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В запропонованій статті розглядається виконавська діяльність 

танцівника як складний психофізіологічний процес. Досліджується поділ 

структури виконавської дії на програмуючий та виконавчий елементи.  

Розглядається ідеомоторний акт, як один з програмуючих навичок 

уявлення образу. Окреслюється пріоритети моторної пам’яті у 

виконавській діяльності танцівника. Наводиться взаємозв’язок з музичною 

пам’яттю. На основі досліджених компонентів пропонуються правила 

вдосконалення техніки виконання. 
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FEATURES OF MOTOR MEMORY DURING DANCER PERFORMING 

ACTIVITIES 

In the proposed article, the performance of the dancer is considered as a 

complex psycho-physiological process. The division of the structure of the 

performance into programming and executive elements is explored. The 

ideomotor act is considered as one of the programming skills of representation 

of the image. The priorities of muscular memory in dancer performance are 

outlined. Interaction with music memory is given. On the basis of the studied 

components, the rules for improving the technology are proposed 
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На сьогоднішній день хореографічне мистецтва набуло значного 

вдосконалення. З’явились нові пластичні форми, які потребуються творчої 

реалізації та специфічної підготовки. Щоб забезпечити більше часу для 

творчості, необхідно закласти основні принципи виконавської діяльності 

та використовувати більш ефективні методи запам’ятовування матеріалу. 

Головним інструментом танцівника є його руховий апарат, який єднає у 

собі комплекс структур, взаємодія яких формує витончену техніку 

виконавчих рухів. Систематична робота танцівника над своїм тілом, 

формує м’язовий «каркас», який сумісно із сполученням нервових 

імпульсів у головному мозку утворює професійну пам’ять танцівника.   

Цим питанням в галузі творчості займались Г. Богданов [2], Т. Тарп 

[10] та В. Петрушин [8]. Фізіологічні аспекти діяльності м’язів та 

взаємозв’язок з нейронами головного мозку досліджували І. Павлов [7], 

Н. Бернштейн [1] та І. Сеченев [9]. 

Мета запропонованої статті є окреслити шляхи розвитку моторної 

пам’яті, як засобу удосконалення техніку у виконавчій діяльності 

танцівника. Для її досягнення постають наступні завдання: розглянути 

програмуючий та виконавчий елементи виконавської дії; окреслити типи 

сприйняття та підпорядковані їм особливості пам’яті; простежити 

властивість ідеомоторного акту; окреслити пріоритетні моторної пам’яті та 

її зв’язок з музикою; ознайомитись з правилами удосконалення 

виконавської техніки. 

Виконавська діяльність танцівника являє собою сукупність 

психологічних і фізіологічних властивостей, втілених художньо-

естетичними засобами у пластичному образі. Комплексний характер цих 

властивостей є ознакою високого інтелектуального ступеня розвитку 

танцівника. Пам’ять, емоції, сенсомоторні реакції, увага та мислення 
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визначають рівень професійної майстерності артиста балету.  Особливу 

важливу роль у процесі становленні професійного виконавця відіграє 

розвиток пам’яті, що забезпечує закріплення, збереження і подальше 

відновлення вивченого матеріалу, а також допомагає досягти високої 

виконавської техніки й акторської майстерності [11, с. 29]. 

Основним матеріалом хореографічного мистецтва є виконавська дія. 

У її структурі завжди присутні два елементи – програмуючий, пов’язаний з 

формуванням потрібних уявлень в корі головного мозку, і виконавчий, 

пов’язаний з безпосереднім виконанням руху. Між ними існує 

нерозривний зв’язок [8, с. 411]. Відповідно до каналів сприйняття людини, 

витоки формування уявлення під час вивчення хореографічного номеру 

можуть проявлятись у різних формах. Залежно від того, який канал 

інформації є основним, психологи виділяють три типи людей. До першого 

відносять візуалів: їх мозок орієнтований за зорові образи, в таких людей 

добре розвинена зорова пам’ять; другий тип – аудіали: люди з цим типом 

основну перевагу віддають звукам, вони музичні, легко «схоплюють» 

ритміку рухів і третій тип – кінестетики: які сприймають інформацію через 

рух, у таких людей краще розвинена моторна пам’ять [2, с. 25–26]. 

Незважаючи на відмінності типів сприйняття, індивідуальний стиль 

вивчення матеріалу танцівником, ніяк не впливає на його засвоєння. 

Ефективність запам’ятовування залежить від мотивації, що зумовлюється 

індивідуальними потребами і ціннісними орієнтаціями особистості [11, с. 

25]. 

Швидкість сприйняття і запам’ятовування різноманітних комбінацій 

являє собою один з найцінніших навиків артиста балету. Відтворення рухів 

пов’язано з підконтрольною роботою свідомості і високим рівнем рухової 

пам’яті, найважливішою ознакою якої є здатність тривалого збереження 

вивчених рухів [4, с. 83]. Перш ніж відтворити зазначений рух, необхідно 
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спочатку його побачити. Будь-який людський рух починається в 

людському мозку у вигляді уявного образу, і тільки потім відтворюється у 

вигляді скорочення м’язів і роботи суглобів. В момент вивчення 

танцювальної комбінації, кожен танцівник пропускає через свої зорові 

канали побачене зображення запропонованих рухів і згідно з домінуючим 

типом сприйняття інформації, формує уявлення цілісного рухового образу 

і засоби його втілення. Думка або уявлення, народжені в мозку, 

викликають моторну реакцію, яку мозок сприймає як реальну [12].  

Коли виконавець може уявити у своїй свідомості весь процес 

виступу, це свідчить про хороший рівень підготовленості. Після того, як у 

мозку сформувався цілісний руховий образ, можна переходити до 

практичного відтворення зазначеного руху. Така роботу в «умі» має назву 

ідеомоторний акт. У момент його виконання в корі головного мозку 

народжується той же самий електричний імпульс, як і при реальному русі, 

що веде до зміцнення нейронних слідів м’язової пам’яті [8, с. 413]. За 

рахунок уявного повторення рухів танцівник швидше освоює і 

удосконалює їх техніку, також це допомагає налаштуватися перед 

виконанням вправ, що робить тренування більш ефективними [5].  

З усього вищезазначеного виникає, що уся нескінченна 

різноманітність зовнішніх проявів мозкової діяльності зводиться остаточно 

до одного лише явища – м’язового руху [9, с. 30]. Таким чином 

відбувається перехід до другого елементу виконавської дії – безпосереднє 

виконання руху. 

Будь-яке переміщення танцівника у просторі сцени є наслідком 

роботи усього м’язового апарату. Виконавська майстерність вимагає 

чіткості і досконалості відтворення кожного руху. Для цього в 

тренувальному процесі танцівника проводиться екзерсис, що забезпечує 

виховання тіла в русі, яке служить підмогою в будь-якому танцювальному 
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вирішенні. Фізичне навантаження вводитися системно і послідовно в 

розрахунку на певні групи м’язів, що сприяють гармонійному розвитку 

всього опорно-рухового апарату, розвитку і закріпленню моторної пам’яті.  

Моторна пам’ять – один з найбільш цінних видів пам’яті, особливо 

для артиста балету. Це пам’ять на позу, рух тіла. Вона полягає в 

запам’ятовуванні, збереженні та відтворенні з достатньою точністю 

різноманітних складних рухів. Це навик, який здобувається з практикою і 

задається у формуванні рухових умінь. Для того, щоб набути цей навик – 

слід монотонно повторювати одну і ту ж вправу, намагаючись, щоб кожен 

раз вона виконувалась однаково правильно. При цьому, відпрацьовуючи 

рух, слід концентруватися на самому його виконанні дії. Помічено, що 

після наполегливих занять і численних повторень певних рухів тіло 

заносить ці рухи в пам’ять і зберігає там роками, навіть коли людина 

перестає їх виконувати [10, с. 91–92]. 

Перш ніж виконувати складні технічні елементи, необхідно 

розділити їх на прості і відпрацьовувати окремо, починаючи з самих 

початків. Кожен наступний елемент є логічним продовженням раніше 

вивченого. Приймати рух як остаточну звичка не можна, так як навички та 

вміння набуваються для оволодіння наступним обсягом матеріалу. Тільки 

тоді, коли на початковому етапі вибудувалась правильна м’язова 

конструкція, можна переходити до їх ускладнення.  

Ускладнення технічних елементів відгукується на їх збагаченні 

координаційних ресурсів. З одного боку рухові завдання робляться більш 

складними, що вимагає від танцівника більшого зосередження та 

підвищення рівня фізичної підготовки. Зростає різноманітність реакцій, які 

вимагаються від організму. До самих цих реакцій пред’являються більш 

висока вимога щодо диференціювання і точності. Ускладняється смислова 

сторона дій і рухів [1, с. 9–10].  
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У світі танцю моторна пам’ять задіються щодня, без неї ми б не 

могли працювати. Вона надає рухам певну пристрасність, спрямованість, 

саме в ній виявляються особистісні установки та мотиви, що визначають 

індивідуальне ставлення людини до рухів і ситуації, в якій ці рухи 

виконуються [4, с. 123]. Якби тіло і м’язи не запам’ятовували інформацію, 

доводилося б кожен раз починати з першого кроку, що знизило б рівень 

продуктивності виконавця [10, с. 91–92]. Доведення потрібних рухів до 

повного і абсолютного автоматизму, додає впевненості і є запорукою 

успішного виступу [8, с. 410]. Це допомагає домагатися хороших 

результатів з меншими реальними фізичними зусиллями. 

Проте, відпрацьовуючи навики моторної пам’яті, виконавець 

повинен пам’ятати, що кожний невірний і неточно виконаний рух залишає 

в програмуючої частини мозку свій слід, який залишається в нервово-

м’язової пам’яті рухового апарату [8, с. 413–414]. При вивченні нового 

руху вкрай важливо відразу вивчати елемент правильно.  

У галузі фізіології доведено, що між м’язовою напругою і 

результуючим рухом немає однозначної залежності [1, с. 35]. Трапляються 

випадки, коли елемент засвоюється неправильно, і в цьому випадку, 

важливо розуміти, як складно перенавчатися. Коли танцівник багато раз 

повторив один невірний рух, буде потрібно величезна кількість зусиль, 

щоб перевчити його. Через це професійні викладачі одразу наголошують 

учням повторювати рух в повну ногу і не допускаються схематичного 

виконання. Якщо все ж таки виникла необхідність у переучуванні, то 

починати цей процес слід саме уявними визначеннями, як було вище 

сказано, а тільки потім фізичною дією [12]. 

Здатність до накопичення індивідуального досвіду дозволяє 

професійному виконавцеві пристосовуватися до різних асоціативних 

джерел підпорядкування моторної пам’яті. Таким джерелом може 
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слугувати музичний супровід танцю. З огляду на синкретизм музики і 

пластики в танці, що висуває особливі вимоги до здатності невербальної 

комунікації й емоційного слуху, очевидно, що для танцівника важливою є 

музична пам’ять, яка в танці невід’ємна від рухової пам’яті і просторового 

відчуття, що в комплексі спираються на психомоторні особливості, 

зокрема координацію тіла, забезпечуючи при цьому описану експресію 

рухів [6]. Рух накладається на музику і після її відтворення, в корі 

головного мозку формуються безумовні рефлекси, що спонукають до 

виконання танцю. Цей феномен роз’яснюється експериментом Павлова, 

який продемонстрував, що якщо відтворити тон, а потім виконувати певну 

дії, то через певний час тон стане збудником до цієї дії. При цьому 

важливо зауважити що ці незліченні зовнішні агенти є тимчасовими 

збудниками підкіркових вузлів, тобто діє лише тоді, коли відтворюється 

музичний супровід необхідного для певного танцю і служать безумовним 

подразниками спеціальних найскладніших рефлексів. Штучний подразник 

пов’язується то з одним, то з іншим безумовним рефлексом, відповідно до 

виконуючого танцю [7, с. 383]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна аргументувати, що існує 

музично-м’язова пам’ять. На практиці ми часто з нею зустрічаємось, коли 

потрібно виконувати танець, який вже давно не згадував. Проте коли 

починає грати музика того танцю, тіло починає мимоволі рухатися – його 

«веде» слідом за уявним дією. Це хороший показник, він означає 

встановлення міцного зв’язку між програмуючою і виконавчою системами 

[5]. 

Щоб такий зв’язок був непорушний слід дотримуватись декількох 

правил, які допоможуть вдосконалити виконавську техніку та розвинути 

музично-м’язову пам’ять. 
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1. Сформувати рух спочатку подумки і тільки потім виконувати його 

в реальній дії. Тобто дотримуватись ідеомоторного тренування. Для 

виконання руху в ідеомоторному плані треба спокійно сісти, розслабитися, 

закрити очі, увійти в аутогенное стан або стан медитативного занурення і 

подумки виконати рух, по можливості промовляючи його про себе. 

2. Свідомі уявлення необхідно пропускати через руховий апарат, 

викликаючи в ньому відповідні відчуття у вигляді згорнутих рухів. 

3. Точності виконання руху допомагає його промовляння вголос.  

4. Виконання руху в ідеомоторному плані треба починати з 

повільного темпу, чергуючи його згодом з повільним і швидким темпами. 

5. При виконанні руху в реальному плані слід зосереджуватись не на 

загальній успішності чи неуспішності виступу, а на конкретних діях, які 

призводять до потрібного результату [8, с. 411–412]. 

Отож за результатами даного дослідження можна прийти до 

висновку, що у виконавській діяльності танцівника необхідна комплексна 

робота, як програмуючого так і  виконавчого елементів. Відповідно до 

типів сприйняття формується програмуючий елемент, що створює руховий 

образ. Систематичне і правильне повторення руху сприяють розвитку і 

закріпленню виконавчого елементу. Мозок подає команду, і тіло реагує 

відповідно до сформованих навичок. З цього випливає аксіома, що 

виконання будь-якого руху неможливе без попереднього його 

усвідомлення. Так для формування високої точності виконання рухів 

застосовується ідеомоторний акт, тобто уявне «відтворення» майбутньої 

діяльності, що можна окреслити  в  трьох стадіях: 

– інструктування – це визначення завдання, яке поставлено перед 

виконавцем, і пояснення шляхів його вирішення; 

– тренування – виконання дій, контрольованих свідомістю; 
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– автоматизація дії – досягнення стану, коли руху виробляються 

настільки точно і з великою швидкістю, що вже не вимагають свідомого 

контролю, можуть бути виконані «на автоматі» [5].  

Дотримання цих правил допоможе швидко і якісно засвоїти будь-

який технічний елемент, без надмірної виснажливості, що стане запорукою 

успішної виконавської діяльності.  
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