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Це перша частина статті, в який описуються особливості положення 

голови танцівника в просторі. Основою статті є опис правил положення 

голови еn face та еpaulement. Розкривається положення голови в позах 

класичного танцю. Описується положення голови при нахилах та поворотах 

корпуса. Особлива увага звертається на направленість погляду, як 

закінченість загального вигляду танцівника. Також на помилки: в положенні 

голови та напрямку погляду, які часто зустрічаються у танцівників. 

Приводяться приклади вправ для набуття правильного положення голови. 

Обґрунтовується залежність виразності та закінченості усіх 

танцювальних рухів та загальної гармонії танцю від правильної постановки 

голови. 
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HEAD (PART ONE). 

This is the first part of the article, which describes the features dancers head 

position in space. The article is to describe the rules of position of the head en face 

and epaulement. Expands head position in poses of classical dance. Describes the 

head position when bending and turning the body. Particular attention is drawn to 



the orientation of view, as the general form of completeness dancer. The attention 

to errors in the position of the head and the line of sight, which are common with 

dancers. Examples of exercises for acquiring the correct position of the head are 

described. Grounds the dependence of expression and completeness of all dance 

moves and total harmony of the dance on the correct setting of the head. 

Keywords: position of the head, en face, epaulement, dancer, cervical 

vertebra, chin, eyes, parallel lines. 

Постановка проблеми. 

Основними проблемами хореографії України, на нашу думку, є 

перебільшене бажання викладачів хореографії наситити танець складними 

технічними елементами і не бажання працювати над тілом танцівника, 

невідповідальність перед професійним здоров’ям своїх учнів та нерозуміння 

елементарних законів хореографії. В одному зі своїх інтерв’ю, А. Кожокару 

прима балерина лондонського Королівського балету, сказала: “Балет – 

пекельна робота. Хочеться обійти всі тяготи і знайти радість танцю” [8]. 

Сказала вона це після травми, яка виключила її з професійного життя на 

півтора роки. І справді професія артиста балету пов’язана з ризиком 

травмування, та цей ризик можливо мінімізувати, правильно навчаючи своїх 

вихованців дотримуватись законів хореографії. Дійсно, на перший погляд, це 

довший путь, це путь, який вимагає від викладача величезного терпіння, та 

без сумніву, професійне здоров’я танцівника зробить щасливим не тільки 

його самого і його викладача, але і принесе естетичне задоволення глядачам. 

Аналіз досліджень. 

Ця стаття звертає увагу на один з таких головних елементів – як голова. 

На думку багатьох, правильне положення голови в статиці та її гармонійний 

рух дозволяє виявити талант танцівника в повній мірі. Тому, що рухатися 

легко, вільно та без зайвих фізичних зусиль – означає вміти приховувати від 

глядача всі труднощі своєї майстерності, всю ту величезну витрату сил і 

енергії. Найменша скрутність рухів (голови, корпусу, рук і ніг), нехватка 

фізичних сил, енергії та волі ускладнюють та роблять важкими дії 



танцівника, не даючи йому можливості проявити всю повноту свого таланту 

[6, с. 48]. Також, належне враження від свого виконання, танцівник викличе 

тоді, коли він та його викладач звертатимуть увагу не тільки на ноги, але й не 

забудуть про руки, корпус та голову, що дасть можливість досягнути повної 

гармонії рухів [3, с. 18]. Окрім цього, головне завдання на початку навчання 

танцівника – це постановка корпусу, ніг, рук і голови у найпростіших 

вправах класичного тренажу та розвиток елементарних навичок координації 

рухів [2, 8 с.]. Якщо упускається хоча б одна з цих деталей, то танцівник 

часто чутиме, що в нього немає школи.  

Мета статті виділити основні помилки положення голови, описати 

правильне положення голови, привести вправи для правильної постановки 

голови.  

Виклад основного матеріалу.  

На початку навчання майже всі учні під час вправ, від фізичного 

навантаження, часто напружують шию, закушують губи та в них з'являються 

судомні посмикування м'язів обличчя. Тому ці недоліки потрібно усувати, 

щоб вони не ввійшли в звичку і не завадили надалі [5, с. 21]. Отже, на 

початках, вважаємо за потрібне визначити основні помилки які виникають у 

танцівників. 

Основні помилки в положенні голови танцівника: 

1. En face. Голова подається вперед, що призводить до нерівності 

шийних хребців. 

2. En face. Голова подається назад. При цьому опускається підборіддя і 

на шиї утворюються зморшки. 

3. Epaulement. Підборіддя не довертається до плеча. 

4. Підборіддя не зберігає паралельність з підлогою. 

5. Голова подається (завалюється) на одну зі сторін. 

6. Косоокість погляду. 

7. Недотримання  паралельності  ліній  руки,  голови  (тобто  лінії 

підборіддя) та погляду. 



Від правильної постановки голови залежить виразність і закінченість 

усіх танцювальних рухів, загальна гармонія танцю. Крім того, повороти 

голови сприяють мозковому кровообігу та знімають втому [1, с. 2]. 

Постановці голови необхідно приділити окреме заняття, звертати увагу 

на її поставу, доти доки учень не зрозуміє і його голова не прийме правильне 

положення, рухи голови не стануть вільними та шия не буде напруженою   

[1, с. 23]. В першу чергу вибудовується положення підборіддя, яке завжди 

паралельне підлозі, якщо до положення голови не додаються руки і цього не 

вимагає поза (ці виключення описуються нижче). Для того, щоб це відчуття 

закріпити, перші заняття учні проводять з картонкою на голові, при розігріві 

або елементарних вправах, які не потребують повороту голови. Та якщо 

танцівник хоче, щоб це положення голови було природнім, він як можна 

частіше ходить з вагою на голові (ліпше коли це посудина з водою). 

Наступне, що вибудовується – це рівність шийних хребців еn face. 

Положення голови і шиї – пряме, ніби продовжує пряму лінію хребців         

[1, с. 9]. Якщо учень працював над паралельністю підборіддя то голова вже 

повинна бути вирівняною. Але, для ліпшого розуміння і з ціллю передання 

практичних знань, нам потрібно покласти свою руку на спину вихованця, 

підійшовши до нього з боку. Наша рука, від ліктя до зап’ястя, повинна 

збігатись з хребтом людини і віддавати вагу тілу. Великий та середній пальці 

повинні взяти потиличну кістку за нижні виступи (вони легко знаходяться). 

Голова ніби знаходиться на підставці. І, тримаючи лікоть на хребті, тягнемо 

голову доверху. 

Ця вправа дає можливість збагнути відчуття розтягнення хребта, 

почуття політності тіла та виправити бажання тягнути голову вперед. 

Рівність шийних хребців випрацьовується також біля стіни. Коли 

людина спиною встає біля стіни її хребет повинен щільно прилягати кожним 

хребцем до неї і тільки шийні хребці не торкаються стіни. Якщо ми 

притиснемо шийні хребці в нас з’явиться подвійне підборіддя, тому ми цього 

не робимо, але прагнемо вирівняти свою шию до паралельності зі стіною, до 



того моменту поки на шиї або обличчі немає ніяких зморшок і інших 

спотворень. Це штовхання голови до паралельності зі стіною іде не з рухом 

назад, а з рухом наверх, зберігаючи паралельність підборіддя до підлоги. 

Говорячи про epaulement, тобто про повороти плечей в ту чи іншу 

сторону, треба не забувати, що напрямок голови в позах croisee, effacee, 

ecartee грає домінуючу роль, будучи складовою його частиною. Уміння 

вільно повертати шию повинно бути включено з дитячих років в навчання 

всякого танцю – не тільки класичного. 

Іноді на сцені доводиться спостерігати як артист під час виконання 

будь-якого pas тримає натягнутою шию і голову: виконання виходить 

напружене, легкість його втрачена та немає належного вираження в самому 

малюнку танцю. В такому випадку м'язи обличчя також не беруть участі, 

завмираючи в одному положенні, не відображаючи належного настрою і не 

розвиваючи танцювального образу [3, с. 24]. 

Нагадаємо, що в класичному танці існує два положення голови, це еn 

face та еpaulement. En face – обличчям [4, с. 62], це таке положення голови, 

коли обличчя спрямоване на глядача, тобто ніс направлений в першу точку 

залу. Epaulement – від французького слова epaule – плече [4, с. 51], означає, 

що підборіддя та ніс повертаються точно до середини лінії плеча. Дуже часто 

спостерігається проміжне положення голови, між еn face та еpaulement, що не 

припустимо. Часто це проміжне положення виникає через не розтягнуті 

м’язи шиї, тому танцівник має самостійно працювати над цією проблемою. В 

ідеалі голова повинна кластись вухом до опущеного плеча в обидві сторони і 

повертатись підборіддям за плече в обидві сторони. 

Дієва і найпростіша вправа для розтягнення м’язів шиї в положенні 

еpaulement – лежати на животі з повернутою головою вправо, вліво, на час, 

для того, щоб м’язи звикали до такого положення. Голова повинна лежати на 

підлозі всім профілем, підборіддя рівне, в даному випадку паралельне плечу, 

плечі та лопатки опущенні вниз. 



Відчути еpaulement допомагають руки викладача. Ми так само, як і в 

попередній вправі, підійшовши з боку людини, кладемо одну руку на спину, 

щільно притискаючи її до хребта, особливо лікоть, тільки тепер долоню 

кладемо на щоку, іншу руку кладемо, так само, тільки з переду, щільно 

притискаючи руку до тіла та лікоть до сонячного сплетіння, долоню кладемо 

на іншу щоку. Долоні знаходяться на щоках та вухах. Повертаємо голову 

підборіддям та носом до середньої лінії плеча. Наші руки повинні стати 

паралельно одна одній. І так само, як і в попередній вправі тягнемо голову до 

верху, розтягуючи хребет, надаючи тілу політності. Ця вправа дозволяє 

виправити таку помилку, як завал голови на вухо при її повороті та 

зрозуміти, яким є правильне положення голови даної людини. 

Працюючи самостійно ми можемо перевірити своє правильне 

положення голови в еpaulement наступною вправою. Повернувши голову до 

плеча підставити мізинець під середину потиличної кістки, великий палець 

тієї ж руки на плече, спертись головою на мізинець, як на підставку, це ще 

називають «відати вагу голови на руку». 

Наступним кроком для правильного положення голови, а також 

направлення погляду, є розуміння паралельності ліній. 

Коли ми дивимось перед собою, тобто еn face, в нас існує чотири 

паралельні лінії: лінія підлоги, лінія підборіддя, лінія носа та лінія очей. 

Злагоджений вигляд танцівника можливий тільки при збереженні цих 

паралельних ліній. Гарним прикладом який ілюструє непаралельність – є 

косоокість при повертанні голови еpaulement; особа не доходить підборіддям 

до середньої лінії плеча (проміжне положення голови) але очима дивиться в 

сторону правильного еpaulement. Також людина може закочувати очі до 

верху або дивитись вниз, але не туди куди показує її ніс, що заважає  

гармонійному сприйняті цієї людини. І взагалі, ніякі «заглядання» в бік 

повороту або нахилу голови неприпустимі [6, с. 113]. 

Це виправляється перевіреним на практиці простим завданням: 

дивитись в очі людям які проходять повз і посміхатись їм, стараючись 



викликати відповідну реакцію. Для зміцнення очних м’язів робити різні 

вправи очима і постійно контролювати те, “що я бачу”. 

Поворот голови та напрям погляду грають вирішальну роль в образі 

кожного arabesque, attitude і будь-якої іншої пози, і коли в нашу позу або рух 

додаються руки, то паралельних ліній залишається чотири, тільки лінію 

підлоги заміняє рука [3, с. 48]. Наприклад, в позах arabesques, якщо рука в 

першій позиції allongee паралельна підлозі, то і лінії підборіддя носа та очей 

паралельні підлозі. Якщо рука опускається нижче або припіднімається, то 

лінії підборіддя, носа та очей повинні бути паралельні руці. Так само при 

положенні руки в завищеній другій позиції (наприклад при виконанні pas 

failli) підборіддя, ніс та направленість погляду паралельні цій руці. Для того, 

щоб голова не задерлась і не виникла помилка завищення положення голови, 

підвищення руки в другій позицій відбувається не за рахунок її підняття, а за 

рахунок сильно опушеного протилежного плеча. Тому, при цій 

паралельності, якщо дивитись на лінію підборіддя по відношенню до підлоги 

воно підвищене максимум на градусів двадцять від паралелі. 

Положення голови еpaulement і направленість погляду, коли рука 

знаходиться в третій позиції і голова повернута до цієї руки. Голова 

повернута підборіддям та носом до середньої лінії плеча, рука ділить обличчя 

навпіл, тобто, якщо ми стоїмо біля станка за одну руку, рука в третій позиції 

перекриває наше обличчя. Лікоть знаходиться напроти носа і погляд 

спрямований через передню частину ліктя вдаль, ніби відштовхуючись 

поглядом від ліктя. 

Висновки.  

Підводячи підсумки аналізу, слід зазначити, що навіть дивлячись з 

анатомічної точки зору на нашу проблему зрозуміло, що для запобігання 

підвищеного навантаження на м'язи шиї і щоб вони працювали легко та без 

напруження – голова повинна займати правильне положення [7, с. 24]. 



Кожен танцівник може мати власні помилки в положенні голови, але 

визначившись в нашій статті з основними і найбільш розповсюдженими 

помилками, ми спланували хід роботи над правильною постановкою.  

Відчуття танцівника, що його підборіддя паралельно підлозі та 

правильне положення шийних хребців, допомагають йому в першу чергу 

мати гарну і не напружену шию, а також здорову спину і хороший кровообіг 

головного мозку. 

Рухи голови стануть вільними та правильними при розумінні 

положення голови еpaulement та коли завершеність поз croise, effacee та 

ecarte буде свідомо вибудовуватись правильно, не забуваючи, що ця 

завершеність залежить від правильного положення голови. Танець буде 

впевненим та легким тоді, коли танцівник на кожному уроці перевірятиме та 

виставлятиме паралельність своїх ліній. І головне, він буде танцювати всім 

своїм тілом, не забуваючи, що очі –  це також його частина. 

З усього сказаного випливає висновок, що в позах класичного танцю 

всі повороти і нахили голови є, по суті, провідними по відношенню до всієї 

фігури виконавця. Справді, рух голови людини викликається в житті 

зазвичай прагненням бачити, чути або не чути об'єкт, який привертає його 

увагу [6, с. 179]. 

На цьому перша частина нашої статті завершується. В наступній 

частині ми поговоримо про положення голови при нахилах корпусу та 

стрибках, призначення голови в port de bras, положення голови і 

направленість погляду в поворотах, а також про те, що називається точкою.  
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