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Окреслено вагомість правильної постави танцівника. Описано критерії визначення 

правильної постави при вступі до професійних училищ. Наведено методику постановки 

корпусу в класичному танці та роботи м’язів спини при виконанні танцювальних рухів. 

Досліджено фізичні та психологічні причини виникнення проблем з поставою.  
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IMPORTANCE OF CORRECT POSTURE IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF DANCER 

The article outlines the importance of the correct posture of the dancer. The criteria for 

determining the correct posture when entering specialized schools are described. The technique of 

setting the body in classical dance and the work of back muscles when performing dance 

movements are presented here in the article. The physical and psychological causes of posture 

problems have been investigated. 

Keywords: posture of back; the technique of setting the body; psychosomatic and physical 

problems; muscle work; developing exercises 

 

Проблема, якій присвячена ця стаття, обумовлена погіршенням 

загального фізичного розвитку танцівника, що впливає на порушення постави у 

зв’язку з послабленням м’язів спини. На заняттях хореографією все частіше 

робиться акцент на постановці танців, відпрацюванні концертних номерів і 

вмінні представити себе на сцені, що нерідко відбувається за рахунок 

нехтування технічною підготовкою в балетному класі. При виконанні складних 

елементів та підтримок все навантаження йде на хребет. Щоб повністю 

впоратися з ним, необхідні регулярні тренування задля зміцнення і посилення 

області попереку, розвитку гнучкості, виробленню плавності та сили рухів [15, 

с. 42].  

На розв’язання проблеми вдосконалення техніки танцю, поліпшення 

постави, освоєння правильної моделі дихання і профілактику травм спрямована 

книга Ж. Хааса  «Анатомія танцю» [13]. В ній наводяться 82 ефективні вправи, 

що сприяють уникненню проблем з хребтом. 

Методика постановки корпусу детально представлена в працях з 

класичного танцю Н. Базарової «Азбука класичного танцю» [1], 

В. Костровицької «Школа класичного танцю» [10] та Н. Вихревої «Класичний 

танець для початківців» [5]. Критерії правильної постави при вступі до 

хореографічного училища, та вправи для кращого розвитку тіла детально 

представлені в книзі Т. Баришнікової «Азбука хореографії» [2].  

Профілактиці фізичного болю в спині А. Ситель в своїй книзі «Спина. 

Кращі методики» [12], зібрав цінний досвід відомих докторів, авторів 

популярних книг з медицини, користуючись якими з дозволу лікаря, можна 

покращити поставу засобами використання спеціальних вправ. Виникнення 

болю на психологічному рівні окреслюється в праці В. Молчаловського 
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«Вертеброневрологія І. Клінічна анатомія, фізіологія і біомеханіка хребетного 

стовпа» [11]. Згадана монографія присвячена актуальній і соціально значущій 

проблемі медицини – вертеброгенним захворюванням нервової системи. 

Фізіологія будови м’язів спини та їх функції викладаються в посібниках  

Н. Ковалева «Биология [9]», Л. Гаврилова «Анатомия» [6] та «Биология» за 

редакцією В. Мотузного [3] 

Метою нашого дослідження є окреслити необхідність виховання 

правильної постави у професійній діяльності танцівника, для досягнення якої 

поставлено наступні завдання: 

- окреслити вагомість правильної постави людини загалом, та танцівника 

зокрема; 

- визначити критерії правильної постави; 

- привести методику постановки корпусу в класичному танці; 

- ознайомитись з функціями роботи м’язів спини;  

- дослідити фізичні та психологічні причини виникнення проблем з 

поставою. 

Правильна постава завжди є ознакою гарного фізичного здоров’я людини. 

Поняття постави досить широке і пов’язане не тільки з позою. Воно описує 

місцезнаходження окремих частин тіла в просторі по відношенню один до 

одного та стан всього організму. Це дуже важливо для усвідомлення того, як 

формується постава, що впливає на неї найбільше і як можна її змінити [12, с. 

6]. Вміння тримати спину рівно в повсякденному житті при регулярному 

виконанні звичайних рухів, свідчить про гармонійність виховання тіла 

пластичними засобами. Одним з виразних зразків пластичної культури є 

хореографічне мистецтво в якому формуванню відповідної постави поставлені 

високі вимоги. 

Постава у танцюриста це першорядна складова естетично вихованого 

тіла, що формується характерними засобами. Значної уваги вихованню 

правильної пристави надається в системі класичного танцю, де запроваджена 

фахова методика постановки корпусу, яку починають засвоювати на перших 

роках навчання та вдосконалювати протягом всієї виконавської діяльності. 

Вправи класичного екзерсису мають величезне виховане та естетичне значення, 

завдяки ним постава людини набуває форми, пластичності і виразності у танці. 

Вагоме значення постановці корпусу надають на перших роках навчання 

хореографією. Постановку корпусу виробляють стоячи обличчям до станка, 

потім тримаючись за станок однією рукою і у вправах на середині залу [1, с. 

16–17]. Положення тіла при цьому має бути вертикальне, без нахилу вперед або 

назад і прогину в попереку; спина пряма, сідничні м’язи підтягнуті. Поперек 

зміцнюється напругою спинних м’язів. Ні в якому разі не можна тримати спину 
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з напружено з’єднаними лопатками, це неминуче послаблює підтягнутість 

попереку [10, с 22–23]. 

Досить часто синонімом «правильна постава» танцюриста виступає 

поняття «балетна постава». Особливістю її виховання, є те, що складні 

танцювальні рухи, здійснюються в результаті узгодженої дії не одного органу, а 

цілої групи органів опорно-рухової системи, що здійснюється завдяки 

злагодженій роботі нервової системи [3, с. 271]. Балетна постава в такому 

випадку виступає не тільки як ідеальна статура з точки зору естетики, але і як 

необхідна умова освоєння всього комплексу складних рухів [7, с. 184]. 

Починаючи виробляти правильну постановку корпусу, треба стати обличчям до 

станка, поклавши на палицю руки, злегка зігнувши і опустивши в ліктях: кисті 

рук вільно покладені на палицю, не обхоплюючи її, проти середини корпусу. 

Ноги в першій позиції. Коліна сильно витягнуті. Плечі вільно розкриті і 

опущені. М’язи тазу підтягнуті настільки доверху, щоб корпус став прямим, 

легким і струнким [1, с. 16–17]. Властивістю вищезазначеної вправи є чітке 

фіксування кожного м’язу в конкретно визначеній позиції. Кожна позиція 

визначається згідно критеріям правильної постави в класичному танці. Цими 

критеріями керуються при поступленні в професійне балетне училище.   

В анатомічному відношенні постава людини розглядається в трьох 

площинах, що проходять через загальний центр ваги людини: поперечна 

(горизонтальна), що ділить тіло на верхню і нижню половини; поздовжня 

(сагітальна), яка розмежовує тіло на дві симетричні частини – праву і ліву; 

передньо-задня (фронтальна), що враховує будову передньої і задньої частин 

тіла. Основу постави складає хребет і його сполуки з тазовим поясом. Хребет 

має вигини: шийний (попереду), грудний (назад), поперековий (вперед), 

крижах-куприковий (назад). При нормальній поставі вигини хребта виражені 

помірно. Напрямок лінії хребців при цьому строго вертикально. Права і ліва 

частини симетричні: шийно-плечові лінії на одному рівні, кути лопаток на 

одній висоті і на одній відстані від хребта, трикутники талії (простір між 

лініями тулуба і витягнутими вздовж руками) однакові. У нормальній поставі 

вісь тіла, проходячи через загальний центр ваги, проектується на середину 

площі опори, що забезпечує стійку рівновагу тіла [2, с. 41–42]. 

Вісь тіла танцівника – це уявний стержень, що проходить від верхівки 

голови через шийні хребці, хребет, хрестець і закінчується в п’ятах в тому 

випадку, коли тіло розташоване точно в вертикальному положенні. При прогині 

в попереку ця вісь порушується, вона розташовується не по прямій лінії, а 

зігнутою [4, с. 66; 5, с. 11]. Таке відхилення сприяє порушенню балансу між 

стабільністю і гнучкістю, що стає причиною неправильного виконання 

складних технічних елементів та призводить до виникнення проблем зі спиною. 
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Танець створює колосальне навантаження на спину, особливо на ті її частини, 

які мають найменшу мобільність, що спричиняє порушенню властивих функцій 

всього тіла танцівника.  

У тілі людини налічується близько 600 скелетних м’язів, сумарна маса 

яких являє близько 40% від загальної маси тіла дорослої людини. Основною 

функцією є акумулювати активну частину апарату руху. Робота цих м’язів 

підпорядкована волі людини, тому вони називаються довільними. М’язи 

прикріплюються своїми сухожиллями до різних частин скелета, чим 

забезпечують пересування тіла в цілому або переміщення його окремих частин. 

При скороченні м’яз коротшає і потовщується, при цьому здійснює певну 

механічну роботу. Величина цієї роботи залежить від сили скорочення м’яза і 

довжини шляху, на який вона коротшає. Сила м’яза пропорційна площі 

поперечного перерізу всіх м’язових волокон, що утворюють м’яз. Практично 

чим товще м’яз, тим вона сильніше. Величина шляху, на який м’яз коротшає, 

залежить від загальної довжини м’яза.[6, с. 109–110]. 

Володіючи азами анатомії та фізіології тіла, зрозуміти методику 

виконання рухів стане набагато легше. Усвідомлене виконання вправ 

класичного танцю сприятиме вдосконаленню техніці роботи м’язів загалом, та 

контролювати рухового апарату спини зокрема. В останній період тенденція 

побудови танцювальних вправ все частіше основується на анатомічному аналізі 

роботи м’язів та його функціях. Окремої уваги слід надати функціям спинних 

м’язів, які відповідають за координацію всього тіла танцівника. 

М’яз, який відповідає за роботу лопаток, це трапецієподібний м’яз. 

Верхня його частина відповідає за піднімання лопатки, а нижня – за опускання. 

Якщо скорочується весь м’яз, він тягне лопатку до хребта. При фіксованій 

лопатці відбувається розгинання голови. Роботу рук, їх підняття і опускання, 

обертання плеча всередину, безпосередньо здійснює найширший м’яз спини. 

Велика і мала ромбовидні м’язи лежать під трапецієподібної м’язом, що 

наближають лопатку до хребетного стовпа і тягне догори. М’яз, що піднімає 

лопатку, починається від поперечних відростків чотирьох верхніх шийних 

хребців, прикріплюється до верхнього кута лопатки. Верхній задній зубчастий 

м’яз розташовується під ромбовидними м’язами піднімає ребра, а нижній 

задній зубчастий м’яз, що лежить під найширшим м’язом спини – опускає 

нижні ребра [6, с. 115–118]. Регулярно слідкуючи за роботою м’язів спини 

створюється, так званий каркас, який допомагає при виконані складних 

елементів. Звичка тримати корпус підтягнутим стає виконавською навичкою, 

однією з умов творчої дисципліни в танці [1, с. 16–17]. 

Балетна постава вимагає, щоб хребет був міцним, але разом з тим вільним 

і рухомим. Все залежить від ступеня розвитку, організованості і 
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врівноваженості мускулатури. [13, с. 21]. В живому організмі м’язи ніколи не 

бувають повністю розслаблені, навіть у стані спокою вони завжди знаходяться 

в певній напрузі – тонусі. Тонус викликається рідкісними імпульсами, які 

надходять в м’язи з центральної нервової системи. Завдяки м’язовому тонусу 

підтримується стійкість тіла і його рівновага. Проте м’язи не можуть 

працювати безперервно. Тривала робота призводить до зниження 

працездатності, що проявляється в м’язовому стомленні [9, с. 228–229]. Це в 

свою чергу стає  причиною виникнення скелетно-м’язових больових синдромів. 

Вони включають в себе: аномалії розвитку скелета, травматизацію, віковий 

фактор, заняття тяжкою фізичною працею, особливо, що супроводжується 

тривалими статичними навантаженнями, підйомом важких предметів, 

непідготовленими рухами, різкими поворотами тулуба і вібрацією, тривалим 

систематичним перебуванням в антифізіологічній позі [11, c. 29]. Травмування, 

як один з ризиків порушення постави можуть траплятись під час тренувального 

процесу. Більшість випадків виникнення травм спини пов’язані з недостатньою 

розминкою і розігріву суглобів перед виконанням складних елементи. Так, при 

різкому розгинанні в поперековому відділі пошкоджується передня зв’язка 

хребта. Постійні надмірні навантаження на суглоби, зв’язки і хребет призводять 

до серйозних захворювань. Майже у всіх танцюристів розвивається статична 

плоскостопість, артроз тазостегнових суглобів, нестабільність поперекових 

хребців і грижі міжхребцевих дисків [8].  

Крім того, виділяють фактори ризику, що впливають на виникнення болю 

в спині, і фактори ризику, що визначають перехід гострого болю в хронічний. У 

розвитку хронічного болю в спині важливу роль відіграє емоційний стан 

людини. Існує обґрунтована думка, що формування хронічного болю в більшій 

мірі залежить від психологічних факторів – стресом, тривогою, депресією, 

пасивними стратегіями подолання болю, страхом перед болем [11, с. 31–32]. 

Такий емоційний стан є досить поширеним серед представників хореографічної 

діаспори, чия творча діяльність здійснюється в професійних танцювальних 

колективах, та серед артистів балету. Кожна травма це ризик більше не вийти 

на сцену. При тривалому знаходження в цьому стані виникає відсутність 

стимулу до тренувань. В період вимушеної іммобілізації, створеній 

нерухомістю в пошкодженій або хворій частини тіла, з часом призводить до 

втрати напрацьованих здібностей, тому що м’язи мають тенденцію повертатися 

до природного співвідношення волокон [14, с. 31]. Це означає повернення до 

основ перших класів і повторне набуття втрачених навичок, що відбувається за 

рахунок призупинення виконавської кар’єр, оскільки кожна людина, яка 

пов’язана з творчою діяльністю, є дуже емоційна і негативні зміни сильно 

відображаються в рівні  самооцінки і призводить до вищевказаних наслідків.  
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Отож, постава людини є свідченням її фізичної активності. Чим краще у 

людини вихована спина, тим впевненіше вона себе почуває. Особливу роль грає 

виховання постави у професійного танцівника. Правильно поставлений корпус 

є показником досвідченості танцівника і вказує на високий рівень майстерності. 

Професійний танцівник має володіти пропорційною статурою і правильною 

поставу. Критерії визначення правильної постави є загально внормованими і 

перевіряються при вступі до професійного училища.  

Щоб виховати балетну поставу необхідно притримуватись методики 

постановки корпусу в класичному танці. Слідкувати за правильним 

положенням попереку, лопаток, плечей і голови. Від того, наскільки добре 

розвинута постава у танцюриста, залежить наскільки якісно вироблена 

стійкість. Рівна спина та підтягнутий корпус роблять виконання рухів легкими, 

що допомагає виконувати складні танцювальні елементи з легкою гармонією. В 

поза урочний час, для зміцнення м’язів спини,  рекомендується виконувати 

спеціальні вправи, які сприятимуть загальному фізичному розвитку танцівника 

загалом.   

Знання в області фізіології та анатомії тіла, дає можливість усвідомити 

роботу та функції м’язів, що в подальшому забезпечить максимальну 

працездатність та витривалість танцівника. Зменшиться ризик отримання 

фізичних травм. Важливо також враховувати і психологічне здоров’я 

виконавця. Емоційний стан танцівника набуває значної уваги при отриманні 

хронічних захворювань, що відображається на поставі, адже відомо, що постава 

включає в себе не тільки фізичний стан людини, але і його емоційні 

переживання. Правильна постава надає людині разом з фізичною і 

психологічну впевненість і силу [12, c. 6]. Це сприятиме подальшому розвитку 

творчих здібностей танцівника і стимулюватиме до досягнення вищих 

результатів. Впевнений в своїх можливостях виконавець йде до високої мети. 

Людське тіло, рухи його частин, жести рук, прогини корпусу, повороти і 

нахили голови, дії ніг наділені великими виразними можливостями. Але для 

того, щоб рухи стали танцем необхідна система, що дозволяє організувати такі 

можливості, розвинути пластичні здібності майбутнього артиста. Виховання 

танцівника передбачає не тільки формування його тіла – крихкого і в той же час 

могутнього інструменту, але і навичок пластичної виразності [4, c. 65]. Сильна 

та здорова спина дозволить робити складні елементи без значних ушкоджень та 

збереже високу працездатність впродовж всієї виконавської діяльності.   
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