
УДК 793.345.01 

 

   ДОСЛІДЖЕННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ СТУДЕНТІВ-

ХОРЕОГРАФІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

 

Тетяна ВІЛЬХОВЧЕНКО  

Луганський  національний університет імені Тараса Шевченка,  

Інститут культури та мистецтв, кафедра музичного мистецтва та хореографії. 

вул. Коваля, 3 м. Полтава, Україна, 

тел.: (095)902-41-25. e-mail: tvilh@gmail.com 

 

У статті розглядається проблематика танцювальної техніки студентів-хореографів на 

начальному етапі. Акцентується увага на аналізі наукових джерел, що дозволили визначити 

специфіку впливу умов зовнішнього й внутрішнього порядку на формування танцювальної техніки 

студентів 
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Танцювальна техніка студента — це вміння виконувати всі рухи, з яких 

складається танець. Танцювальній техніці танцю навчають у навчальному 

закладі, але вона вдосконалюється протягом усього часу роботи студента на 

сцені. Одного фізичного виховання для студента недостатньо. Він повинен 

обов'язково стати виконавцем, тобто не тільки навчитися добре танцювати, 

але і вміти правдиво грати на сцені, створюючи образ. А для цього йому 

доведеться вчитися — вчитися акторській майстерності. Поряд з технікою 

зовнішньою, що виражається в умінні виконувати всі важкі рухи, студенту  

необхідно володіти й технікою внутрішньою — акторською майстерністю. 

Думки, висловлені в статтях відомого критика, мистецтвознавця І.І. 

Соллертинського актуальні і у наш  час.  Так, про  стан  акторської  

майстерності  в балеті початку 20-х років він писав: «...нині наявні кадри 

балетної трупи треба режисерськи перенавчити емоційно-виразній 



пантомімній грі на основі техніки сучасного акторського мистецтва, притім 

пам'ятаючи, що гра балетного актора принципово відмінна від гри 

драматичного актора...» [2]. 

Тепер спостерігається така погоня за технікою заради техніки, що 

акторська майстерність іноді відстає. Що ж таке внутрішня техніка студента? 

Це насамперед уміння управляти своїми думками й почуттями, уміння 

наповнювати ними рухи, жерсті й пози. Внутрішня техніка — 

найважливіший елемент мистецтва перевтілення актора. Мало встати в 

гарну, правильну позу, наприклад в арабеск. Сама по собі поза ще нічого не 

говорить. Справжнє мистецтво починається лише тоді, коли поза 

опромінюється внутрішнім світлом людського почуття — радості, щастя, 

гордості, гніву. Видатні артисти вміють вкладати в усі рухи діючого танцю 

конкретний зміст, тобто вони мають велику внутрішню техніку виразності і 

змістовності рухів -  змістовність танцю в цілому, а танець і складається з 

ряду виразних рухів. 

Якщо студент правильно зрозумів і відчув зміст танцю, всіх рухів, 

запропонованих йому педагогом, тоді його руки, ноги і корпус перестануть 

бути «дерев'яними», вони як би наповняться внутрішнім теплом. Як же 

відбувається процес проникнення у внутрішній світ героя, образ якого актор 

збирається втілити? Насамперед, він  повинен усвідомити собі, які думки, 

почуття й   переживання  володіють героєм у період його сценічного життя, 

повірити в те, що інших бути не може. Він повинен втілитися в них 

настільки, щоб вони стали його власними думками і переживаннями 

(спираюся на праці Р.В.Захарова). 

Аналіз наукових джерел з психології та педагогіки показав, що 

конкретних досліджень з проблеми педагогічних умов, окрім окремих 

аспектів немає. У поглядах на роль психолого-педагогічних умов навіть з 

окремих аспектів існують розбіжності. [1;2;3].  



Спільним для дослідників є те, що цілеспрямованість навчання вони 

вважають основним чинником впливу на активізацію свідомості діяльності, 

емоційно-образного мислення студентів-хореографів.  

Акцентується увага на аналізі наукових джерел, що дозволили 

визначити специфіку впливу умов зовнішнього й внутрішнього порядку на 

формування танцювальної техніки студентів, а саме: педагогічний вплив на 

формування танцювальних здібностей (Р.Захаров, Ж. Новерр); провідна роль 

психолого-педагогічних умов (Є.Ігнатьєв, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, 

О.Савченко); ігрова діяльність (Ф.Шиллер, Г.Спенсер, В.Вундт); особистість 

педагога та роль педагогічної майстерності (І.Зязюн, В.Кан-Калик) та інші. 

Розробляючи систему умов психолого-педагогічного впливу, ми 

розглядаємо процес формування хореографічних знань та вмінь як складну 

систему, яка характеризується взаємодією всіх її компонентів. 

Вирішення даної проблеми, а саме: розвиток танцювальної техніки 

студентів-хореографів, вимагає розроблення комплексу педагогічних умов. 

До них належать:  

1. Врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів. 

Більшість дослідників з проблем студентської молоді відзначають, що 

студентський вік - найважливіший у становленні людини як особистості. 

Адже навчання у вищому навчальному закладі приходиться в основному на 

другий період юності - період формування юнака і дівчини в соціально зрілу 

особистість. Говорячи про студентську молодь як про соціально-

демографічну групу, вчені звичайно виділяють ті її риси, що відбивають 

процес становлення особистості, сполучений з подоланням визначених 

протиріч вікового порядку. Наприклад, сприйнятливість до досвіду старших, 

довірливість і критичне ставлення до всього старого, устояного, віджитого; 

прагнення до нового, до пошуку; бажання переробити світ; поверховість 

сприйняття загальнотеоретичних проблем; схильність до розчарування; 

перебільшена оцінка власної думки; максималізм і недолік практичних 

навичок, знань; підвищена збудливість, емоційна заражуваність і, часом, 



буденне ставлення до незвичайного, сприйняття багато чого як саме собою 

зрозуміле і т.ін. Ця суперечливість властивостей особистості молодої людини 

поступово переборюється в міру дорослішання, досягнення соціальної 

зрілості. Допомога студентам у подоланні труднощів дорослішання, 

цивільного становлення покликана в цьому плані робити вища школа. 

Студентство - це соціальна група дорослого населення, яка характеризується 

найбільш інтенсивним розвитком особистості. Дана особливість породжує 

необхідність розробки такої системи виховання, у тому числі і естетичної, 

структура якої мала б характер, що розвивається. Глибина, складність 

виховного процесу в цілому, зокрема, повинні, у зв'язку з цим, зростати від 

курсу до курсу такими ж темпами, що властиві навчальному процесу, усій 

системі підготовки вчителя як фахівця. Підвищення рівня навчального 

процесу від курсу до курсу є не тільки кількісним процесом нагромадження 

знань. Отут очевидні якісні зміни: від концентра до концентра студентам 

пред'являються більш складні й глибокі знання, з більш високим ступенем 

професійної значимості. 

до моменту надходження у вищий навчальний заклад в абітурієнта вже 

сформований певний запас знань, у більшості випадків визначилися 

здібності, склалися ціннісні орієнтації. Але не завжди ці якості бувають 

реалізовані в процесі навчання, у структурі діяльності студента або в його 

поведінці. 

Не можна не враховувати, що розвиток студента на різних курсах має 

деякі особливі риси. Психологи свідчать про те, що першокурсники не 

завжди успішно опановують знаннями аж ніяк не тому, що одержали слабку 

підготовку в середній школі, а тому, що в них не сформовані такі риси 

особистості, як володіння своїми індивідуальними особливостями 

пізнавальної діяльності, уміння правильно розподіляти свій робочий час для 

самостійної підготовки. На другому курсі процес адаптації в даному оточенні 

в основному завершений. На третьому курсі проходить зміцнення інтересу до 

наукової праці як відображення подальшого розвитку і поглиблення 



професійних устремлінь студентів. Четвертий курс - це період проходження 

навчальної практики, коли іде інтенсивний пошук більш раціональних 

шляхів і форм спеціальної підготовки. Студенти-випускники поступово 

відходять від колективних форм життя вищого навчального закладу [4]. 

В.Курило і С.Савченко розглядають студентський вік як завершальний 

етап пізньої юності лише на перших курсах, причому тільки стосовно 

студентів, які вступили до вищого навчального закладу одразу після школи. 

На їхню думку, до останнього року навчання студенти вже повинні мати 

самостійне мислення, адекватно орієнтуватися в соціумі, реалізовувати 

професійні знання. Вони затверджують, що особливості соціально-

економічного положення в Україні визначили появу певних психологічних 

характеристик студентства: зниження елементів романтизму в почуттях і 

поведінці, збільшення прагматичного початку й твердого практицизму. 

Аналізуючи студентський вік, як найважчий етап становлення 

особистості, ми прийшли до висновку, що студентський період - це час 

самоаналізу й самооцінок, час інтенсивності росту творчого потенціалу 

особистості. 
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