герменевтика, як наука сприяє виробленню стратегій інтерпретації, формуючи інтерпретацій-ну ку льтуру особистості, інтегруючи, осучаснюю-чи відомий та стало виконуваний текст. Як зазна-чається в дослідженнях науковців «герменев-тичний підхід сприяє інверсії» – засобу художньої виразності (у мовленні та поетичному мовленні), переосмислюючи, вкажемо, що поетична складова вокального твору, також засіб виразності та акти-вна складова до вибудови інтерпритаційної осно-ви у вокальному творі, зазвичай це акцентуація окремого слова чи словосполучення, акцентуючи яке співак досягає особистісної виразності у  вокальному виконавстві. Тож, інверсія «спрямована на виявлення авторської думки; при цьому інтерпретація відповідна авторському сми-слу закладеному в процесі створення твору, це 
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Статтю присвячено актуальній проблемі вокально-виконавської інтерпретації вокальних творів 
майбутніми вчителями музичного мистецтва, яка формується у контексті уведення герменевтичного 
підходу у мистецькій педагогіці. Герменевтичний підхід представлено дієвим інструментарієм, який 
сприяє до декодування смислу закладеного у вокальному творі та сприяє аналізу, глибшому сприйманню, 
внутрішньому рефлексивному перетворенню на шляху створення художнього образу виконуваного вока-
льного твору тощо.  
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Тетяна ЖИГИНАС, Ольга НАГОРНА · Осмислення значущості інтерпретації  у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва: герменевтичний підхід елементи реконструктивної герменевтики, з її найсуттєвішими елементами, процедурами: кон-геніальністю, транспозицією, порівнянням, пере-живанням тощо [13].  Натомість, герменевтичний підхід виявляє особливості загальної теорії інтерпретації та тео-рії розуміння цілісності художніх смислів вокаль-них творів. Його використання у професійній під-готовці майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема, в процесі вокальної підготовки виявля-ється доцільним завдяки зверненню особливої уваги до аналізу вокальних творів, який вимагає глибокого розуміння та подальшої інтерпретації художніх смислів у вокальному виконавстві. Звернення нашої наукової уваги до герменев-тичного підходу в осмисленні його значущості у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва потребує комплексного осмислення. Даний феномен представлено в дос-лідженнях психолого-педагогічної спрямованості наукових концепцій до вивчення: культурно-історичної теорії розвитку психіки людини; у пси-хології це вчення про взаємозв’язок мови і свідомості; теоретичного обґрунтування єдності свідомості та діяльності; діалогічної концепції, в якій діалог – передумова існування культури то-що [2].  Формування особистості майбутного вчителя музичного мистецтва «як фахівця та людини ви-сокої культури, яка матиме особливий позитив-ний вплив на індивідуальність учня» закладено у законодавчих актах сучасної освітньої парадигми Вища освіта України: Стан та тенденції [4], зокре-ма зазначено, що це процес і результат удоскона-лення фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва – творчої особистості, вчи-теля-новатора, реформатора, що володіє профе-сійно-педагогічно, методичною та виконавською культурою. Де вокально-виконавська культура особливо актуалізується у межах даного дослі-дження. Адже, вокально-виконавську культуру зазвичай співвідносять з імпровізаційною майсте-рністю вокаліста-виконавця, тож у межах даної публікації слід розглянути саме вокально-виконавську інтерпретацію майбутнього вчителя музичного мистецтва.  Якість та ефективність отриманої в студент-ські роки мистецької освіти ми зможемо оцінити по певному результату, в кожній конкретній педа-гогічній дії, за ознаками професійних компетент-ностей, професійної культури, за ознаками духов-ного потенціалу особистості у відповідності з йо-го світоглядом, духовними цінностями, тощо. Зви-чайно, характеристики духовно-орієнтованого розвитку майбутнього фахівця складно визначи-ти, проте саме вони, виявляються в концертно-

виконавський період та відповідають представле-ному інтерпретаційному контексту виконаного вокального твору, який оцінюють слухачі, що співвідноситься з представленим у дослідженні герменевтичним підходом.  
Мета статті – дослідити герменевтичний підхід у відповідності до інтерпретації вокального твору майбутніми вчителями музичного мистецт-ва.  
Аналіз наукових досліджень. Мистецька педа-гогіка звертається до герменевтичного підходу спрямовуючи увагу до аналізу музичного, в нашо-му дослідженні, вокального тексту.  Психологічні основи герменевтичного аналі-зу уведено М. Бонфельдом, який вважав тексто-вий аналіз музичної мови автора, з подальшою його інтерпретацією – провідним завданням гер-меневтичного погляду на проблему. Й на сьогодні це трактування актуальне й цілевизначальне у процесі творення власної інтерпретації вокальних творів. Слід зазначити, що споріднені ідеї інтерп-ретаторської складової герменевтичного підходу досить плідно відображаються в наукоих працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, які прис-вячено питанням підвищення ефективності ви-кладання у вищих мистецьких навчальних закла-дах, віднайденню та впровадженню новітніх ме-тодологічних підходів, до яких слід віднести й герменевтичний підхід.  Історично склалось, що інтерпретація музич-ного твору – центральна ланка роботи в музичних класах з різних музичних спеціалізацій, напри-клад, упродовж усього часу роботи над вокальним твором в «до-концертний» період розгортається поетапна робота над музичним, поетичним текс-том вокального твору, означеними вказівками щодо динамічних відтінків та ін., час від осмис-лення твору до наскрізного осягнення (вокально-технологічного та художньо-експресивного) під-ладнання адекватних виражальних засобів та ав-торської інтерпретації у концертному виконанні вокального твору, може бути довши чи корот-шим, проте в результаті осмислення та практич-ного впровадження у вокальному виконавстві зазначених авторами настанов складає не менше трьох уроків, іноді робота проходить у більш сти-слий період, тощо. Все залежить від виконавсько-го досвіду студента, його загально-інтелек-туального рівня та рівня попередньої до навчан-ня у ВНХ, музичної підготовки. Тобто ми можемо засвідчити, що загально-інтелектуальний рівень має вкрай важливе для проведення аналітико-синтетичної роботи з технологічного завдання – розбору вокального твору. Окрім того, в наукових концепціях відобража-ється актуальне явище, яке має відношення до 
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Тетяна ЖИГИНАС, Ольга НАГОРНА · Осмислення значущості інтерпретації  у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва: герменевтичний підхід виявлення ознак герменевтичного підходу у вока-льному виконавстві майбутніх учителів музично-го мистецтва, мова йде про «герменевтичне ко-ло» [11, 93] – згідно якому цілісне розуміння ав-торського замислу вокального твору створює пев-ні рамки, в межах яких і відбувається інтерпрета-ційний процес. Проте, трактування феномена «герменевтичного кола» (за Ф. Шлейєрмахером) носить інший, дещо відмінний контекст тракту-вання, це осмислення цілого у частках (частинах), сама ж частка осягається у відповідності до цілого тощо.Загальноприйняте, в наукових колах, уяв-лення, відповідає наступному виявленню «герменевтичного кола», популяризаційного кон-тексту, як дещо безкінечне: коли ціле неможливо осягнути без осягнення його частин, а осягнення частин означає, що ціле вже осягнене тощо [12].  У наближенні до нашої проблематики герме-невтичний підхід виявляє сутнісну ознаку вокаль-ного твору – духовного відображення природи митця (копозитора, поета, виконавця), триєд-ність, яка виявляється у єдності діалектичної вза-ємодії частин цілого – початкового задуму-смислу, який закладено у вокальному творі, в то-му порядку осмислення, який розгортається від початкового ознайомлення до відповідно-виконаного на основі поєднання логічного та емоційно-діяльнісного контексту у вияві.  За Георгом А. Ф. Астом, інтерпретаційність уможливлюється завдяки духовній універсально-сті, а історичні відмінності – лише перехідні фор-ми, адже природа людини, на прикладі душі, що не має віку, в періодиці фізіологічних та органіч-них змін людського тіла, тож саме «дух», закладе-но в текст [1] (ми співвідносимо його за смисло-вими ознаками до тектсу вокального твору), саме йому належить визначення феномена інтерпрета-ції – духовного прозріння, співмірне співвідно-шення твору мистецтва як духовного багатства, що створено автором.  Вченим Ю. Борєвим було розроблено класифі-кацію інтерпретацій: історичне розуміння спря-моване на зміст; граматичне розуміння – форми й мови; 3) духовне розуміння – у співвідношенні «духу» письменника та епохи в межах якої створе-но певний твір, або відповідної ситуації яка приз-вела до написання, тощо. Окрім того, герменев-тичний підхід наближає вокаліста-виконавця до «віртуального доосмислення» внутрішнього світу співавторів (композитора, поета), що виявляють-ся у творчому акті – декодування смислів вокаль-ного твору та власного авторського бачення кон-цепції його виконання, за умови збереження ав-торського змісту вокального твору як цінності, рефлексії на основі власного світогляду. Виконав-ська концепція в кожному окремому випадку не 

може бути подібною до попередньої, наступної, тобто виконавська інтерпретації в кожному моме-нті та в різних виконавців – унікальна, неповтор-на, тощо. А з іншого боку, саме герменевтичний підхід сприяє виявленню власної вокально-виконавської моделі в якій проялено внутрішнє світло духовності, ціннісних особистісних ознак, устремлінь, переваг вокаліста-виконавця. А від-чуття «інтонаційної моделі» [6; 7] є механізмом музичного інтерпретування за умови досягнення творчо-виконавської досконалості та виявленні інтонаційних секретів, закладених в кожний му-зичний шедевр, це, так званий «настановчий план», «згусток смислу».  На думку Л. Бондаренко, інтерпретація музи-чного твору, безумовно, вимагає від студента дос-татнього рівня виконавської техніки. Поєднання у процесі інтерпретації інтелектуального, емоційно-інтуїтивного, технічного та ціннісно-смислового рівнів осягнення твору музичного мистецтва від-криває шлях до варіативності трактування і вико-нання музики, сприяє більш повному розкриттю концепції твору, яка трансформується в індивіду-альному баченні виконавця, актуалізує внутрішні потенції особистості [3]. Технічний арсенал вокаліста-виконавця це відомий комплекс, без якого приступати до робо-ти над художнім образом вокального твору вкрай важко, проте на заняттях теоретичного циклу підготовки, подібні практики в музичному аналізі значно підвищують музичний інтелект студентів та сприяють рефлексії тощо. Вкладаючи в понят-тя вокально-виконавську інтерпретацію майбут-ніх учителів музичного мистецтва ми усвідомлює-мо неоднорідний рівень їх вокальних можливос-тей, проте в роботі зі студентами доводиться оби-рати твори, що відповідають їх рівню підготовле-ності та вокальним здібностям, окрім того сприя-ють виробленню гедоністичного почуття у проце-сі роботи, проте елементи інтерпретаційності включено в процес технічно-виконавського хара-ктеру, наприклад у період роботи над вокалізами, тощо.  Важливою педагогічною передумовою фор-мування здатності до творчої самореалізації май-бутніх фахівців-музикантів, на думку О.Олексюк, є розвиток духовних почуттів, які виступають спе-цифічним способом духовного зв’язку з автором, зі спільною для всіх сферою «Ми», і засадово наці-люють на сприйняття світу [9]. Окрім того, науко-вець виділяє домінуючі методи емпатії, вчуття, наративу, метафоризації, алегоризації, які відпові-дають розгортанню герменевтичних чинників до інтерпретаторської діяльності майбутнього вчи-теля музичного мистецтва у вокально-вико-навській роботі у класі з «Постановки голосу».  
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Отже, герменевтичний підхід до інтерпрета-ції вокального твору в гармонії інтелектального, аналітичного та емоційного начала особистості в межах «герменевтичного кола», збереження ціліс-ної авторської концепції закладеної в момент на-родження вокального твору та духовно-ціннісних чинників вокаліста-виконавця, що адекватно та коректно декодує «потаємний» смисл вокального твору (музичної та поетичної складових), та фо-наційно й вокально-мовленнєво перетрансформо-вує нотно-поетичне смислове начало у вокально-смисловому вияві. Інтерпретаційно-смислові ви-яви майбутніх учителів музичного мистецтва у вокально-виконавській практиці неможливі без базових знань, умінь і навичок, особистісних пере-конань, ціннісних установок та багатої духовної культури. На думку провідних вітчизняних науко-вців «інтерпретація музичного твору з герменев-тичних позицій не вичерпується застосуванням 

лише знань і навичок особистості, а передбачає її здатність до вчуття, емпатії, ціннісного сприйнят-тя, духовного розуміння» [10, 87].  Підводячи певні підсумки слід відмітити що ціннісним продуктом інтерпретаційного процесу виступає адекватний художній образ вокального твору, що має умовно-сталу форму, адже вокально-виконавський процес, явище унікальне, підвлад-не емоційним змінам у настроях, фонаційних від-чуттях вокаліста-виконавця тощо. Проте осягнен-ня аксіоми, що художній образ – матриця вокаль-ного твору, то дотримання створенної виконавсь-кої концепції передбачає стабільність авторсько-го замислу у вокально-виконавській практиці з дотриманням концептуальних ознак створеного художнього образу виконуваного вокального тво-ру в робочому – репетиційному процесі та в ре-зультативному, відповідальному – концертно-виконавському процесі. 
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Тетяна ЖИГИНАС, Ольга НАГОРНА · Осмислення значущості інтерпретації  у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва: герменевтичний підхід 
Татьяна Жигинас, Ольга Нагорная. Осмысление значимости интерпретации в вокальном ис-

полнительстве будущего учителя музыкального искусства. Герменевтический подход 
Статья посвящена актуальной проблеме вокально-исполнительской интерпретации вокальных 

произведений будущими учителями музыкального искусства, которая формируется в контексте введе-
ния герменевтического подхода в музыкальной педагогике. Герменевтический подход представлено дей-
ственным инструментарием, который способствует декодировке смысла заложенного в вокальном 
произведении и способствует анализу и более глубоком восприятию, внутренней рефлексивности в пе-
реосмыслении на пути создания художественного образа исполняемого вокального произведения и то-
му подобное.  

Ключевые  слова :  герменевтический подход, вокальная интерпретация, будущий учитель музы-
кального искусства и др. 

 
Tatyana Zhiginas, Olga Nagornaya. Understanding the importance of interpretation in the vocal 

performance of a future music teacher. The hermeneutic approach  
The article is devoted to the actual problem of vocal and performing interpretation of vocal works by future 

teachers of musical art, which is formed in the context of the introduction of a hermeneutic approach in artistic 
pedagogy. The hermeneutic approach is represented by effective tools that contribute to decoding the meaning of 
the vocal work and contribute to the analysis, deeper perception, internal reflexive transformation on the way of 
creating the artistic image of the performed vocal work and the like. Hermeneutics, as a science, contributes to 
the development of interpretative strategies, shaping the interpretive culture of the individual, integrating, updat-
ing known and consistently executed text. As noted in the research of scientists "hermeneutical approach pro-
motes inversion" – a means of artistic expression (in speech and poetic speech), rethinking, we say that the poetic 
component of the vocal work, also a means of expressiveness and an active component to build an interpretive 
basis in the vocal a single word or phrase, emphasizing which singer achieves personal expression in vocal per-
formance. Therefore, inversion is “aimed at discovering the author's thought; the interpretation corresponds to 
the author's sense embedded in the process of creating a work, these are elements of reconstructive hermeneutics, 
with its most essential elements, procedures: congeniality, transposition, comparison, experience, etc. 

Summing up some results, it should be noted that a valuable artistic image of the vocal work, which has a 
conditionally-stable form, is a valuable product of the interpretative process, because the vocal-performing proc-
ess is a phenomenon unique, subject to emotional changes in moods, phonation sensations of the vocalist-
performer. However, the comprehension of the axiom that the artistic image is the matrix of the vocal work, then 
adherence to the created performing concept implies the stability of the author's intention in the vocal and per-
forming practice with the observance of the conceptual features of the created artistic image of the performed 
vocal work in the work – rehearsal process, process. 

Key  words :  hermeneutical approach, vocal interpretation, future teacher of musical art, etc. 


