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Телевізійні проекти «МАЙDАН’S», «ТАНЦЮЮТЬ ВСІ» на сьогоднішній 

день стали апогеєм масової танцювальності, відродженням популярності та 

значимості хореографії як виду мистецтва та загальної танцювальної культури в 

Україні. Останнє десятиліття можна охарактеризувати ще й популяризацією 

побутових танців в структурі масової культури. Танець став органічною 

частиною нашого життя. Дозвілля та спорт, видовище і релаксація – все це 

танець. Танець виявляє себе ефективним засобом вдосконалювати культуру 

людини, є універсальною мовою спілкування. Особливо це стосується  

соціальних танців, які в нашому сьогоденні стали відігравати більшу роль, ніж 

розважальний засіб проводити час. 

Постійна увага етнографів, істориків, культурологів, біологів, 

хореографів, філософів, психологів, економістів до теорії походження танцю 

показує, що проблема вивчення танцю та його сучасного розвитку є цікавою і 

актуальною й дотепер. 

Адже танець може : 

- бути способом спілкування; 

- бути способом самовираження,  дозволяє відчути танцюристам і 

глядачам радують руху; 

- втілювати весь спектр людських почуттів; 

- розповідати історії; 

- посилювати, дисциплінувати, оновлювати і живити цілісність 

особистості; 



- зберігати та змінювати культурні традиції; 

- у деяких культурах – давати земне втілення богам, зцілювати та 

рятувати душу; 

- змінювати самовідчуття людини ; 

- допомагати людині стати іншою (нехай на певний час); 

- допомагати зрозуміти інші культури і, завдяки цьому, краще 

зрозуміти свою власну культуру. Саме ці можливості роблять танець 

ефективним і природним, цілісним і гармонійним способом психологічної 

роботи. Вчені досі сперечаються про співвідношення біологічного і соціального 

в природі людини, але й до сьогодні не існує єдиної теорії про танець. 

Різносторонній, синтетичний підхід до вивчення танцю дає можливість 

виділяти в ньому для дослідження біологічні, психологічні, соціокультурні та 

філософські аспекти. Танець, як засіб вираження емоцій – одна з сторін 

досліджень. 

Сучасні дослідники все частіше звертаються до соціально-психологічних 

аспектів танцю. Його виникнення пов’язують з задоволенням людської потреби 

у спілкуванні, у контакті (з природою, з Божествам, зі світом, з іншими 

людьми, з самим собою).  

З точки зору теперішнього часу, початку ХХІ сторіччя, опираючись на 

дослідження можна виділити такі соціально – психологічні функції танцю: 

1) Комунікативна функція – танець як спілкування,  вияв почуття 

спільності в парі, у групі, в культурі [13]. В цьому аспекті  Е.М. Мартинес 

(1986) розглядає танець як одну із форм позасловникової мови, а Е. Ноак 

зазначає, що «на ранніх стадіях розвитку людства танець, рухи та жести були, 

мабуть, мовою, якою ми спілкувались не лише з незнайомцями, а й між собою» 

(1992). Подібну позицію раніше висловлювали А. Моррей (1944); Р. Коллінгвуд 

( 1942), А. Хаскел, 1950, які розглядали танець як засіб виявлення емоцій, як 

замінник ще ненародженої мови.  



2) Рекреаційна функція – танець як спосіб розрядки емоційного та 

фізичного напруження, шлях до звільнення складних і негативних емоцій [5; 

15; 17; 18; 20] 

Про походження танцю, нібито, чисто сексуального характеру писав В. 

Кандинський, (1912), як моторно-ритмічний вияв сексуальної енергії, як 

звільнення еротизму пояснює танець А. Менегетті, (1992); С. Куракіна, (1994). 

3) Експресивна функція – танець як спосіб вираження емоцій, вираження 

символів та ідей, вираження самої цілісності людини у своєму існуванні [11, С. 

129; 15]. 

Представником психологічного підходу до танцю був відомий німецький 

історик культури К. Закс, який в 1937 році у Нью-Йорку видав монографію 

«Всесвітня історія танцю». Вчений вважав, що через танець можна вивчати 

людство, а сам танець він визначив через психофізіологічні особливості 

виконавця: «Танець складає не окремі розрізнені рухи, а рухи людського тіла, 

перш за все визначені всією натурою індивідуума та характером його нервових 

імпульсів» (цит. за Е.О.Корольовою, 1975). 

4) Ідентифікаційна функція – танець як культурний знак, що надає 

можливість вказати хто «Я», який «Я», приналежність до певної соціальної 

групи,нації, культури,  визначення свого коріння [7; 10; 18, С.32]. 

5) Сакральна функція – танець як трансценденція, що дає потокове 

переживання екстазу, який виходить за межі «его». сакральний танець дає 

можливість відчувати себе партнером  у «танці»  вищих космічних сил [9; 12]. 

Ідеї «космічного» походження танцю (С.Н. Куракіна, 1994), 

«сакрального», «езотеричного» (У. Куріс, 1994) смислу танцю, які основані на 

розумінні його як «руху особливого роду», який виявляє ритми Всесвіту, ритми 

самого життя.  

В танці немає посередника для вираження почуттів. Всі процеси, (фізичні, 

емоційні, інтелектуальні і духовні), поєднуються в танці в єдину дію – в цьому 

його цінність і сила.  

Сучасна дослідниця танцю Т.О. Шкурко (1997) вважає, що танець – це 

складний та багатогранний феномен, який можна зрозуміти лише в єдності 



біологічного, психологічного, соціокультурного, соціально-психологічного та 

філософського аспектів, тобто майбутнє в «синтетичній теорії» [29; 30]. 

«Танець – це жива мова, якою говорить людина, це художнє 

узагальнення, що витає над реальною основою, для того щоб висловитися на 

більш високому рівні, в образах і алегоріях сокровенних людських емоцій. 

Танець перш за все вимагає спілкування прямого, тому що його носієм і 

посередником є сама людина, а інструментом вираження – людське тіло, 

природні рухи, якого створюють матеріал для танцю, єдиний матеріал, який є 

його власним і самостійно їм використовуваним» (М.Вігман). 

Мері Вігман першою заговорила про танець як про комунікацію. Зараз 

танець і керування нероздільні поняття. Якщо говорити про комунікативну 

особливість танцю – танець можна назвати невербальним втіленням 

вербального, тобто, зміст, що знаходиться за межами словесної 

виразності  є більш видимим, відмінним від значущості слова і являє собою 

значиму невербальну мову. Танець, швидше, не візуалізація слова, а 

візуалізація думки [6, С. 43]. 

Якщо подивитись на танець з точки зору соціальної психології,танець 

зберігає в собі масу важливої і цінної інформації про людину, про її 

індивідуальні особливості, про її взаємодію з зовнішнім світом. Індивідуальні 

особливості людини  простежуються, передусім, в манері виконання, в подачі 

танцю. Ця сприймається і оцінюється на несвідомому рівні [див. 21]. У танці 

проявляється відкритість зовнішньому світу, екстравертність установки в житті, 

прагнення до новизни. 

Психічне, фізичне і емоційне – три сторони одного цілого, всі вони між 

собою взаємопов’язані. І через одну сторону завжди можна вплинути на дві 

інші. Наприклад, якщо навчити людину красиво і гармонійно танцювати 

(фізичний аспект), можна підвищити самооцінку (психологічний аспект) і 

поліпшити настрій (емоційний аспект). Виплеск свого стану через танець 

знімає стрес і заповняє душу спокоєм та задоволеністю. Це свого роду 

програвання ситуації на іншому рівні після чого навіть змінюється ставлення до 

неї.  



В 50 – 60 роках ХХ сторіччя танець стали використовувати навіть в якості 

терапевтичного заходу для лікування емоційних розладів. Загальною метою 

терапії являлись: інтеграція тіла, що веде до відчуття цілісності, розділення 

групового та індивідуального вираження почуттів, вираження емоційного 

матеріалу, що включає в себе конфлікти спогади та фантазії через символічні 

дії [17; 20]. 

Останнім часом по всьому світі відбувається відродження і розвиток 

соціальних танців. З назви «social danсe» випливає, що метою цього дійства є не 

тільки мистецтво, але і спілкування. 

Усі соціальні танці з’явились в різні роки ХХ століття в різних країнах. 

Кожен з них має свій основний крок, що дозволяє виконувати синхронні рухи. 

Але все ж у всіх соціальних танців, будь то хастл, аргентинське танго, Лінді – 

хоп, чарльстон, бугі-вугі або сальса, є щось спільне. Як мінімум, це –

імпровізація, яка дозволяє рухатися на танцполі і створювати свій 

неповторний трек, і ведення, точніше енергія ведення проти енергії 

відомості.  

Прикладом може бути так популярна у наш час «сальса» – парний танець, 

що виник на Кубі в та став улюбленцем в США у 70-х роках ХХ століття. Але, 

перш за все це – чоловічий танець. Чоловік у парі грає провідну, вирішальну 

роль. Він – задає ритм, він будує малюнок танцю – він вражає дівчину! Головне 

ж завдання дівчини – слухати ритм, слухатися партнера – і бути привабливою 

та гарною! В сальсі – як і у всіх соціальних танцях – дуже чіткий поділ між 

ролями партнерів: чоловік – владний, мужній – але акуратний. Дівчині 

пропонується роль слухняної, сексуальної красуні. 

На противагу парним танцям в кінці ХХ століття (70-80 роки) виникають 

клубний (диско, elektro, trance, shuffle (шаффл), go-go) та вуличний танець 

(брейк-данс, хіп-хоп та ін.). На початку ХХІ століття ці різновиди танцю 

відкривають цілу епоху молодіжного світогляду. З кінця 1990-х з вуличного 

андеграунду, що має гостро соціальну спрямованість, хіп-хоп поступово 

перетворився на частину музичної індустрії, а до середини першого десятиліття 

нинішнього століття субкультура стала «модною», «мейнстрімною». 



Основною відмінністю стилів, що виникли, від парних танців є 

«моновиконання» (я – один, я – відповідаю сам за себе, я – змагаюсь з тобою, я 

– вільний). Ще одна особливість цього періоду – танці відчутно розділились на 

чоловічі (брейк-данс ) і жіночі (go-go, strip – dance). До «жіночих» танців я б 

віднесла і стиль «диско» як прояв чоловічої інфантильності. Якщо взяти до 

уваги комунікативну функцію танцю, можна сказати, що молодіжне 

суспільство почало розділятись на два табори. І в кожному таборі народились 

свої комунікації, комунікації в рамках однієї статі, такий собі комфорт серед 

собі подібних. Це дуже помітно на розвитку колективів сучасного танцю, де 

стиль танцю диктує його склад.  Правда, на захист хіп –хоп культури,і танцю  

зокрема, можна сказати, що з появою танцювальних батлів основною відміною 

цього стилю можна назвати «командність», яка проявляє себе в таких шоу як 

«MАЙDАН’S», де  жіноча та чоловіча стать виконавців поєднуються в одне 

ціле, що ми називаємо словом «людина». Це «людина» творча, «людина» 

активна, «людина» небайдужа. 

Останні 10 років принесли нам шалений потяг до таких стилів танцю, як 

сальса, хастл, аргентинське танго, контактна імпровізація, а також 

використання танцю у психотерапії. На мою думку, це прорив у свідомості 

сучасної пересічної людини. «Інший погляд на наше життя вимагає перш за все 

вивільнення від автоматизмів і звичних форм поведінки – тих форм, поз та 

оцінок, які її впорядковують» (Туфнелл). 

Соціальними танцями можна займатись в будь-якому віці, в будь-який 

час, в будь-якому місці, тому що тут немає такого поняття як «мій партнер». 

Можна танцювати з будь-яким партнером, хто знайомий з цим танцем. Суть 

соціального танцю – те, що народжується тут і зараз. Правила і техніка, які, 

наприклад, існують в спортивному бальному танці тут ігноруються. 

Незважаючи на різноманітність танців і їх різновидів, об’єднує їх одне: головне 

– імпровізація, відчуття і розуміння партнера і бажання танцювати. А це вже 

можна назвати позицією відносин в партнерстві. Деякі психологи вважають, 

що соціальний танець можна розглядати, як модель сімейних відносин [4; 8, C. 

94; 12; 14]. 



Вважаю, що найвиразнішим виявом такого тлумачення можна назвати 

аргентинське танго. Танець народний, танець «злодіїв і повій», вульгарний і 

витончений у своїй сексуальності. Танго – найбільш гендерний танець із всіх 

парних танців. Він все розставляє на свої «природні» місця. Сам танець (його 

техніка) створений так що без імпульсу чоловіка жінка й кроку не ступить.   

В танго приходять дорослі люди, з певними, вже складеними моделями 

поведінки, з накопиченим (не завжди успішним) досвідом взаємовідносин з 

протилежною статтю. Соціальні обставини танцю (правила поведінки на 

мілонгах, codigos – етикет на мілонгах) лише підкреслюють гендерні умовності. 

Люди приходять танцювати аргентинське танго, щоб побути «чоловіком» або 

«жінкою». І всі оті "запрошення / незапрошення / відмови» для людей, які 

відчувають сумнів у своїй гендерній успішності проявляється дуже і дуже 

хворобливо і не завжди долається. 

В аргентинському танго чоловік відповідає своїй гендерній ролі і є 

лідером. Але чоловікам, як виявилось, «вести» дуже не просто – відчувати 

намір рухатись кудись, ясно даючи жінці зрозуміти свій намір, дочекатись від 

неї зворотнього зв’язку (« я зрозуміла, я готова йти») і далі супроводжувати її в 

цьому русі. Танго не допускає жорсткого директивного керівництва з чоловічої 

сторони, танго не витримує нерішучості, танго не терпить неуваги до жінки.  

Не менш показова і поведінка в танці жінки. Одні – категорично не 

можуть «вестись», слідувати, бо по природі своїй являються лідерами або не 

можуть довірити своє тіло незнайомцю. Іншим навпаки не вистачає активності і 

самостійності – її приходиться пересувати руками і всім корпусом, такі 

партнерші «виснуть» на кожному партнері. Треті – готові терпіти фізичні 

незручності, підстроюючись і замовчуючи переживання. А хтось емоційно 

холодний і відсторонений. 

Напруження в тілі і енергія в танці – це дві різні речі. Енергія виникає при 

переході з одного руху в інше. Рівновага не в тому, щоб тіло витягалося в 

струнку і напружувався. Треба відчувати своє тіло і тіло партнера. Якщо 

«тангера» заблокує хоча б одну частину свого тіла, її «тангеро» відчує удар. 



Мова постійно йде про «почуття тіла», відчутті себе як єдиної пластичної 

субстанції. 

Танго змінює і чоловіка, і жінку: воно підвищує самооцінку. 

Основний психологічний аспект танго – будь яке відхилення від вірної  

техніки означає життєві, найчастіше гендерні проблеми. В самій техніці 

танцю закладена, можна сказати, «ідеальна» поведінка чоловіка та жінки. В 

певний час може наступити момент, коли ти не можеш рухатись далі у вивченні 

техніки танцю через особисті проблеми. І тоді починається робота вже не з 

тілом, а із внутрішнім світоглядом, набутими проблемами і т.п., що, по суті, 

вимагає психотерапії. 

Ще одним видом танцю з явно вираженою психологічною поведінкою є 

контактна імпровізація (КІ), яка була розроблена на початку 70-х 

американським танцюристом Стівом Пекстоном. З того часу в Європі та 

Америці вона стала частиною танцювально-рухової терапії, стилем життя, 

методом самопізнання і навчальною дисципліною. Імпровізація звертає наше 

тіло і те, що ми називаємо розумом, в дитинство, коли у нас не було питань, 

можемо ми це зробити чи не можемо, боїмося чи не боїмося. Дитячий досвід – 

він швидко повертається. Тим більше що ніякої складності в КІ немає. Втрата 

ваги, втрата рівноваги і зависання в цьому процесі втрати - відчуття 

польоту. Поліпшується здоров'я і настрій, взаємодія з людьми. Людина  

перестає шалено реагувати на дотики [15, С. 190]. 

Описати контактну імпровізацію словами непросто. У тиші сходяться 

двоє людей. Вони туляться один до одного, труться спинами, спираються, 

пробують партнера на стійкість. Потім один може нагнутися, а інший – лягти 

йому на спину і як би впасти з неї, причому перший піде за ним. І ось вже вони 

обидва катаються по підлозі, сплітаючись в клубок. Все це відбувається 

повільно і граціозно. Особи танцюючих абсолютно розслаблені, а самі вони 

нагадують богів, перекидаються в хмарах. КІ – це просто танець без правил і 

стереотипів, його метою є розвиток особистості, а не пошук сексуального 

партнера, що помилково ввижається новачкам. Гасло виконавців КІ: No sex, no 

drugs, no alcohol.  



Контактна імпровізація – це чесність тіла. В контактна імпровізації 

людина проявляється, зустрічається з собою. Вона виявляє свої характерні 

моделі поведінки, свої звички, ролі. Головне завдання – навчитися за собою 

спостерігати. Сенс занять не в тому, щоб відпустити себе і стати 

непередбачуваним, а в тому, щоб на тлі спонтанності контролювати ситуацію. 

Саме це дає можливість щось змінити. Людина просто перестає робити 

непотрібні речі. Починає несвідомо (чи свідомо) робити тільки те, що 

подобається. Перестає собі брехати. Адже якщо ти нечесний в танці, танець 

припиниться. Чесність тіла стає твоєю повсякденною чесністю. Тепер ти 

можеш відповісти собі на питання «Чого я хочу і чого не хочу?» [14, С. 155]. 

Коли твоє тіло отримує досвід - ти починаєш розмовляти з ними однією 

мовою.  

Контактна імпровізація це – рух у потоці. Імпровізатор може танцювати 

на віть зі стільцем, якщо йому завгодно. Люди можуть танцювати втрьох, 

вчотирьох – залежно від настрою. 

Якщо у бальних танцях головне – вивчити і правильно виконувати свою 

роль. У контактної імпровізації немає ролей, ти нічого ні за ким не повторюєш, 

від тебе не чекають відповідної поведінки. На цьому тлі твої ролі особливо 

видно. Ти робиш те, що відповідає твоїм звичкам. Але міняти ролі – не мета КІ. 

Її мета – піти далі цих ролей. Не позбутися звички, а навчитися бути вільним, 

незважаючи на ці звички. Бути господарем життя [3; 4, С. 199]. 

Мільйон підказок в аргентинському танго, які виявляються жорсткими 

правилами або безкінечний вибір в ситуації контактної імпровізації лише є 

двома сторонами одного цілого – увага до тіла і примирення з ним. 

У танго гендерні завдання чітко визначені: дівчина гарна і податлива, 

чоловік відповідальний та ініціативний. У КІ  ініціатива перетікає від одного 

партнера до іншого. Повіривши спостереженням, можна сказати, що на танго 

«ходять» офісні романтики, на імпровізацію – шукачі шляху до себе, артисти, 

художники, всілякі диваки. 

Відмінності, непримиренні протиріччя – все так. Але й тангеро, і 

імпровізатори повторюють одну й ту ж фразу: «Я перестав здригатися, 



коли до мене торкаються інші люди». Отже, зникає недовіра до світу. 

З'явилася любов до тіла. І спинний мозок почав працювати, поряд з 

головним. 

Більшість з нас активно шукає взаємодії з іншими людьми. потребує 

спілкування з собі подібними. 

У багатьох випадках наші контакти з іншими людьми короткочасні і 

незначні. Проте, якщо двоє або більше людей проводять достатньо багато часу 

в безпосередній близькості один до одного, вони поступово починають 

психологічно усвідомлювати про існування один одного. Від самої ситуації, а 

також, від характеру взаємозв'язку людей залежить час, потрібний для такого 

усвідомлення, і ступінь усвідомлення. Проте, результат такого усвідомлення 

примушує людей деяким чином міняти свою поведінку, підтверджуючи тим 

самим існування соціальних взаємостосунків. Це – процес, коли випадкове 

скупчення людей стає групою [25].  

«Група – це двох осіб або більш, які взаємодіють один з одним таким 

чином, що кожна особа робить вплив на інших і одночасно знаходиться під 

впливом інших осіб», – визначає Марвін Шоу. Такою групою може бути і 

танцювальний колектив, і танцювальний клуб.  

Соціальний танець в своєму сьогоднішньому прояві як ніколи 

являється не лише засобом комунікації людини, але й значним виховним 

моментом в розвитку молодіжної культури. 

Соціальні танці здатні виховувати юнаків та дівчат у їх природній 

суті, природній ролі чоловіка та жінки. 

Соціальний танець здатен поєднувати людей в творчий колектив, де 

може заново відродитись радість буття, творчі прагнення та, навіть, 

виховатись любов до людей, що є так важливо для нас усіх сьогодні, в 

другому десятилітті ХХІ століття. 
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