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Розкрито зміст дихання як фізіологічного процесу в організмі танцівника. 

Проаналізовано вплив дихальних актів на функціональне забезпечення системи 

дихання і системи кровообігу під час фізичного навантаження на заняттях 

хореографії. Виявлено чинники, які впливають на зміну дихання танцівника на 

сцені, та негативні наслідки, які може спричинити нестача дихання. Визначено 

основні принципи та описано методику правильного дихання під час занять 

хореографією, що суттєво впливає на загальне здоров’я танцівника.  
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Проблема правильного дихання, якій присвячена ця стаття, є дуже 

актуальною, оскільки в умовах сьогодення, коли повітря забруднене 

вихлопами, при кожному дихальному акті в організм людини потрапляють 

шкідливі мікроелементи, які спричиняють захворювання дихальних шляхів. 

Такі захворювання стають для танцівника перешкодою у виконанні складних 

танцювальних партій. Коли в організм танцівника потрапляє недостатня 

кількість кисню, деякі тканини кровоносної системи перестають функціонувати 

так, як треба, що зумовлює швидку втомлюваність та знижує працездатність. 

Тому виникає необхідність у використанні правильного дихання, методику 

якого танцівникові треба розвивати на заняттях дихальною гімнастикою. Для 

танцівника правильне дихання є не лише запорукою здоров’я, але і допомагає 

йому подовжити свою сценічну кар’єру.   

На розв’язання проблеми дихання в хореографії звернув увагу Г. Чекетті, 

син відомого італійського танцівника-віртуоза, балетмейстер і педагог 

Е. Чекетті. У своїй книзі «Повний посібник класичного танцю» він подав 
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докладний приклад та характеристику дихання під час виконання вправ біля 

станка. Використання цих порад допоможе танцівникові раціонально 

використовувати свої сили та зменшити затрату енергії [8].  

У середині 80-х років ХХ століття вийшла праця Є. Лук’янової «Дихання 

в хореографії», яка за професією була музикантом та проводила заняття з 

дихання в Московському хореографічному училищі. Перебравши досвід від 

свого вчителя О. Попової, викладача фортепіано в Московському 

хореографічному училищі, Є. Адольфіна розробила свою програму з виховання 

правильного дихання, яка розрахована на 4 роки навчання у хореографічному 

училищі. У своєму підручнику автор спирається на метод трифазного дихання 

Лобанової-Попової, які свого часу зробили значний внесок у вихованні 

правильного дихання на заняттях хореографії [3].  

На основі цієї праці з 1979 року в журналі серії «Фізкультура і спорт» 

були опубліковані видання «Тренуємо дихання» (випуск № 6 за 1987 рік), 

авторів Є. Лук’янової, О. Ермолаєва та В. Сергієнко [4], та «Основи 

трьохфазного дихання» (випуск №1 за 1991 рік), авторів О. Ермолаєва та 

В. Сергієнко [2], в яких було запропоновано систему вправ для тренування 

трифазного дихання з докладною методикою та ілюстраціями для самостійного 

освоєння   

Отож, метою цієї статті є визначити вплив дихання на фізіологічні та 

психологічні процеси в організмі танцівника під час фізичних навантажень. 

Завданнями, які постають для досягнення мети, є: 

– розглянути дихання, як фізіологічний процес людини; 

– виявити чинники, які впливають на зміну дихання в танцівника;  

– виділити основні принципи та методики правильного дихання під час 

заняття хореографією. 

Процес дихання, як фізіологічна функція в організмі людини, є 

найважливішим джерелом життя. Дихальній системі належить важлива роль у 

регуляції життєдіяльності та здоров’я людини. Вона активно впливає на 

регуляцію водно-сольового обміну, кислотно-лужної рівноваги, тепловіддачу, 
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згортання крові, синтез деяких білків і жирів і т. д. Дихальна система людини 

влаштована так, щоб організм загалом міг пристосуватися до будь-яких змін 

навколишнього середовища [1, c. 6; 5, c. 3–5]. 

Дихання – функція мимовільна, саморегулююча. При диханні людина 

поглинає з повітря кисень і виділяє вуглекислий газ та інші продукти 

біохімічних реакцій. Кожному вдиху передують імпульси дихального центру 

дихальних м’язів. Повітря, яке потрапляє в організм людини, впливає на 

сигнали, що йдуть від легенів до дихальних центрів мозку, який потребує 

стабільності в певному діапазоні сигналів, що характеризують склад, 

температуру, вологість повітря. Коли цей діапазон стійко порушується, 

відбувається зрушення в роботі багатьох систем організму [2, с. 97; 5, с. 3; 9, 

с. 92]. 

Основними фізіологічними показниками дихання в людини є:  

 частота дихання – кількість дихальних циклів за 1 хвилину. Кількість 

подихів у дорослої людини найчастіше 14–18 за хвилину, у тих, хто займається 

фізичною культурою, дихальною гімнастикою частота дихання у спокої 

знижується і зазвичай коливається в межах 10–16 за хвилину.  

 сила дихальної мускулатури – визначається побічно за даними 

пневмотонометра і пневмотахометра. За допомогою пневмотахометра Вотчала 

можна виміряти потужність форсованого вдиху і видиху (виражається в 

швидкості руху повітряного струменя); 

 життєва ємність легенів (ЖЄЛ) – показник цей відображає 

функціональні можливості системи дихання. Вимірюється спірометром та 

визначає максимальну кількість повітря, яке вдихнула людина після 

максимального видиху; 

 життєвий індекс – визначається шляхом ділення життєвої ємності легень 

(у кубічних міліметрах) на масу тіла (в кілограмах). У людей до 30–35 років, які 

не мають сильного фізичного навантаження мають показники: чоловіки – 60–65 

мл/кг; жінки – 55–60 мл/кг. Якщо  цей показник у чоловіків менше 55 мл/кг, а у 
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жінок менше 50 мл/кг, це свідчить про недостатність ЖЕЛ або про надмірну 

масу тіла. 

 максимальне споживання кисню – необхідна кількість кисню, яку 

організм може спожити за хвилину у разі певної м’язової роботи [5, с. 8–16].  

У кожної людини є свої показники дихання, які можуть змінюватися за 

різних обставин, але найпершим чинником зміни дихання є фізичне 

навантаження, яке є основною складовою на заняттях хореографією. 

Балет, як і інші жанри хореографічного мистецтва, вимагає від людини 

величезної фізичної напруги. Ця напруга починається вже в роки навчання. 

Великий щоденний тренаж м’язів майбутніх артистів балету потребує 

ретельного розвитку дихальної та серцево-судинної систем. Педагог-керівник 

під час занять повинен добре розраховувати навантаження, щоб дихання учнів 

саме «витанцьовувалося». Завдяки цьому організм звикає переносити 

стомлення, загартовуючи в процесі поступового збільшення навантаження [3, с. 

8; 4, с. 5]. 

Чим вище навантаження, тим сильніше виснажуються захисні сили 

організму. Процеси пошкодження судинної стінки відбуваються інтенсивніше й 

охоплюють усі тканини організму [6, с. 60–61]. 

У медицині існує поняття, як «нова гіпотеза про дихання», автором якої є 

московський лікар-хірург і вчений Г. Петракович. Згідно з цією гіпотезою 

кисень виробляється в клітині шляхом реакції вільно-радикального окислення 

ненасичених жирних кислот її мембран. Клітини до описаної реакції та до 

активної роботи спонукають еритроцити крові шляхом передачі їм 

електронного збудження. Під час дихання в легенях вуглеводні тканини 

взаємодіють з киснем повітря в хімічній реакції, що протікає за механізмом 

горіння. При горінні відбувається електромагнітне збудження, енергії якого 

цілком достатньо для збудження вільно-радикального окислення ненасичених 

жирних кислот мембран еритроцитів [6, с. 22]. 

Еритроцити – одні з найчисельніших клітин організму. Вони 

забезпечують невпинне ініціювання до роботи всіх клітин органів і тканин. 
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Завдяки еритроцитам відбуваються обмін речовин, виведення з організму 

вуглекислого газу, продуктів обміну, а також інші функції [6, с. 24]. 

У теорії ендрогенного дихання, яку створив російський учений-біолог, 

професор В. Фролов, розглянуто вплив дихання на енергетичний механізм 

еритроцитів під час фізичних навантажень. Було виявлено, що після потужних і 

тривалих фізичних навантажень, коли людина намагається багато й інтенсивно 

дихати, кількість еритроцитів значно зменшується. Це пояснюється руйнацією 

зовнішнього дихання стосовно еритроцитів. Що сильніше б’ється серце, 

частіше і глибше дихає людина, тим більше вона споживає зовнішнього кисню. 

Розміри повітряних бульбашок, які потрапляють у капіляри кровоносних судин 

максимальні, а їхня кількість зростає відповідно до хвилинного обсягу дихання 

і кровообігу. Наскільки зростає кількість бульбашок, настільки ж збільшується 

кількість «гарячих» еритроцитів (гарячі еритроцити – еритроцити, які отримали 

заряд від крупних бульбашок повітря, які проникли в капіляри кровоносних 

судин від зовнішнього дихання) [6, с. 32]. 

Коли танцівник виконує складну партію і переходить до швидкої 

кульмінації, руйнування еритроцитів швидко досягає граничної норми, яку не 

компенсує їх відтворення. Серце і легені працюють на повну потужність. У 

капіляри альвеол легенів, де відбувається газообмін між кров’ю і легенями, 

безперервно всмоктуються переважно великі бульбашки, яким відповідає 

підвищений рівень енергетичного збудження еритроцитів. Завдяки високій 

швидкості кровотоку, зона активного скидання еритроцитами енергії 

переноситься до малих артерій і капілярів. Безперервне і повсюдне 

енергозбудження процесів вільно-радикального окислення переводить їх у 

режим ланцюгових розгалужених хімічних реакцій, які призводять до поразки 

цілих ділянок внутрішньої поверхні судин [6, с. 61–62] 

Це дає право стверджувати, що великі навантаження для танцівників є 

стресами, які не минають без наслідків. За недостатнього надходження повітря 

серце та імунна система починають працювати активніше, запобігаючи цим 

проникнення інфекції і брак кисню [1, с. 6; 6, с. 60]. 
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Окрім фізичних навантажень, на зміну частоти дихання впливає 

порушення нервової системи, хвилювання та зміна температури навколишнього 

повітря. Оскільки у танцівника, як вище було зазначено, великі навантаження 

викликають стреси, нервова система поступово ослаблюється. Наукою 

встановлено тісний взаємозв’язок між диханням і тонусом нервової системи. 

Спостереження показали, що при частому і поверхневому диханні збудливість 

нервових центрів підвищується [1, с. 10]. 

Особливих змін дихання танцівник зазнає перед виходом на сцену, коли 

зростає ступінь хвилювання. Це хвилювання починає рефлектувати по усьому 

тілу, внаслідок чого збивається ритм серця, кількість дихальних актів частішає, 

з’являється слабкість у м’язах. Цей ефект підсилюється з виходом на сцену, 

коли від світла софітів температура на сцені збільшується, а показник 

фізичного навантаження сильнішає. 

Балетне мистецтво пред’являє до організму людини дуже великі вимоги 

[4, с. 5]. Коли танцівник виконує складну партію, що вимагає докладання 

зусиль, він не повинен на сцені проявляти свою втому, адже він, як актор 

драматичного театру, грає певну роль. У такі моменти дихання набуває 

особливо важливого значення. Завдяки розвиненому правильному диханню, 

танцівникові легше переносити фізичне навантаження, що сприяє вільній грі 

ролі.  

Дихальна мускулатура та діафрагма людини працюють, підкоряючись її 

волі і свідомості. Завдяки цьому можливо довільно регулювати дихання під час 

фізичних навантажень і пристосовувати його до різної діяльності, 

дотримуючись певного ритму, глибини вдихів і видихів [1, с. 6; 5, с. 3]. 

Після тривалого фізичного навантаження легеням необхідна більша 

кількість кисню. Організм відчуває потребу у відновленні сил і енергії, з цією 

метою танцівник починає глибоко дихати, що спонукає його відкривати рот і 

захоплювати ним повітря [8, с. 55–56].  

Задокументовано, що вдихання ротом дає організмові менше кисню. При 

цьому горло і легені нічим не захищені від усього шкідливого, що насичує 



Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту : навчально-методичний посібник 
 

атмосферу. Проте існує твердження, що дихання ротом у разі важкого 

м’язового навантаження не загрожує здоров’ю танцівника, якщо він тренується 

в умовах, які відповідають гігієнічним вимогам [5, с. 26]. Але на сцені, під час 

танцю, повітря особливо нечисте, оскільки весь пил, піднімається з підлоги і 

розповсюджується за допомогою світла софітів. Увесь бруд потрапляє в 

дихальні шляхи танцівника, що може призвести до горлових захворювань, 

наслідком чого стає порушення дихання, яке супроводжується передчасним 

зношуванням організму.   

Тому для освоєння правильного дихання, вкрай важливе знання пристрою 

і механізму роботи органів дихання [1, c. 6].  

Носове дихання дуже сприятливо позначається на всіх функціях органів і 

систем в організмі людини. Проходячи по звивистих носових ходах, повітря 

зволожується і зігрівається, звільняється від пилу і від мікробів. Проте під час 

фізичних навантажень витрати енергії на носове дихання значно зростають, що 

призводить до зниження працездатності. Тому рекомендується 

використовувати змішане дихання: вдих через ніс, видих ротом, 

підпорядковуючі дихальні акти з ритмом рухів тіла [5, с. 25–26]. 

Неоднозначним є питання щодо затримки дихання під час фізичних 

навантажень. Незважаючи на те, що м’язова робота з затримкою дихання не є 

універсальним засобом підвищення гіпоксичної стійкості організму та його 

анаеробних можливостей, у хореографії воно є дуже доречним [5, с. 26]. 

При вдиху легені наповнюються повітрям, підвищується тиск на 

порожнину грудної клітки і черевної порожнини. Якщо дихання затримується, 

потік повітря забезпечує додаткову підтримку тулуба, захищаючи нижні 

відділи хребта. При підніманні ваги треба завжди утримувати верхню частину 

тулуба в горизонтальному положенні та затримувати дихання. Природно, це 

можливо тільки на короткий час, але такий прийом ефективний при підйомі 

партнера [7, с. 53]. 
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Отож, щоб виконувати складні фізичні навантаження зі значно меншою 

втомою, треба закласти основи правильного раціонального дихання ще в 

дитячому віці. 

Вільно управляти своїм диханням можна навчитися, займаючись 

спеціальними дихальними вправами. У своїй більшості вправи для тренування 

дихального апарату пов’язані з розвитком контролю за м’язами, які 

відповідають за процес дихання [4, с. 6; 5, с. 4].  

Існує дуже багато методик для тренування дихання, проте особливого 

значення зазнала методика трифазного дихання Лабанової-Попової, якою 

керується у своєму посібнику Є. Лук’янова, що впроваджена у програму 

Московського хореографічного училища. 

Для вироблення правильного трифазного дихання застосовують три 

напрямки: 1) засвоєння прийомів дихання, що знімають стомлення; 2) розвиток 

дихальної мускулатури шляхом спеціальних вправ; 3) застосування прийомів 

раціонального дихання в русі [3, с. 10].  

Основні особливості правильного дихання, котре знімає втому, полягають 

у спокійному видиху повітря через злегка зімкнуті губи, зупинці, а потім 

легкому і швидкому вдиху носом. Отже, дихання людини складається з трьох 

моментів, які прийнято називати фазами: 

1) видих через зімкнуті губи – добре очищає від надлишку вуглекислоти 

легеневі бульбашки (альвеоли), 

2) пауза – є дуже важливою. Вона підказує, коли і скільки потрібно 

вдихнути. 

3) повернення дихання – легкий носовий вдих – природний вдих 

виробляється автоматично, не переповнюючи надмірно легені. При цьому він 

відбувається безшумно, оскільки носові ходи самі собою розширюються. Вдих 

після паузи заповнює легеневі бульбашки достатньою кількістю кисню. При 

цьому серце працює краще й організм людини значно менше втомлюється [3, с. 

9–10]. 
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В основі системи трифазного дихання лежать три специфічні провідні 

принципи. Перший – носове дихання. У цій системі вдих роблять тільки через 

ніс. Другий – вправи, спрямовані на розвиток і зміцнення всього дихального 

апарату людини, що пов’язано зі систематичним тренуванням дихальної 

мускулатури, перш за все діафрагми, а також міжреберних і найширших м’язів 

спини. Третій – особливу увага в цій системі приділено видиху, який у 

більшості вправ контролюється свідомо. Пауза і вдих – «віддані» організму, і за 

рахунок цього вони відбуваються природно. Саме щільний, пружний видих і 

допомагає тренувати весь дихальний апарат. Принципово важливо також і те, 

що всі без винятку вправи системи трифазного дихання починаються з видиху 

[2, с. 97–98]. 

Одна з особливостей трифазного дихання проявляється в тому, що воно 

незалежне від руху. Видих – пауза – повернення дихання чергуються, ніяк не 

пов’язуючи з положенням тіла; іноді тільки змінюється тривалість пауз, але 

послідовність трьох фаз при цьому не порушується [4, с. 24]. 

За допомогою подібної дихальної техніки можна значно полегшити будь-

яке зусилля. Якщо викладач стежитиме за тим, щоб учні правильно і 

раціонально дихали, виконуючи кожну конкретну вправу, то заняття стануть 

більш плідними, а в процесі навчання не буде завдано ніякої шкоди здоров’ю 

від надмірного докладання зусиль [8, с. 55–56]. 

Отже, підсумувавши усе вищесказане, виявляється, що процес дихання у 

людини контролюється завдяки імпульсам головного мозку, який на 

підсвідомому рівні задає певні завдання, що регулюють зміну частоти, типу, 

ритму, глибини і рівня дихання. Це своєю чергою дає змогу запобігти 

шкідливим наслідкам, які виникають при взаємодії з чинниками, які впливають 

на рефлекторну зміну дихання, а саме: фізичне навантаження, порушення 

нервової системи, хвилювання, прийом їжі, зміна температури навколишнього 

повітря і т. д. Особливу увагу треба приділити диханню під час фізичних 

навантажень, оскільки відбувається сильна затрата енергії, м’язам необхідно 

відновлювати її. Ознайомившись з механізмами дихання, можна виокремити 
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головний принцип правильного дихання, за якими вдих треба відтворювати 

носом, а видих ротом. Завдяки цьому кількість шкідливих мікроелементів 

зменшується, а танцівник стає витривалішим, у нього розвивається більш 

висока опірність до фізичних навантажень. Такими чудодійними властивостями 

володіє методика трифазного дихання, яка не тільки знімає втому, але і 

розвиває дихальну мускулатуру.  

Тож варто уважно ставитися до свого здоров’я, використовувати 

принципи правильного дихання в повсякденному житті, та свідомо займатися 

дихальною гімнастикою в позанавчальний час, що в результаті допоможе 

контролювати дихання під час фізичних навантажень на заняттях 

хореографією. 

Список використаної літератури 

1. Бойко Е. Энциклопедия дыхания / Е. Бойко. – М.: Вече, 2007. – 216 с.  

2. Ермолаев О. Основы трехфазного дыхания / О. Ермолаев, В. Сергиенко // Новое в жизни, 

науке, технике. Серия «Физкультура и спорт». – М. : Знание, 1991. – № 1. – С. 93–190. 

3.  Лукьянова Е. Дыхание в хореографии / Е. Лукьянова. – М. : Искусство, 1979. – 184 с. 

4. Лукьянова Е. Тренируем дыхание / Е. Лукьянова, О. Ермолаев, В. Сергиенко // Новое в жизни, 

науке, технике. Серия «Физкультура и спорт». – М. : Знание, 1987. – № 6. – 96 с. 

5. Синяков А. Гимнастика дыхания / А. Синяков // Новое в жизни, науке, технике. Серия 

«Физкультура и спорт». – М. : Знание, 1991. – № 1. – С. 3–93. 

6. Фролов В. Ендрогенное дихание / В. Фролов. – Новосибирск : Динамика, 1999. – 226 с. 

7. Хавилер Дж. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки / Дж. Хавилер. – 

Харьков. : Новое слово, 2004. – 60 с. 

8. Чеккетти Г. Полный учебник классического танца / Г. Чеккетти ; пер. с итал. Е. Лысовой. – 

М.: ACT: Астрель, 2007. – 504 с. 

9.  Шенкман С. Мы мужчины / С. Шенкман. – М.: Медицина, 1977. – 288 с. 

 


