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ЗМІНА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТАНЦІВНИКА  

 

Фізична діяльність є однією з провідних функцій опорно-рухового 

апарату людини. Розглядається функції, що забезпечує процес формування 

професійних здібностей танцівника. Наводяться особливості робота м’язів 

під час виконання тренувального екзерсису з хореографічних напрямків, 

що сприяють вихованню фізичних здібностей та якостей. Описується 

причини втомлюваності м’язів і методи її позбавлення. Наводиться види 

оздоровчої рухової активності на зміну рухової діяльності та її вплив на 

загальний стан здоров’я танцівника. У висновку пропонується створювати 

оздоровчі проекти на зміну рухової активності, як засобу покращення 

здоров’я та фізичного вдосконалення. 
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CHANGES OF MOTOR ACTIVITY IN THE DANCER'S PROFESSION 

CAREER   

Physical activity is one of the leading functions of the musculoskeletal 

system. In this article it is considered as the main function that provides the 

process of formation of professional abilities of the dancer. The peculiarities of 

the work of the muscles during the performance of training excersis in the 

choreographic directions, which promote the cultivation of physical abilities and 

qualities. The reasons for fatigue of the muscles and the methods of its removal 

are described. The types of health motor activity on the change of physical 

activity and its influence on the general health of the dancer are presented. In 

conclusion, it is suggested to create wellness projects to change physical activity 

as a means of improving health and physical well-being. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. За останні роки зріст 

різкий попит людей на розвиток фізичного здоров’я та рухової активності. 

Така ініціатива викликана затвердженням у 2016 році Національної 

стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», яка 

передбачає заохочення громадян до оздоровчої рухової активності, що 
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сприятиме зменшенню ризику виникнення неінфекційних захворювань 

[12]. І справді, якщо проаналізувати стан здоров’я людей, чиї професії 

безпосередньо пов’язані з фізичним навантаженням, то можна помітити, 

що рівень захворюваності таких людей значно менший, а витривалість 

їхнього організму значно сильніша. Та не дивлячись на ці достоїнства, 

через регулярні тренування і нестачу часу на відновлювання виникає ризик 

раннього фізичного вигорання, що може бути спричинений зношеність 

м’язової поверхні і припиненням професійної кар’єри. Для запобігання 

цього виникає необхідність у застосування різних методів відновлення які 

базуються на зміні рухової активності.   

Аналіз досліджень цієї проблеми. Вплив рухової активності на 

здоров’я людини став предметом дослідження М. Лук’янченко [8], 

В. Мазур, О. Скавронський [9], дослідженням тренажу на розвиток 

фізичних здібностей та якостей займались Р. Гаврилова [3], О. Ершова [4], 

В. Карпенко, И. Карпенко, А. Новикова [6], В. Соболь, Е. Панова [14]. 

Роботі м’язів та їх втомлюваності присвятили свої дослідження 

Т. Матвієнко, Д. Заводовський, Д. Ноздренко, І. Міщенко, О. Мотузюк, 

К. Богуцька, Ю. Скляров, Ю. Прилуцький [9], Л. Троценко [15], Ж. Хаас 

[16], а ефективний вплив деяких видів оздоровчої рухової активності, як 

засобу відновлювання описують М. Баринова [1], Ю. Железняк, 

Ю. Портнов, В. Савин, А. Лексаков [5], Л. Пустолякова, М. Болгар, 

С. Павліченко [13].  

Мета даного дослідження полягає у визначені важливості зміни 

рухової активності танцівника задля продовження професійної діяльності. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання: визначити 

особливість фізичної діяльності; розглянути навантаження під час заняття; 

виявити причини втомлюваності м’язів та їх запобігання, ознайомитись з 

можливими видами оздоровчої активності та визначити їх вплив на 

загальний фізичний стан танцівника. 
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 

результатів дослідження. Людина – це складний біологічний механізм, 

робота якої складається з розумової та фізичної діяльність. В залежності 

від професійного орієнтування одна з цих діяльностей у людини може 

переважати. Так у людей з підвищеною руховою активністю переважає 

фізична діяльність, що представляє з себе діяльність, пов’язаною з 

конкретними предметними діями та виконанням людиною енергетичних 

функції [15]. До таких людей відносяться танцівники та спортсмени, 

професійна діяльність яких складається із систематичного вдосконалення 

технічних елементів, складовою яких є рух. 

Рух визначається як будь-яке фізичне переміщення тіла в просторі 

або зміна його положення. Однак спостерігаючи за танцюристом в русі ми 

маємо справу не просто з фізичними змінами положення тіла. Це 

хвилююче глядача враження, що складається з швидкоплинних образів, 

наповнених силою, гармонією і грацією [16, с. 9]. Танець – складова 

частина фізичного та естетичного розвитку, засобами роботи цілого 

опорно-рухового апарату з емоційним художнім забарвленням 

підпорядкованому музичному супроводу. Професійною ознакою 

танцівника є виважена та скоординована пластика тіла, граційність 

виконання рухів та рельєфна будова м’язів. Підтримка тіла у відповідній 

формі здійснюється за рахунок систематичної праці над удосконаленням 

виконання рухів і виробленням витривалості. Добова фізична активність 

танцівника сягає найвищого ступеню. Це сприяє високій кількості 

вироблення колагену, білкової речовина групи протеноідов, що сприяє 

підтриманню тонусу і зміцненню усього тіла [7]. За умови постійних 

фізичних навантажень закріплюється здоров’я, та є велика різниця між 

оздоровчим фізичним навантаженням і професійним. 

Розвиток професійної майстерності базується на систематичному 

фізичному розвитку та здобувається лише через щоденні виснажливі 
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тренування. Щоб набути правильного фізичного виховання слід кожного 

разу переборювати себе і відкривати нові можливості свого тіла. Для цього 

потрібно безперервно тренуватись по 2–4 годин на день, щоб м’язи 

виховали звичку і набули необхідної форми. Фізичне виховання повинно 

забезпечити оптимальний фізичний розвиток людини і вдосконалення її 

рухових якостей [8]. Найважливішим його завданням є розширення 

функціональних можливостей людини за допомогою спрямованого 

формування різноманітних здібностей, таких як сила, спритність, 

швидкість, гнучкість, витривалість, шляхом нормованих функціональних 

навантажень [4]. Вироблений робочий апарат, в результаті послідовної 

роботи груп м’язів і точок опори в області скелета, що вимагає особливої 

уваги, терпіння і постійної праці. Чим складніше рух, тим більше зусиль. 

Чим більше зусиль, тим досконаліше стає тіло і організм. Чим досконаліша 

організм, тим менше помиляється [3]. 

Виробленню міцного робочого апарату сприяє система екзерсису, 

вироблена протягом років майстрами танцю. В основі навчання вправам і 

рухам в будь-якому виді хореографічної культури лежить здатність 

людського організму опановувати цілою системою різноманітних рухових 

навичок [6]. Існує дві сталі системи опанування та розвитку фізичних 

можливостей виконавського апарату, які визнаються в хореографічному 

середовищі – це школа класичного танцю та народно-сценічного танцю. 

Всі практичні вправи в цих системах є придбаною формою рухової 

діяльності організму, виробленою шляхом цілеспрямованого навчально-

тренувального процесу [6].  

Школа класичного танцю в галузі хореографічної підготовки 

вважається однією із фундаментальних. Вона являє собою чітко вироблену 

систему рухів, закладену в екзерсисі. Будучи універсальним способом 

тренування тіла він виробляє: правильну постановку корпусу, стійкість, 

координацію, що створюють абсолютну свободу рухів, розвиває і зміцнює 
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весь суглобово-м’язовий апарат, усуває фізичні недоліки (сутулість, 

перекіс плечей, клишоногість та ін.). Основне завдання класичного 

екзерсису полягає в тому, що доцільно підібрані, постійно повторювані 

тренувальні вправи допомагають розвивати тіло і вчитися вільно і 

пластично керувати своїми рухами. Таким чином у послідовному 

виконанні рухів класичного танцю розвивається ахіллове сухожилля, 

виворотність, еластичність зв’язок, сила ніг, натягнутість, легкість, різкість 

рухів ніг, виховуються стопи для стрибка, розвивається виворотність в 

тазостегновому суглобі, еластичність м’язів колінні і гомілковостопні 

зв'язки, виховується м'якість, спритність і рухливість колінного і 

тазостегнового суглобів, розвивається крок, легкість працюючої ноги, 

виробляють танцювальність і почуття пози, сила стопи, гнучкість пальців, 

виворотність, стійкість [14, с. 40–41]. Протягом виконання усіх вправ 

м’язовий апарат має бути постійно напруженим, але навантаження має 

розподілятись рівномірно.  

Урок народного танцю, також як і класичного, будується таким 

чином, щоб руху чергувалися правильно і гармонійно, перемикаючи 

навантаження з одних груп м’язів і зв’язок на інші. Побудова уроку 

засновується на раціональному розподіленні навантаження, не стомлюючи 

і не перевантажуючи суглобово-м’язовий апарат виконавців. Особлива 

увага звертається на необхідність чергування рухів, які виконуються на 

зігнутих і витягнутих ногах. Порядок вправ у палки встановлюються за 

принципом чергування рухів, тренують різні групи м’язів. Урок 

починається з групи вправ (що складаються з) п’яти розділів: 

напівприсідання і глибокі присідання, оскільки вони поступово вводять в 

роботу м’язи і суглобозв’язочний апарат; далі даються вправи, що 

тренують різні групи м’язів; вправи на витягнутих ногах; вправи на 

призігнутих ногах; м’які плавні рухи; руху різкі, уривчасті [6]. Виконання 

кожного руху залучає іншу групу м’язів і будує унікальну форму м’язів. 
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Не дивлячись на те, що принцип побудови заняття базується на 

чергування м’язового напруження, що запобігає надмірному 

перенавантаженню, в період підготовки до конкурсів, концертів або 

підсумкових занять, інтенсивні тренування підвищується. М’язова 

діяльність, яка активізується при фізичних вправах, змушує працювати з 

додатковим навантаженням серце, легені і інші органи і системи нашого 

організму [9]. Фізичне навантаження на м’язи збільшується, а часу на 

повне відновлення працездатності м’язів не вистачає. Внаслідок 

напруженої та тривалої роботи утворюється м’язова втома, яка 

виражається у тимчасовому зниженні або повній втраті працездатності 

організму. Вона характеризується зменшенням сили скорочення і 

витривалості м’язів, порушенням координації рухів, збільшенням 

енерговитрат для виконання однієї і тієї самої роботи [10]. Таким чином це 

стає причиною утворення професійні захворювання, що негативно впливає 

на загальний стан здоров’я.  

Для того, щоб запобігти пошкодженню м’язової тканини, зв’язок та 

суглобів варто надавати увагу післятренувальному відновлювальному 

комплексу вправ. Такі комплекси спрямовані на гальмування процесів 

патогенезу остеоартрозу і стимуляцію процесів саногенезу, оптимізацію 

морфологічних трансформацій і функціональних здібностей, що дають 

можливість справлятися з інтенсивними фізичними навантаженнями [2]. У 

вільний від інтенсивних тренувань час рекомендується переключати 

професійну активність на оздоровчу. 

Оздоровча рухова активність це є вид фізичної діяльності, головне 

завдання якого полягає в оздоровленні і корегуванні фізіологічних 

проблем людини. Зазвичай такий вид фізичної діяльності обертається 

самостійно в залежності від особистих потреб, тому інтерес до виконання 

запропонованих завдань значно вищий.  
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Умовно можна визначити два напрямки вибору рухової активності: 

фізкультурно-оздоровчий та спортивний. До першого можна віднести 

ходьбу, повітряну йогу, пілатес, а до другого спортивні ігри. Кожен із 

названих видів, будучу в системі оздоровлення, потребує полегшених 

вимог до тренування. 

Оздоровча ходьба, давно використовується як ефективний 

оздоровчий засіб. Природна і посильна ходьба благотворна для усіх 

життєвих функцій організму. Під час ходьби працюють усі м’язи, добре 

вентилюються легені. Здорова людина щодня повинна ходити 5–10 км., 

половину із них прискореним кроком [9].  

Особливої уваги заслуговує дослідження впливу повітряної йоги на 

відновлення артистів балету, яким  займалась  М. Баринова. У своїй статті 

вона описує повітряну йогу (офіц. – Unnata Aerial Yoga), як нову концепція 

практики йоги, що була заснована сертифікованим інструктором йоги 

М. Дортіньяк, і запатентована в США в 2006 році. Подібна до традиційної 

йоги, повітряна йога в своїй системі тренування передбачає одночасне 

використання танцювального полотна (або гамака) і підлоги для більш 

глибокого розкриття можливостей тіла, сильних прогинів і витягування. 

Заняття нею допомагають зняти напругу з м’язів, навіть після 

найскладніших вправ, сприяє більш глибокому витягненню хребта, 

дозволяє виключити на заняттях травмовані частини тіла. Також на 

заняттях Повітряної йоги велика увага приділяється правильному 

диханню. Воно дозволяє максимально ефективно використовувати 

можливості тіла при виконанні вправ, з його допомогою легко знімається 

як фізичне так і емоційне напруження [1].  

Пілатес – система фізичних вправ для розвитку тіла побудована на 

основі йоги, тайчи та інших східних традицій, розроблена Йозефом 

Пілатесом на початку XX століття для реабілітації спортсменів та артистів 

після травм. Він являє собою серію вправ в повільному темпі, без надриву і 
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перенапруги задіються глибоко лежачі м’язи і вимагають значних зусиль. 

Результатом регулярних занять пілатесом стають оздоровлення суглобів і 

зміцнення м’язів, зняття напруги і болю в тілі, корекція ваги, поліпшення 

постави, нормалізація сну, поліпшення самопочуття [11]. 

Спортивні ігри у сприянні відновлювального процесу особистості 

пояснюється: їх специфікою змагальної діяльності; глибоким різнобічним 

впливом на організм тих, хто займаються розвитком фізичних якостей і 

освоєнням життєво важливих рухових навичок; доступністю для людей 

різного віку і підготовленості; емоційним зарядом; унікальним видовищем, 

з чим не можуть зрівнятися інші види спорту [13]. Водночас спортивна гра 

в ході організації тренувального процесу дає можливість 

самоорганізуватись, адекватно оцінювати зазначені обов’язки, відчувати 

різні емоції [13, с. 159]. Емоційне насичення під час ігрового матчу робить 

будь яку спортивну гру засобом активного відпочинку. 

Отож які результати приносить використання запропонованих видів 

рухової активності:  

 через зміну м’язового навантаження відбувається закріплення 

всього організму; 

 використання допоміжного інвентарю розвиває професійні 

здібностей; 

 відбувається краща орієнтація в просторі 

 здобуваються нові знання з біомеханіки роботи опорно-

рухового апарату; 

 внутрішні органи і системи знаходять здатність витримувати 

режим фізичних і нервово-емоційних навантажень; 

 здобувається вміння концентрації внутрішньої енергії і шляхи 

направлення її в правильному напрямку; 

 знижується чутливість до стресу, покращується самопочуття. 
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Висновки та перспективи подальшого дослідження. Фізичне 

навантаження танцівника є невід’ємною складовою професійної 

діяльності. Робота танцівника над професійною майстерністю вимагає 

систематичності в навчальному процесі, наявність працездатності та 

завзятості. Щоб досягнути вершин необхідно відпрацьовувати кожен рух 

по декілька разів, розвиваючи можливості свого тіла. Для цього необхідно 

залучати до роботи усі м’язи, сильне навантаження на м’язи призводить до 

втоми і мікротравм, які негативно впливають на працездатність. Щоб 

уникнути цього, необхідно час від часу змінювати професійну діяльність 

на оздоровчу рухову активність до якої входить: ходьба, йога, пілатес та 

спортивні ігри. Необхідно запроваджувати проекти на зміну рухової 

діяльність в професійній діяльності танцівника і розкривати нові види 

фізичної культури та спорту, яка доступними методами та засобами та в 

правильно розподіленому коефіцієнті навантаження будуть сприяти 

покращенню здоров’я та фізичного вдосконалення танцівників. 
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