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ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН СУЧАСНОГО ТАНЦІВНИКА В 

ПЕРФОРМАТИВНОМУ ПРОСТОРІ 

 
У статті визначаються та висвітлюються особливості психоемоційного стану сучасного танцівника в 

перформативному просторі. Поставлена мета реалізується через уточнення поняття «перформативний простір» / 

«перформанс» й окреслення специфіки психоемоційного стану танцівника з акцентом на вольовому компоненті. Виявлено, 

що для перформативного простору сучасного танцівника характерним є симуляція природного переключення 

психоемоційних станів задля досягнення найтіснішого контакту / зв’язку з глядачем. Це обумовлено цілою низкою 

об’єктивних і суб’єктивних причин, основними з яких є розвиток самосвідомості, спонукальної та вольової сфер 

особистості. Для сучасного танцівника надзвичайно важливим є вміння активувати стани споглядання, зосередженості, 

емоційної напруги, які власне при закріпленні навичок дають змогу викликати в подальшому розмаїття необхідних для 

конкретних ситуацій психоемоційних станів у перформативному просторі. Перспективи подальшого дослідження 

полягають в описі ситуаційного контексту, що безпосередньо впливає на психоемоційний стан сучасного танцівника. 
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Постановка проблеми. Психологія (емоцій-

них / психоемоційних) станів в спеціальній 

навчальній і науковій літературі не є достатньо 

висвітленою, а отже залишається актуальною 

для вивчення, зокрема в такому образотворчому 

виді мистецтва, як танець. Поради щодо керу-

вання й контролю психоемоційного стану 

танцівника в сучасному перформансі неодмінно 

сприятимуть розвитку такого сучасного танцю, 

як контемпорарі, привертаючи все більше при-

хильників, здатних зрозуміти й проінтерпре-

тувати побачене й відчуте. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемою емоційних / психічних станів, емоцій 

взагалі займалися як вітчизняні (Ю. Гриненко, 

В. Романюк, К. Станіславська, Т. Мотрук, Г. Шев-

цов та інші), так і зарубіжні вчені (М. Каткова, 

Ж.-Ф. Ліотар, Е. Морозова, К. Платонов, В. Сав-

чук та інші). Дослідники намагались розмежу-

вати зазначені вище явища, проте, визнаючи іс-

нування психічних процесів, станів і властивос-

тей особистості, цілком логічним є визнання 

психічних станів проміжною ланкою між проце-

сами й властивостями, розуміючи під ними «єд-

ність духовної, психічної та тілесної організації» 

(Мотрук, 2011: 202). Також цілком закономір-

ним є факт невіддільності психоемоційних ста-

нів від емоцій, котрі є невід’ємною складовою 

будь-якого стану і завжди пов’язані з якоюсь 

діяльністю людини. Психоемоційні стани зале-

жать від стану здоров’я людини, від життєвих 

обставин, цілої низки інших факторів. Вони існу-

ють у вигляді переживань та ідей, формуючись як 

у свідомій, так і несвідомій частині пси-хіки, тому 

й не завжди можуть бути дослідженими. 

Як вияви психічних психоемоційні стани мо-

жна класифікувати на емоційні, вольові та пізна-

вальні / гностичні (О.А. Коренькова, А.О. Прохоров); 

за глибиною – на глибокі й поверхові; за трива-

лістю – на миттєві / нестійкі / оперативні, довго-

тривалі / поточні, хронічні / перманентні (А.Н. Мосіна, 

Ю.В. Щербатих), при цьому вони можуть пере-

ходити із одного виду в інший, як в позитив-

ному, так і в негативному плані. 

Відносячи до емоційних станів настрої, афек-

ти і тривогу, до вольових – рішучість і розгубле-

ність, до пізнавальних / гностичних – зосередже-

ність і замисленість, то, як правило, за склад-

ністю та довільністю вчені психоемоційні стани 

розмішують від афекту (з домінуванням емоцій) 

до настрою і пристрасті, де вже емоції об’єдну-

ються з волею. Саме про психоемоційний стан 

сучасного танцівника як вольовий вияв тут і 

зараз дотепер не існує вичерпної інформації. 
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Метою пропонованої розвідки є визначення 

й висвітлення психоемоційного стану сучасного 

танцівника в перформативному просторі. Досяг-

нення поставленої мети зумовлює вирішення 

таких завдань: 1) уточнити поняття «перформа-

тивний простір», 2) окреслити специфіку психо-

емоційного стану сучасного танцівника в 

перформативному просторі. 

Виклад матеріалу. «Перформативний прос-

тір» як термін безпосередньо пов’язаний з «пер-

формансом», який вживають відносно «контем-

порарного образотворчого мистецтва та акту-

альних сценічних театрально-пластичних 

дійств», і «перформативністю», коли «текст або 

дія стає не просто висловлюванням про що-

небудь, а й демонстрацією того, шо несе це пові-

домлення» (Станіславська, 2015: 154)). Таким 

чином, у перформативному просторі автор 

концепції / перформер презентує свою ідею че-

рез її виконання. У цьому зв’язку важливими є 

місце перформансу, час його представлення, 

тіло виконавця як носій реальності та 

комунікація з глядачем, без чого не може бути 

досягнута мета (слідом за К. Станіславською). У 

перформансі на перший план виступає тіло-

центризм (зокрема «тілесно-візуальне вислов-

лювання» танцівника), що дає змогу глядачеві 

переживати й відчувати різні реальні / віртуальні 

ситуації, зображувальні танцівником, вплива-

ючи на чуттєву сферу глядача. «Окреслений 

митцем перформативний простір, зона або світ 

стають ареною перевтілень, де відбувається зни-

щення меж між автором, глядачем, учасником 

та спостерігачем»; «Перформанс – це картина 

жестів, рухів, відчуттів та переживань» (Рома-

нюк, 2008: 226). Руйнуючи стереотипи, перфор-

манс виховує нову аудиторію, здатну брати 

участь в креативній комунікації тут і зараз. Пер-

формативний простір забезпечує спілкування 

танцівника й глядача в найщирішій формі через 

свою видовищність, а це, у свою чергу, вимагає від 

учасників перформансу психоемоційної взаємодії. 

Д.В. Будянський визначає танець як пластич-

ну форму, «у якій виражаються характер, побут, 

психологія народу, емоційний стан людини 

(гнів, страждання, закоханість), емоційний зміст 

певної події тощо» (2010: 122). Тому найваж-

ливішим постає здатність танцівника «вкласти в 

кожен рух правильні почуття» (Будянський, 

2010: 123), що неможливо без вміння керувати 

своїм психоемоційним станом. 

У зв’язку з тим, що «емоційна сторона станів 

знаходить висвітлення у вигляді емоційних 

переживань <…>, а фізіологічна сторона – у 

зміні ряду функцій, у першу чергу – вегетатив-

них і рухових» (Мотрук 2011: 203), то танцівник 

виступає саме тією особистістю, що не може від-

бутися без вміння керувати своїм психо-

емоційним станом, або зміною своїх станів. 

В «Алгоритмі впливу енергетичного дихання 

на процес створення емоційного забарвлення 

танцю» (Шевцов, 2012: 24) зазначається, що на 

його першому підготовчому етапі необхідно не 

лише розуміти й усвідомлювати мету на тлі 

зорового та звукового подразників, а й певним 

чином запустити такі елементи центральної 

нервової системи танцівника, як: пам’ять, увага, 

емоційно-вольові властивості, сприйняття з 

одночасним аналізом і синтезом ситуації, що 

складається. Також підкреслюється, що педагог 

/ керівник будь-якого танцювального гуртка / 

ансамблю повинен спрямовувати свою роботу 

«на досягнення такого емоційного стану особис-

тості, яке забезпечує естетичне сприймання 

руху через процес переживання – як емоційне 

милування, що забезпечує результат – творчу 

насолоду від руху та емоційне забарвлення тан-

цю» (Шевцов, 2012: 9). А без емоційного забарв-

лення то вже не танець, а фізкультура (Будянсь-

кий, 2010: 125; http://dance.stb.ua/news/5054). 

Т.О. Мотрук, вивчаючи емоційні стани осо-

бистості як психологічний феномен, розглядає 

їх як «певний вид психічних станів» (2011: 205), 

що дає нам право стверджувати про існування 

«психоемоційного стану танцівника». Науко-

вець також підкреслює динамічність зв’язку між 

емоційними станами й когнітивними процеса-

ми, при цьому контроль над поведінкою безпо-

середньо залежить від усвідомлення емоційного стану. 

Для кожної людини характерне індивіду-

альне виявлення емоцій, що виражається через 

існуючі різноманітні психічні стани, проявля-

ючись у різних життєвих ситуаціях (Савчин, 

2012: 383). До емоціогенних станів М.В. Савчин 

відносить хвилювання, тривогу, страх, радість, 

фрустрацію, образу, розчарування, гнів, сум, 

зневіру, тугу, горе, стрес тощо.  

Існують такі види людської діяльності (зокре-

ма творчої, у т. ч. танець), які вимагають не прос-

то контролю власних емоцій через використан-

ня певних механізмів (симуляції, придушення, 

маскування тощо), а й навичок викликати в собі, 

проявляти й передавати (тобто керувати), викли-

http://dance.stb.ua/news/5054


№ 8 (29) серпень 2019 р.   

 

29 

каючи в читача / глядача, конкретні емоції «тут і 

зараз» задля коректного розуміння й інтерпре-

тації твору / танця. Актуалізувати певні емоції 

можна завдяки розвитку емоційної пам’яті та 

уяви (через згадування сильних переживань зі 

свого досвіду), чого досягають тренуваннями. 

На допомогу також приходить правильний ви-

бір музики, яка здатна викликати розмаїття по-

чуттів, тим самим спонукаючи та полегшуючи 

зародження й демонстрацію необхідної емоції. 

Досліджуючи психоемоційний стан сучасно-

го танцівника, не можна забувати про когнітивні 

процеси (сприйняття, уява, пам’ять, мислення), 

які знаходяться у динамічних відношеннях й 

активуються емоційними станами, впливаючи 

на їх перебіг (Мотрук 2011: 204). До того ж, 

керування психоемоційними станами сучасного 

танцівника залежить не лише від його психічної, 

а й від його фізичної форми, без чого не можливе 

досягнення мети в перформативному просторі.  

З огляду на сказане вище, акцентуємо, що 

«психоемоційний стан – один із можливих ре-

жимів життєдіяльності людини, на фізіологічно-

му рівні відрізняється визначеними енергетич-

ними характеристиками, а на психологічному 

рівні – системою психологічних фільтрів, що за-

безпечують специфічне сприйняття зовнішнього 

світу» (http://www.novapedahohika.com/noloms-

275-2.html). Психоемоційний стан сучасного 

танцівника (а точніше перебіг психоемоційних 

станів) знаходиться в безпосередній залежності 

від інтегральної реакції особистості на те, що 

відбувається в перформативному просторі, від 

здатності особистості адаптуватися в різних 

обставинах, від цілей перформансу і відповідно 

поведінкових потреб танцівника, зумовлених їх 

досягненням. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що 

для перформативного простору сучасного тан-

цівника характерним є симуляція природного 

переключення психоемоційних станів задля 

досягнення найтіснішого контакту / зв’язку з 

глядачем. Це обумовлено цілою низкою об’єк-

тивних і суб’єктивних причин, основними з яких 

є розвиток самосвідомості, спонукальної та во-

льової сфер особистості. Для сучасного танців-

ника надзвичайно важливим є вміння активува-

ти стани споглядання, зосередженості, емоцій-

ної напруги, які власне при закріпленні навичок 

дають змогу викликати в подальшому розмаїття 

необхідних для конкретних ситуацій психоемо-

ційних станів у перформативному просторі. 

Перспективи подальшого дослідження 

вбачаємо в описі ситуаційного контексту, що 

безпосередньо впливає на психоемоційний стан 

сучасного танцівника. 
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Педан Анастасия Викторовна 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦОВЩИКА В ПЕРФОРМАТИВНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье определяются и описываются особенности психоэмоционального состояния современного танцовщика в 

перформативном пространстве. Поставленная цель реализуется через уточнение понятия «перформативное 

пространство» / «перформанс» и выявление специфики психоэмоционального состояния танцовщика с акцентом на 

волевом компоненте. Установлено, что для перформативного пространства современного танцовщика характерным 

является симуляция природного переключения психоэмоциональных состояний ради достижения как можно более 

тесного контакта / связи со зрителем. Это обусловлено целым рядом объективных и субъективных причин, основными 

из которых выступают развитие самосознания, принудительной и волевой сфер личности. Для современного 

танцовщика чрезвычайно важным является умение активировать состояния наблюдения, сосредоточенности, 

эмоционального напряжения, которые собственно при закреплении навыков дают возможность вызывать в 

дальнейшем разнообразие необходимых для конкретных ситуаций психоэмоциональных состояний в перформативном 

пространстве. Перспективы дальнейшего исследования заключаются в описании ситуативного контекста, что 

непосредственно влияет на психоэмоциональное состояние современного танцовщика. 

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, перформативное пространство, перформанс, симуляция природного 

переключения, волевой компонент.  
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PSYCHOEMOTIONAL CONDITION OF A CONTEMPORARY DANCER  

IN THE PERFORMATIVE SPACE 

The paper deals with specifying the psychoemotional condition of a contemporary dancer in the performative space. The objective 

is realized through the clarification of the concept “performative space” / “performance”, as well as outlining the volitional 

constituent of the dancer’s psychoemotional condition. It has been established that simulation of the natural switching of 

psychoemotional conditions in order to achieve the closest possible contact / connection with the audience is typical of the 

performative space of a contemporary dancer. This can be determined with a number of objective and subjective reasons, among 

the main of which we may mention the development of self-consciousness, as well as coercive and volitional spheres of personality. 

For a modern dancer, the ability to activate the conditions of observation, concentration, and emotional tension is extremely 

important. Actually, the above mentioned, when fixing skills, enables a dancer to trigger a variety of psychoemotional conditions 

necessary for specific situations in the performative space. Prospects for further research lie in the description of the situational 

context, which directly affects the psychoemotional condition of a contemporary dancer. 

Key words: psychoemotional condition, performative space, performance, simulation of natural switching, volitional constituent. 

  


