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Оксана ЛАНЬ 

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІСТВОРЕННЯ 

ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ВИСТАВИ У ВИКОНАННІ ДІТЕЙ (ДОСВІД 

НАРОДНОЇ ШКОЛИ-СТУДІЇ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ «АКВЕРІАС») 

 
Розглядаються особливості створення танцювальних вистав у виконані дітей (як 

розвиток хореографічного мистецтва у його нових формах) на прикладі досвіду Народної 

школи-студії сучасного танцю «Акверіас» в контексті естетичної, педагогічної та 

психологічної складової процесу. 

Ключові слова: танцювальна вистава у виконанні дітей, режисер-хореограф, 

надзавдання, «Акверіас», режисерський хід. 

Features of creating dance performances performed by children (as the development of 

choreographic art in its new forms) is considered on the example of the experience of the Aquerias 

Dance School-Studio in the context of the aesthetic, pedagogical and psychological component of 

the process. 

Keywords: dance performance performed by children, director-choreographer, super-aid, 

"Aquerias", directorial move. methods of directing. 

 

Хореографічне мистецтво України за останні 25 років збагатилось 

новітніми стилями та технологіями танцю, витворені досвідом кращих 

хореографів та педагогів. Нові танцювально-пластичні стилі запропонували 

нові форми хореографічного мистецтва: театралізовані танцювальні видовища 

(термін автора), перформанси, танцювальні вистави (які за своїми складовими 

не можна віднести до форми чистого балету), хореографічні феєрії, флешмоби 

тощо.  

Сучасне хореографічне мистецтво є складовою великого духовного 

зростання молодих душ. Творчість є потребою життя. Активність дітей та 

підлітків відкриває перед педагогом широкі можливості для творчого пошуку.  

В цьому ракурсі створення великих хореографічних форм у виконанні 

дітей значно робить танцювальний простір значно ширшим. Танець став 

аргументом у формуванні естетичного смаку, складовою художньої освіти, 

моральною підтримкою дитини.  

Своїм розмаїттям сучасних форм Хореографічне мистецтво допомагає  

вирішувати актуальні проблеми психології та педагогіки.  

Метою даного дослідження є вдосконалення роботи хореографа-

режисера, хореографа-керівника танцювального колективу, хореографа-автора 

у створенні великих форм хореографії в дитячо-юнацькому танцювальному 

колективі. 

Завдання дослідження – висвітлення особливостей створення 

танцювальних вистав у виконані дітей (як розвиток хореографічного мистецтва 

у його нових формах) в контексті естетичної, педагогічної та психологічної 

складової процесу .  



Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту (частина ІІ):  Навчально-методичний посібник 
 

 

В нашому сьогоденні, визначаючи балет як велику форму 

хореографічного твору, скоріше за все, ми матимемо на увазі не лише лексику 

класичного танцю, а також створені балети у форматі неокласики, модерну, у 

стилі контемпорарі або джаз-танцю. Як правило, вони побудовані за всіма 

законами музично-балетної драматургії, не зважаючи на першоджерело 

балетного лібрето. Мається на увазі, що лібрето сучасного балету може 

формуватись із тематики проблем, явищ, настроїв, тощо та бути не обов’язково 

сюжетним чи дієвим.  

Відомий соліст балету та викладач М. Лавровський в своїй статті «Моё 

видение режиссуры в балете» вважає, що «в балетній виставі існує два види 

режисури. Одна, сюжетна, коли потрібно звести між собою персонажі, 

використовуючи пантоміму та всілякі деталі, що відносяться до змісту 

спектаклю. Другий вид – конструктивний вид хореографічних сцен. Він в свою 

чергу має два підвиди. Перший – це безсюжетний, коли ансамбль – кордебалет 

є акомпанементом для солістів і здійснює образну симфонізацію музики 

(приклад – Дж. Баланчин). І другий, коли кордебалет не тільки випереджає 

вихід соліста, але і в розвитку своєї ролі досягає абсолютного злиття з його 

діями. І ще вище піднімає значення образу головного героя (приклад – 

Ю. Григорович)» [1, с. 25] 

1. Специфіка створення танцювальної вистави або балету у виконанні 

дітей. 

Простір хореографічного мистецтва збагатився не лише новими стилями 

танцю та модними тенденціями їх соціальних проявів. Дослідження тенденцій  

його розвитку показує, що мистецтво танцю стало більш масовим, але, і більш 

аматорським. Розрив між «самодіяльністю» та «професійним мистецтвом» 

збільшився в рази. Сьогоднішні обставини життя, пропонують юним талантам 

вибір: або рухатись вперед до професійної роботи у хореографії, або у свої 15 

років обрати зріст у іншому професійний напрямку. Попри все сказане, 

хореографічні колективи існують, вони тримають свій стиль, почерк, 

зберігають репертуар. Особливо це притаманно колективам  фольклорного та 

народного-сценічного танцю. У цій ситуації сучасний танець проявляє себе, 

здебільшого, в клубному (лабораторному) форматі. Але є багато танцювальних 

колективів, в яких керівник зберігає всі риси ансамблю: ансамблю танцю, 

ансамблю особистостей.  

Одним із ракурсів розвитку діяльності танцювального колективу є 

створення великих хореографічних форм як ступеня його творчого розвитку. А 

що можна запропонувати хореографічному колективу дитячому самодіяльному, 

якщо репертуар його складається із різних по формі, змісту та емоційному 

спрямуванню композицій? 
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Чудовим проектом буде створити танцювальну виставу, в якій, 

використавши сценарно-режисерський хід та інші засоби театралізації, вивести 

просту сюжетну лінію, що поєднає в епізоди або блоки вибрані композиції. Тут 

можна використовувати абсолютно всі різновиди жанрів та стилів хореографії. 

Головною умовою буде: ідейно-змістовне навантаження вистави, збереження 

логічної композиційної побудови всього задуму.  Називати таку форму балетом 

буде вже не коректно. 

«Показником ідейності хореографічного твору є цінність його головної 

думки, значення її для суспільства та виховне значення особистості. Ідея 

повинна бути високою, але в кожному конкретному випадку треба рахуватись з 

тим, чи зрозуміла вона виконавцям» [3, с. 158]. 

Головною відмінністю від форм масової режисури (де застосовується 

синтез різних жанрів мистецтва) є нові великі хореографічні форми, які в основі 

своїй живляться взаємопроникненням лише видів та стилів танцю. 

Для цих нових танцювальних форм звичайними залишаються принципи 

композиції, але цікавим і влучним буде використання сценарно-режисерського 

ходу та художнього образу видовища. Особливістю буде застосування методів 

монтажу епізодів або блоків великого хореографічного твору [5, с. 10]. Суто 

«кіношні прийоми монтажу»  утворюють досить цікавий ракурс використання в 

хореографії.  

«Перед режисером стоїть складне та важливе творче завдання – 

перетворити літературний твір на виставу. Це можливо тільки після відповідної 

роботи над п’єсою спочатку самого режисера. А потім і разом з акторами, 

художником, композитором та іншими працівниками театру» [2, с. 42]. 

З 2010 року, із заснуванням кафедри режисури та хореографії на 

факультеті культури і мистецтв Львівського національного університету імені 

Івана Франка, нами успішно впроваджено авторську методику викладання 

режисури балету в навчальному процесі студентів-хореографів при створенні 

творчих дипломних робіт.  

Втілення таких методів уже є в практиці роботи Народного художнього 

колективу «Модерн-балет та школа-студія сучасного танцю «Акверіас» під 

керівництвом заслуженого діяча естрадного мистецтва України О. Лань.  

В 2015 творчим дитячо-юнацьким складом колективу поновлено 

дипломну студентську постановку одноактного балету «Подорож Блакитної 

Стріли» за однойменною казкою Джанні Родарі (хореографія – М. Сікан, 

Х. Пилип’як, О. Пинди, В. Тинянової, Т. Гавришків, С. Басая; реж. – О. Лань, 

Львів, 2015). Музичне оформлення є компіляцією різних музичних треків. Та у 

2016 році створено нову танцювальну виставу у виконанні дітей «Цибуліно» за 

мотивами казки Джанні Родарі «Чіпполіно» на музику К. Хачатуряна 
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(хореографія – І. Гайди, Н. Канаки, К. Мосєсової, І. Олійник, А. Петрик, 

С. Ройко, С. Романів, М. Сахно, В. Яроша; реж. – О. Лань). Хореографічна 

лексика вистав побудована на елементах джаз-модерну та «контемпорарі» з 

використанням елементів латино-американського танцю (наприклад, варіація 

Графинь Вишень у виставі «Цибуліно» – в ритмах «ча-ча-ча») та техніки крутки 

батен мажоретками (художній образ гвардійців Принца Лимона – лимончиків). 

В більшості мізансцен використовується реквізит, велику увагу приділено 

хореографами-постановниками роботі з предметом. У виставах для поєднання 

епізодів використано режисерський хід, в подібності до методів режисури 

видовищно-театралізованих заходів. 

На відміну від участі в малих хореографічних композиціях з умовним 

сюжетом, бути актором-танцівником у танцювальній виставі з розвинутою 

драматургією є кроком творчого зросту та великою відповідальністю, адже в 

цьому випадку дитина отримує справжню театральну роль, яка має свою 

наскрізну дію, характер та емоційну складову. Учасник дитячої танцювальної 

вистави вчиться «вживатись в образ», утримувати його протягом всієї дії 

вистави, взаємодіяти із іншими виконавцями, які можуть бути різного віку 

(навіть дорослими професійними акторами). Таке психологічно-творче 

навантаження допомагає юним виконавцям розвивати ініціативу, креативність 

та самовираження та формувати особисті художньо-естетичні цінності.  

«Художньо-естетичні цінності виконують такі основні функції: 

1) виступають основою формування і розвитку ціннісних орієнтацій людини; 

2) вмотивовують її художню діяльність і поведінку» [3, с. 37]. 

Ці якості є великою потребою дитини (людини) у будь-якому віці.   

Важливим аспектом у роботі над створенням танцювальної вистави є 

здатність юного виконавця працювати в комфортному психологічному тандемі 

з хореографом-режисером, здатність «чути завдання», пропускати його через 

свою свідомість та осмислено відтворювати на фізичному рівні (надзавдання 

образу, дія, емоції, хореографічна лексика, стиль, манера і т.п.). 

Але першочерговим фактором роботи хореографа-режисера з виконавцем 

є дотримання специфіки навчання дітей відповідно до їхнього віку та 

психологічної структури.  

2. Особливості роботи з  юними танцівниками-акторами. 

Аналізуючи досвід формування творчого задуму та його втілення в 

співпраці з юними виконавцями рекомендовано такий план дій для втілення 

танцювальної вистави ( балету) у виконанні дітей: 

1) узагальнена розповідь про творчий задум майбутньої постановки. 

В експлікації сценарію на ту чи іншу тему визначені тема, ідея, 

послідовність і основний зміст епізодів, а також основні художні прийоми, 
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якими користуватиметься автор при написанні сценарію, тобто основна 

концепція майбутньої постановки. 

2) ознайомлення учасників з літературним лібрето.   

В опрацьованому літературному творі (першооснові майбутньої балетної 

вистави), сценарист (постановник, режисер), створюючи лібрето, стискає текст 

літературної основи (роману, оповідання, вірша тощо) до скороченої викладки 

сюжету або до рівня фабули, яка подає вчинки героїв у хронологічній, 

причинній послідовності подій і дій. Для зручності скорочений сюжет 

літературного твору (або його частину, якщо виділена окрема сюжетна лінія) 

доцільно ділити на епізоди, у яких відбувається розвиток основних подій. У 

режисерсько-постановчому плані епізодам можна надати «назву» (для 

зручності). Обов’язковим буде пояснення учасникам подій в кожному з епізодів 

та їх значення в загальному контексті надзавдання.  

3) знайомство юних виконавців-танцюристів з персонажами. Доречним 

буде діалог між артистами та постановником: обговорення характерів 

персонажів у лібрето.  

4) прослуховування музичного матеріалу разом з учасниками – 

майбутніми виконавцями.  

Після прочитання сюжету та знайомства з персонажами учасники легше 

фантазують та уявляють майбутні ролі. Формуванню майбутнього образу 

сприяє також емоційно-почуттєвий вплив музики. 

5) кастинг на виконання ролей. У залежності від сценарію (лібрето) 

танцювальної вистави режисер-хореограф у пошуку кандидата на ту чи іншу 

роль визначає не лише вікову категорію актора-танцівника, а також його 

психологічні можливості, враховуючи всі особистісні прояви (за потребою, 

можливо, навіть світогляд та віросповідання). Це допоможе режисеру-

хореографу вірно почати співпрацю з виконавцем. Практика показує, що 

постановнику-хореографу потрібно мати 2–3 виконавці на одну роль (дублерів), 

адже специфічні якості юного виконавця, його відповідність до бачення 

режисера-хореографа проявиться лише згодом (від тижня до місяця часу і т.п.).  

6) репетиційні проби з виконавцями перших та епізодичних ролей. Для 

такої роботи репетиційний час вибирається поза  часом групових репетицій. В 

роботі над танцювальною лексикою персонажів майбутнього хореографічного 

твору, хореограф-постановник чітко визначає дії, вчинки, рухи, характерні для 

часу, місця дії та внутрішнього стану даного персонажа. 

7) постановка окремих хореографічних фрагментів (соло, дуетів і т.п.). 

Особливий підхід має бути до фізичних можливостей юного танцівника, його 

базової підготовки та можливості сприймати новий незвичний хореографічний 

матеріал.   
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8) постановка кордебалетних  або масових сюжетних танців. 

В масовій мізансцені поведінка кожного виконавця підпорядкована 

центральній події і будується від нього в тій формі. Яка відповідає 

режисерському рішенню [4, с. 108].  

9) репетиції загальних блоків-епізодів.  

Керівник танцювального колективу має бути готовим, що очікування 

«свого епізоду» для юного виконавця (дитини) може бути нестерпно довгим. 

На відміну від звичайного концертного виступу участь у виставі передбачає 

швидку реакцію на включення в події танцювальної вистави. Така постійна 

увага створює надлишковий потенціал тривоги та психічного збудження 

виконавця. Запобігти цьому можна роз’ясненням поведінки за кулісами та 

виховуванням внутрішньої дисципліни артиста-дитини. Також цьому сприяє 

багаторазове окреме відпрацювання зв’язок між епізодами вистави. 

Одним із найбільш відповідальних моментів у створенні дитячої вистави 

є робота з реквізитом та рухомими декораціями. Відбір художніх засобів для 

створення танцювальної вистави теж залежить від надзавдання. 

Наприклад, особливістю танцювальної вистави «Подорож Блакитної 

Стріли», поставленої в Народному колективі Школа-студія сучасного танцю 

«Акверіас», є рухома декорація – потяг «Блакитна Стріла». Для створення 

асоціації руху в одну сторону (зліва – направо), «виїзд» потяга завжди 

відбувається в праву 3-у кулісу, а «в’їзд» на сцену – із 3-ї лівої куліси. З 

декорацією працюють  всі персонажі вистави.  

У танцювальній виставі «Цибуліно», сценографічне оформлення 

представлене кольоровим задником-банером із зображенням перспективи 

містечка та замку, двома рухомими кулісами із двосторонніми зображеннями 

(саду та стіни в’язниці з віконною решіткою) та чорним одягом сцени. Зміна 

картин у виставі «Цибуліно» відбувається переміщенням куліс в потрібну точку 

сцени та поворотом потрібної картинки визначеними  персонажами в діючому 

епізоді (наприклад, гвардійці армії Принца Лимона) 

10) генеральний «прогін» у костюмах з використанням усіх технічних 

складових (музики, світла, звукових ефектів, реквізиту, сценічного 

оформлення, екрану для відео- або кінопроекції тощо). У хореографічних 

виставах важливо використовувати спеціальне танцювальне покриття 

(лінолеум, тощо). 

Створення танцювальних вистав у виконані дітей та юнацтва знайомить 

їх із видами та жанрами мистецтва, виховує в них естетику виконавства, 

загартовує характер та волю, можливість психологічного зростання. Учасник 

танцювального колективу набагато швидше розвиває свої комунікативні якості. 

Перевтілюватись в свого персонажа, діяти в запропонованих обставинах – це і є 
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танцювальна проекція школи самого життя. Заняття хореографією виховують 

волю, ініціативу та фантазію, розвивають пам’ять. Хореографічне мистецтво 

надає реальну можливість для адаптації дітей та молоді в соціальній сфері.  

Творчість та лідерство – ось нагальні потреби сучасного суспільства 

Активна та творча молодь змінює наше сьогодення в перспективний та 

позитивний бік. Найважливішим у становленні громадянської активності є 

підлітковий вік. Саме він є початком свідомого формування особистості, 

періодом соціалізації, вростання в світ суспільних відносин, вироблення 

самостійних поглядів, оцінок, суджень, про навколишній світ і про своє місце в 

ньому. Підлітки прагнуть до самоствердження, до дорослості, у них підвищена 

емоційність, присутній так званий юнацький максималізм, намагання виявити 

самостійність, заявити про себе, виділитися, показати свою неординарність, 

знайти сенс життя. Головне в цей період – направити бурхливу підліткову 

енергію у позитивне русло. 

Нові можливості допомагають хореографу-режисеру створити особливий 

ідейно-тематичний та емоційний зміст великої хореографічної форми та 

своєрідність її структури, спонукають до пошуку та експериментів. 
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