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ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ "ТАНЕЦЬ" У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

У статті у контексті дослідження проблеми професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до викладання хореографії у загальноосвітній школі вивчено комплекс категорій і понять, 
серед яких ключовою є категорія "танець". Подано змістову характеристику зазначеного поняття. Введено 
змістову характеристику поняття "танець" у контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до викладання хореографії. Визначено напрями для подальшої роботи. 

Постановка проблеми. Однією із найважливіших умов модернізації освіти є підвищення якості професійно-
педагогічної підготовки студентів педагогічних навчальних закладів, яка є важливим підґрунтям їх майбутньої 
професійної діяльності. Особливої ваги у розв'язанні зазначеного завдання потребує питання оволодіння студентів 
педагогічних навчальних закладів комплексом умінь, що традиційно для вчителя вважалися прикладними, 
допоміжними (уміння співати, танцювати тощо). Зазначена проблема актуалізується у зв'язку з тим, що у більшості 
загальноосвітніх шкіл зміст навчання розширюється шляхом введення таких предметів, як хореографія – одного із 
шляхів естетичного виховання підростаючого покоління. Водночас, хореографію розглядають як важливий засіб 
фізичного розвитку дитини. Додаткової уваги окреслена проблема набуває у контексті підготовки майбутніх 
учителів початкових класів, оскільки саме в учнів початкової школи закладаються основи сприймання краси, а також 
завершується формування цілої низки фізичних та фізіологічних властивостей. Однак існує суперечність між новими 
вимогами, що ставить до вчителя початкової школи суспільство щодо розв'язання окреслених завдань, та якістю 
реалізації їх у професійній діяльності загальноосвітньої школи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі дослідження вивчення основ 
хореографічного мистецтва здійснюється в історико-аналітичному (С. Д. Безклубенко, П. М. Білаш, 
Г. В. Боримська, К. Ю. Василенко, А. І. Гуменюк, М. П. Загайкевич, С. А. Легка, М. М. Максимова, 
Т. С. Павлюк, В. В. Пастух, Ю. О. Станішевський, В. О. Шкоріненко та ін.), проблемно-теоретичному 
(В. К. Авраменко, В. М. Верховинець, А. І. Гуменюк, М. П. Загайкевич, О. П. Колосок, А. М. Кривохижа, 
В. М. Пасютинська, Ю. О. Станішевський, Т. С. Ткаченко, В. О. Шкоріненко, Т. М. Чурпіта, Л. Ю. Цвєткова та 
ін.), фольклорно-етнографічному (В. К. Авраменко, В. М. Верховинець, Р. В. Герасимчук, В. М. Гнатюк, 
А. І. Гуменюк, М. В. Лисенко, П. П. Чубинський, Ю. М. Чурко, В. О. Шухевич, Д. І. Яворницький та ін.) та 
освітньо-методичному (Т. К. Баришнікова, О. І. Бочаров, А. Я. Ваганова, К. Ю. Василенко, А. І. Гуменюк, 
О. В. Лопухов, О. В. Ширяєв та ін.) напрямах. 

Хореографічне мистецтво розглядається як: творення художнього образу на основі ритмічної зміни 
систематизованих виразних положень людського тіла шляхом актуалізації розвитку виконавської творчості та 
рівня сприймання новацій (С. Д. Безклубенко, П. М. Білаш, Г. В. Боримська, К. Ю. Василенко, А. І. Гуменюк, 
М. П. Загайкевич, М. М. Максимова, Ю. О. Станішевський, В. О. Шкоріненко та ін.); синтез класичного та 
народного танцю у процесі становлення і розвитку української сценічної хореографії (О. П. Колосок, 
А. М. Кривохижа, Ю. О. Станішевський, Т. М. Чурпіта, Л. Ю. Цвєткова та ін.); фольклорно-етнографічне джерело 
українського балету (М. П. Загайкевич, В. М. Пасютинська та ін.); процес сценізації українського народного 
танцю (К. Ю. Василенко, В. М. Верховинець, А. І. Гуменюк та ін.); вид народного мистецтва (А. І. Гуменюк, 
В. М. Пасютинська, Т. В. Пуртова, В. І. Уральська, А. С. Шевчук та ін.); складова української культури та її 
становлення (П. М. Білаш, С. А. Легка, Т. С. Павлюк, В. О. Шкоріненко та ін.); робота педагога в хореографічному 
ансамблі (Ю. О. Станішевський та ін.); цільова підготовка фахівців до роботи з аматорськими і дитячими 
художньо-виконавськими колективами на основі виділення особливостей формування особистості митця і 
керівника творчого колективу (Н. М. Гусакова, Г. О. Єскіна, О. О. Ільченко, Ю. М. Лагусєв, В. Ф. Чабанний та ін.); 
досвід видатних митців-хореографів сучасності та їх колективів (Г. В. Боримська, Н. Ю. Дем'янко, 
В. А. Коломієць, Б. Г. Кокуленко, М. П. Коць, В. І. Купленник, В. В. Пастух, Ю. О. Станішевський та ін.). 

Загальнотеоретичні основи професійної підготовки педагога-хореографа досліджувалися у працях 
Г. О. Березової, Л. А. Бондаренко, О. А. Бурля, А. Я. Ваганової, Є. П. Валукіна, К. Ю. Василенка, 
С. Г. Забредовського, Є. В. Зайцева, С. Л. Зубатова, К. Я. Голейзовського, Р. В. Захарова, Ф. В. Лопухова, 
А. М. Мессерера, А. П. Тараканової, О. О. Таранцевої, Т. С. Ткаченко, В. І. Уральської, Л. Ю. Цвєткової та 
інших дослідників. 

У педагогічному контексті хореографічна освіта представлена питаннями розвитку особистісних якостей 
школярів, їх внутрішнього світу та формування творчої сфери засобами ритміки й хореографії 
(Ю. В. Гончаренко, В. І. Данилейко, П. М. Коваль, В. А. Коломієць, Т. М. Чурпіта та ін.) та формування 
фахових умінь майбутніх учителів хореографії засобами українського народного танцю (О. О. Таранцева). 

Метою нашого дослідження стало визначення змістової характеристики поняття "танець". 
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Виклад основного матеріалу. Загалом проблема хореографічної освіти представлена широким колом 
питань, однак підготовка вчителя, в тому числі вчителя початкових класів, до викладання хореографії як 
навчального предмета, залишається практично не дослідженою, відповідно потребує всебічного комплексного 
вивчення, а також створення якісно нової моделі її реалізації у вищих закладах педагогічної освіти, яка 
відповідала б сучасним вимогам суспільства щодо підготовки фахівців нової формації. 

Як і будь-який науково-теоретичний об'єкт окреслена проблема потребує вивчення певного комплексу 
категорій і понять, серед яких ключовими є "хореографія", "танець", "балет". 

Аналіз наукової літератури показав, що ключовою категорійною ознакою поняття іншомовного походження 
"хореографія" є українське словосполучення "мистецтво танцю". Це є підґрунтям для проведення 
багатоаспектного аналізу поняття "хореографія" через поняття "танець". 

У "Великій Радянській Енциклопедії" (за ред. А. М. Прохорова) зазначено, що поняття "танець" має 
польське (Taniec) та німецьке (Tanz) походження [1: 254-255]. Аналіз 17 галузевих та педагогічних 
довідникових джерел дав можливість дійти висновку, що поняття "танець" розглядається у 9 джерелах як вид 
мистецтва (53 %), у 3 джерелах як мистецтво (18 %), у 5 джерелах як сукупність пластичних і ритмічних рухів 
та музичний твір (29 %) (див. табл. 1). 

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що у довідниковій літературі поняття "танець" найчастіше 
розглядається як вид мистецтва. 

Досліджуване поняття вивчається й рядом вітчизняних та зарубіжних науковців, які, загалом, розглядають 
танець як вид мистецтва, де художні образи створюються засобами пластичних рухів і ритмічно чіткої і 
безперервної зміни виразних положень людського тіла (А. Я. Ваганова, Г. Д. Добровольська, Н. П. Івановський, 
Т. С. Ткаченко, С. Н. Xудеков та ін.). На їх думку, танець організований у просторі та часі в єдину композицію, 
танцювальний образ тісно пов'язаний із музикою, а також з костюмом, який обумовлює характер руху і манеру 
виконання [2: 207-208]. 

Значну увагу дослідженню танцю приділяють і зарубіжні хореографи. Так, американський хореограф 
Марта Грехем визначає танець як справжнє вираження якнайглибших душевних відчуттів, що вивільнюються 
через рух тіла [3]. 

У зазначеному контексті цікавими є дослідження Жюлі Шарлоти ван Кемп (Julie Charlotte Van Camp), яка в 
своїй дисертації, крім змістової характеристики поняття "танець", узагальнила його характерні ознаки. На її 
думку, танець – це формалізований людський рух, тобто такий, що виконується в певному стилі або за певними 
шаблонами. Йому притаманна граціозність, елегантність, краса; він супроводжується музикою або іншими 
ритмічними звуками; має на меті розповідь історії, комунікацію або вираження відчуттів, тем, ідей, які 
доповнюються пантомімою, костюмом та ін. [4]. 

Відповідно зарубіжні дослідники розглядають танець – як людський рух.  
Зазначене поняття досліджують і фахівці немистецьких знань. Так, британський сексолог Елліс Хевлок 

(Англія) визначає танець як віртуозний розвиток сексуального імпульсу [5]. Антрополог Джоан Кеаліїнохомоку 
характеризує танець як скороминучий, швидкоплинний спосіб експресії, що відбувається в заданій формі й 
стилі за допомогою рухів тіла [6]. 

Для більш глибокого розуміння поняття "танець" розглянемо його загальні характеристики, серед яких: 
художність дійства, святковість, колективне танцююче тіло, малюнок танцю, метроритм музичного супроводу, 
персоніфікація, наявність театрально-видовищного інструментарію тощо. 

Про розвиток атрибутивного аспекту театральної художності історично свідчать задуми О. О. Екстер та 
В. Г. Меллера, які працювали з Б. Ніжинською в студії "Школа руху" та започаткували новий підхід до 
взаємовідносин художника й хореографа, де художник стає не просто ілюстратором, пасивним виконавцем волі 
режисера, але й автором "зорової партитури вистави, її диригентом і виконавцем" [7: 63]. У галузі естетичних 
досліджень сучасних науковців (Л. М. Дубчак, І. О. Ільїн, Д. Ю. Кучерюк, Р. П. Шульга та ін.) художність 
розглядається як вища художня цінність мистецтва, що опосередковується низкою суміжних понять, зокрема, 
поняттям "святковість".  

Таблиця 1. 
Основні тлумачення поняття "танець" у наукових джерелах 

Ключове 
слово Означальні характеристики 

вид 
мистецтва 

1) в якому художній образ створюється пластичними та ритмічними рухами людського тіла 
("Великий тлумачний словник сучасної української мови" за редакцією В. Т. Бусла [8: 
1230], "Словник іншомовних слів" за ред. І. К. Білодіда [9: 32-33], "Тлумачний словник 
російської мови" С. А. Кузнєцова [10], "Тлумачний словник" Д. В. Дмітрієва [11], "Музика. 
Словник-довідник" Ю. Є. Юцевича [12] та ін.); 
2) в якому засобами створення художнього образу є рухи, жести та положення тіла 
танцівника ("Велика Радянська Енциклопедія" за редакцією А. М. Прохорова [1: 254-255], 
"Музична енциклопедія" за ред. Ю. В. Кєлдиша [2: 207-208], "Українська радянська 
енциклопедія" О. К. Антонова та М. П. Бажана [13: 132], "Великий тлумачний словник з 
культурології" Б. І. Кононенко [14] та ін.). 
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Ключове 
слово Означальні характеристики 

мистецтво пластичних і ритмічних рухів тіла ("Тлумачний словник іншомовних слів" Л. П. Крисіна [15], 
"Тлумачний словник" Д. Н. Ушакова [16], "Тлумачний словник" С. І. Ожегова [17] та ін.). 

сукупність 
пластичних і 

ритмічних 
рухів 

певного темпу й характеру, що їх виконують у такт певній музиці ("Великий тлумачний 
словник сучасної української мови" за редакцією В. Т. Бусла [8: 1230], "Словник 
іншомовних слів" за ред. І. К. Білодіда [9: 32-33], Тлумачний словник російської мови" 
С. А. Кузнєцова [10], "Тлумачний словник" Д. В. Дмітрієва [11], "Тлумачний словник 
іншомовних слів" Л. П. Крисіна [15], "Тлумачний словник" Д. Н. Ушакова [16], "Тлумачний 
словник" С. І. Ожегова [17] " та ін.). 

музичний 
твір 

у ритмі й стилі певних рухів ("Великий тлумачний словник сучасної української мови" за 
редакцією В. Т. Бусла [8: 1230], "Словник іншомовних слів" за ред. І. К. Білодіда [9: 32-33], 
"Тлумачний словник російської мови" С. А. Кузнєцова [10], "Тлумачний словник" 
Д. В. Дмітрієва [11], "Тлумачний словник іншомовних слів" Л. П. Крисіна [15], "Тлумачний 
словник" Д. Н. Ушакова [16], "Тлумачний словник" С. І. Ожегова [17], та ін.). 

Г. Г. Гадамер, досліджуючи феномен святковості театру, пов'язує його з тим особливим переживанням 
часу, яке є властивим для свята: злиття реального моменту та архітипічного часу, яке звільняє зв'язки людей від 
їх соціальних функцій, суспільного статусу [18: 217-256]. Ця сторона свята досліджується й у концепції 
карнавального світосприйняття М. М. Бахтіна [19: 8-12]. Танцювальне дійство стає святом, презентуючи окремі 
якісні частини святкової церемонії (функціонально – початок або кінець). У цьому випадку танцювальне 
дійство автономізується за відсутністю персоніфікації дійових осіб [20: 22-24]. 

Суб'єктом танцювального дійства є маса, що постійно рухається-змінюється, створюючи феномен колективного 
танцюючого тіла, яке функціонує за своїми законами. В "колективному тілі" окремий танцюрист стає частиною 
групи, що цілеспрямовано рухається відповідно до малюнку танцю та метроритму музичного супроводу [20: 22-24].  

Функціональна роль колективного танцюючого тіла характеризується єдністю та відсутністю особистісної 
диференціації – персоніфікації. У виступі виконавців-танцівників кожна танцювальна пара персоніфікована, 
атмосфера святковості досягається за допомогою традиційного театрально-видовищного інструментарію: 
декоративного елементу, костюмів, гриму, атрибутики тощо. Встановлюються принципово нові взаємини між 
актором і костюмом, який втрачає вторинну підлеглість [20: 22-24]. 

Костюм допомагає виявити задум танцівника-актора у розкритті індивідуальності персонажу. Танцівник 
повинен показати індивідуальність костюму, дозволити розмовляти йому вільною мовою живопису, 
позбавленого сталості в нерухомості [20: 22-24]. Костюм не тільки має повторювати рухи, але й пропонувати 
актору грати з ним, щоразу по-новому відкриваючи себе у цій грі [21: 117].  

Розгляд функціональних можливостей костюму в сценічній хореографії ґрунтується на визначенні 
універсальної функції костюму в культурі, яка полягає в тому, щоб адаптувати людину до того чи іншого 
життєвого контексту для забезпечення продуктивної комунікації, успішної діяльності. Костюм одночасно 
підпорядковується середовищу й трансформує його в певному напрямі. 

Історично першою (узагальненою) функцією костюму є інструментально-практична (захист тіла від впливів 
середовища). Дещо пізніше з'являються соціальні функції, що мають широкий спектр вираження й 
розподіляються на два напрями: інформування та формування. Інформування пов'язане з потенційною 
можливістю костюму декларувати відомості про його носія як представника певної соціальної групи, формування 
– із зовнішнім та внутрішнім світом людини. В контексті сценічної хореографії, диференціація соціальних 
функцій обмежується функцією моделювання бажаного іміджу та формування художнього образу [22: 28-31]. 

Важливими характеристиками танцю є його зовнішня та внутрішня структура. Неповторне композиційне 
обличчя танцю визначає його зовнішня структура, що складається з хореографії (хореографічний малюнок, 
хореографічний текст – танцювальні рухи, жести, статичні й динамічні пози, міміка, ракурси), музики, світла та 
кольору, декорацій та інших компонентів. Внутрішня структура танцю визначається його характером як 
просторово-часової діяльності з іманентними їй семантичними чинниками та візуально-звуковою організацією 
сприйняття. Вона, як жодна інша творча діяльність безпосередньо пов'язана з людиною у її психофізичній 
цілісності – у єдності її тіла, душі та духу [23: 10-13; 24: 18-124]. 

Останні дослідження в галузі мистецтвознавства, філософії, педагогіки та психології мистецтва (А. Арто, 
А. Банфі, А. Бергсон, Ю. Лотман, Л. Масол, Я. Мукаржевський, Ф. Ніцше, Й. Хейзінга, В. Чистякова та ін.) 
свідчать про те, що період кінця XX – початку XXI ст. ознаменований значною і суттєвою трансформацією 
понять "танець" та "хореографія", які сповнилися новим змістом.  

Висновки. Серед множинності контекстів визначення хореографії і танцю можна узагальнити наступне: 
танець – це певний стан (екзистенція "тут і зараз"), хореографія – це просторова форма транслювання цього 
стану [20: 22-24]. Водночас, як показав аналіз педагогічних джерел, значна кількість дефініцій є свідченням 
неповного їх осягнення. Практично не розглядається поняття "танець" у педагогічному контексті. Зважаючи на 
те, що у попередніх дослідженнях ми розглядали хореографію як навчальний предмет, танець у контексті 
досліджуваної проблеми будемо розглядати як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
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викладання навчального предмету "Хореографія" у ЗОШ, який спрямований на: виховання у молоді естетичних 
поглядів та смаків, любові до усього прекрасного; вироблення умінь примножувати культурно-мистецьке 
надбання українського народу та народів світу; утвердження здорового способу життя, повноцінний фізичний 
розвиток особистості, гармонію тіла й духу. 

Зазначене вище дає підстави для визначення напрямів подальшої роботи: дослідження видів та стилів 
танцю, історії становлення танцю в Україні та світі тощо. 
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Чернышова А. М. Смысловая характеристика понятия "танец" в контексте изучения проблемы 
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов. 

В статье в контексте исследования проблемы профессионально-педагогической подготовки будущих 
учителей начальных классов к преподаванию хореографии в общеобразовательной школе изучен комплекс 

категорий и понятий, среди которых ключевой является категория "танец". Подана содержательная 
характеристика упомянутого понятия. Введена содержательная характеристика понятия "танец" в 
контексте подготовки будущих учителей начальных классов к преподаванию хореографии. Определены 

направления для дальнейшей работы. 

Chernyshova A. M. The Contents Characteristics of the Notion "Dance" in the Context of Learning the Problem of 
Future Elementary School Teachers’ Professional Pedagogical Training. 

The article in the context of researching the problem of future elementary school teachers’ professional pedagogical 
training for the choreography teaching in the comprehensive school studies the complex of categories and notions, 

among which the key category is the category of "dance". The content characteristic of the mentioned notion is given. 
The content characteristic of "dance" notion in the context of future elementary school teachers’ professional 

pedagogical training for the choreography teaching is introduced. The directions for the further work are determined. 


