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ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ В АМАТОРСЬКОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 
 

У статті здійснено теоретичний аналіз трактування поняття "виконавська культура" в умовах хореографічного 

мистецтва. Стає все більш актуальною проблема формування виконавської культури  в аматорських 

хореографічних колективах, так як вона безпосередньо залежить від особистості: виконавської майстерності та 

культури відтворення рухів учасником хореографічного колективу. За рахунок високої технічності, відпрацювання 

танцювальних елементів, артистичності, виконавська майстерність учасників аматорських колективів виходить 

на високий рівень, часто конкуруючи з професійними колективами. Під час підготовки виконавців, керівники та 

балетмейстери працюють над технічною точністю і складністю танцювальних рухів та елементів. У процесі 

виховання висококультурної людини важлива роль відведена хореографічному мистецтву, яке сприяє формуванню 

духовного та гармонійного розвитку особистості.  

В дослідженні зазначені шляхи пошуку сучасних підходів до формування виконавської культури у хореографічній 

підготовці. Не одне покоління виконавців і педагогів складали перелік основних естетичних та технічних вимог 

виконавської культури. Беручи до уваги традиції та вимоги кожного періоду становлення та розвитку хореографії, 

виконавська культура зазнавала змін. З плином часу вимоги до виконавської культури стають єдиними в 

хореографії. Питання формування виконавської культури танцівників намагаються вирішити викладачі 

факультетів мистецтв та музично-педагогічних факультетів педагогічних університетів. Актуальними науковими 

напрямками для формування виконавської культури є: науково-методичне обґрунтування,  практична розробка і 

реалізація хореографічних засобів. 

Ключові слова: виконавська культура, хореографічне мистецтво, аматорський колектив, виконавська 

майстерність, технічність, розвиток хореографії. 

 

Постановка проблеми. Мистецтво 

хореографії має багаторічну історію розвитку. 

В його основі лежить нестримна потреба людини 

до ритмічного руху, прагнення засобами пластики 

висловити емоції, об'єднуючи рухи і музику в 

гармонії. Хореографія як вид мистецтва сприяє 

розвитку можливостей особистості підлітка, які в 

інших шкільних предметах розкриті не в повній 

мірі: уява, активне творче мислення, естетичний 

смак, здатність розглядати явища життя з різних 

позицій, виховує високі почуття. 

Гармонійний фізичний розвиток триває весь 

період занять хореографією. Однак для успішного 

освоєння складних стрибків, поворотів в танці, 

рівноваги, необхідні додаткові фізичні вправи, що 

цілеспрямовано розвивають виконавську культуру 

танцівника. Для впливу на глядачів за допомогою 

танцю, виконавець повинен володіти насамперед 

технікою, яка формує виконавську культуру. 

Тільки за допомогою систематичних занять 

розвивається виконавська культура, яка в свою 

чергу, формує танець в цілому. 

Однак на практиці виявляється ряд 

протиріч між: 

 необхідністю формування виконавської 

культури підлітків у аматорському танцювальному 

колективі і недостатньою увагою педагогів-

балетмейстерів до розвитку технічних навичок 

як засобу формування цієї культури; 

 можливостями технічних навичок 

формування виконавської культури і 

недостатньою теоретичною базою цієї 

проблеми в науково-методичній літературі. 

В зв'язку з цим можна дійти висновку, що 

пошук сучасних підходів формування 

виконавської культури у підготовці 

танцівників аматорських хореографічних 

колективів є актуальним питанням. Тому 

науково-методичне обґрунтування, реалізація 

хореографічних прийомів і практична 

розробка засобів, спрямованих на формування 

виконавської культури підлітків є актуальним 

науковим питанням. 

Стан дослідження проблеми. Тема формування 

виконавської культури і суміжних питань, 

висвітлювалась у працях провідних 

дослідників теорії та практики танцю: Л.Д. Блок і 

В.М. Красовська; з позиції методології навчання 

та методики проведення уроку - А.Я. Вагановою, 

В.А. Мей, В.С. Костровицькою. 

Метою цієї статті є спроба з'ясувати етапи 

формування виконавської культури підлітків в 
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аматорському колективі на заняттях сучасної 

хореографії. 

Завдання дослідження: 1) теоретичне 

вивчення поняття виконавської культури; 2)  

визначити етапи формування виконавської 

культури підлітків засобами сучасного танцю; 

3) дослідити роль технічних навичок у 

формуванні виконавської культури підлітків в 

аматорському хореографічному колективі. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи 

проблему формування виконавської культури, 

варто дати робоче визначення "виконавської 

культури". Виконавська культура - це культура 

танцівника, що поєднує в собі знання 

хореографії та володіння мовою танцю, 

необхідними технічними навичками та 

прийомами виконання, уявою та засобами 

виразності танцю. Естетичні і технічні вимоги 

до виконавської культури танцю складалися не 

одним поколінням виконавців і великих 

педагогів. Які б новели не вносив в  хореографію 

час, які б сучасні напрямки і техніки не 

з'являлися, класичний екзерсис і донині, є 

головною методикою навчання професійної 

виконавської підготовки, на основі якого 

розвиваються інші танцювальні методики. 

Виконавська культура визначає 

індивідуальність руху танцівника, яка, зрозуміло, 

без точного вивчення не може бути вихована. 

Культура виконання хореографічних 

постановок - це поєднання музикальності, 

виразності виконання, свободи і закінченості 

жесту, танцювальної техніки. 

Педагоги-хореографи на перший план 

ставлять за мету навчити учнів техніці танцю, 

що часто позначається на акторській подачі. 

Танцівники, володіючи виконавською 

технікою, тільки через довгі роки практики 

набувають навичок акторської майстерності. 

Учні аматорського хореографічного колективу, 

освоївши технічні навички, ще не володіють 

виконавською культурою. Треба звернути 

увагу, що після сценічного досвіду учень 

розкривається як виконавець. 

При освоєнні сценічного простору, 

виконавець втілює в життя ідею 

балетмейстера, роблячи сюжет танцю 

наповненим, закінченим. Саме тому 

виконавська техніка танцівника, його творчі 

можливості є важливим аспектом створення 

танцювального твору. І чим багатший, 

цікавіший внутрішній світ танцівника, то 

кращі результати виконавської культури. 

Оскільки глядач завжди відчуває 

ненаповнений змістом танець і танець, що 

виконується з віддачею та емоціями, процес 

виступу передає загальну виконавську 

культуру і художнє різноманіття танцю. 

Для того, щоб виявити рівень сформованості 

виконавської культури у підлітків варто 

визначити такі критерії: 1) культурологічно-

пізнавальний, який відповідає за ступінь 

сформованості культурологічної складової, 

наявність відповідних хореографічних знань з 

питань розуміння особливостей сучасної 

хореографії, та її порівняння з іншими типами; 

2) аксіологічно-регуляційний, який відповідає за 

вміння аналізувати та оцінювати хореографічну 

композицію, аргументувати власну думку; 3) 

художньо-емоціний, який стимулює до 

прагнення самовираження через художній образ 

в хореографічній діяльності, та відповідає за 

емоційність сприйняття танцювального образу; 

4) творчо-інтерпретаційний, який відповідає за 

організацію хореографічного процесу на 

духовному рівні з опорою на творчу уяву і 

винахідливість танцівника. 

Виявлення даних рівнів сформованості 

виконавської культури в підлітків варто 

здійснювати за допомогою таких методів 

дослідження: творчі завдання, анкети, 

опитування, педагогічне спостереження, аналіз 

хореографічних композицій. 

Висновок. Сьогодні великої популярності 

набуває навчання підлітків сучасному 

танцювальному мистецтву, тому дослідження 

формування виконавської культури та розробка 

методичних рекомендацій є важливим 

завданням педагогіки. Формування виконавської 

культури підлітків в аматорському 

танцювальному колективі пропоную 

здійснювати трьома етапами: розвиток 

танцювальної техніки на підготовчому етапі за 

допомогою акробатики та класичного екзерсису; 

досягнення єдності художньої постановки та 

внутрішнього переживання виконавця; 

імпровізаційне втілення учнями різноманітного 

емоційного стану у власній хореографічно-

творчій діяльності. 

Правильно сформована виконавська культура 

допоможе виховати тіло танцівника, благотворно 

вплине на всі функції організму, нервову систему, 

психіку, зробить його більш вільним, ритмічним, 

додасть емоційності, сили волі і уваги. 
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Мороз Т.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ НА ЗАНЯТИЯХ В 

ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ. 

В статье осуществлен теоретический анализ трактовки понятия "исполнительская культура" в условиях 

хореографического искусства. Становится все более актуальной проблема формирования исполнительской 

культуры в любительских хореографических коллективах, так как она напрямую зависит от личности: 

исполнительского мастерства и культуры воспроизведения движений участником хореографического коллектива. 

За счет высокой техничности, отработка танцевальных элементов, артистичности, исполнительское 

мастерство участников любительских коллективов выходит на высокий уровень, часто конкурируя с 

профессиональными коллективами. Во время подготовки исполнителей, руководители и балетмейстеры работают 

над технической точностью и сложностью танцевальных движений и элементов. В процессе воспитания 

высококультурного человека важная роль отведена хореографическом искусству, которое способствует 

формированию духовного и гармоничного развития личности. 

В исследовании указанные пути поиска современных подходов к формированию исполнительской культуры в 

хореографической подготовке. Не одно поколение исполнителей и педагогов составляли перечень основных 

эстетических и технических требований исполнительской культуры. Принимая во внимание традиции и 

требования каждого периода становления и развития хореографии, исполнительская культура терпела изменения. 

С течением времени требования к исполнительской культуре становятся едиными в хореографии. Вопросы 

формирования исполнительской культуры танцовщиков пытаются решить преподаватели факультетов искусств 

и музыкально-педагогических факультетов педагогических университетов. Актуальными научными направлениями 

для формирования исполнительской культуры являются: научно-методическое обоснование, практическая 

разработка и реализация хореографических средств. 

Ключевые слова: исполнительская культура, хореографическое искусство, любительский коллектив, 

исполнительское мастерство, техничность, развитие хореографии. 
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THE FORMATION OF THE PERFORMING CULTURE OF TEENAGERS IN THE LESSONS IN AN 

AMATEUR CHOREOGRAPHIC COLLECTIVE. 

The article provides a theoretical analysis of the interpretation of the concept of "performing culture" in terms of choreographic art. 

The problem of formation of performing culture in amateur choreographic groups becomes more and more actual as it directly 

depends on the person: performing skill and culture of reproduction of movements by the dancer of choreographic group. Due to 

high technicality, practice of dance elements, artistry, performance skills of members of amateur groups reach a high level, often 

competing with professional groups. During the training of performers, teachers and choreographers work on the technical 

accuracy and complexity of dance movements and elements. In the process of educating a highly cultured person, an important role 

is given to the choreographic art, which contributes to the formation of spiritual and harmonious development of the individual. 

The study identifies ways to find modern approaches to the formation of performing culture in choreographic training. More 

than one generation of dancers and teachers compiled a list of basic aesthetic and technical requirements of performing 

culture. Taking into account the traditions and requirements of each period of formation and development of choreography, 

the performance culture has changed. Over time, the requirements for performing culture become unique in choreography. 

Teachers of the faculties of arts of pedagogical universities are trying to solve the issue of forming the performing culture of 

dancers. Relevant scientific directions for the formation of performing culture are: scientific and methodological 

substantiation, practical development and implementation of choreographic means. 

Key words: performing culture, choreographic art, amateur collective, performing skill, technique, development of choreography. 


