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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ  
КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ 

 
«Краса – могутній засіб виховання чутливості душі. Це – вершина, з 

якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і відчуття прекрасного, без 
захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса – це яскраве світло, що 
осяває світ. При цьому світлі тобі відкривається істина, правда, добро; ося-
яний цим світлом, ти стаєш відданим і непримиренним. Краса учить розпі-
знавати зло і боротися з ним. Я б назвав красу гімнастикою душі – вона 
випрямляє наш дух, нашу совість, наші почуття і переконання. Краса – це 
дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і завдяки йому так чи інакше ставиш-
ся сам до себе,» – писав В. Сухомлинський [1, 414]. 

Хореографічне виховання людини слід починати з дитинства за до-
помогою систематичних уроків. Важливе місце при цьому повинно відво-
дитися вивченню джерел класичного танцю [1, 8]. 

Класичний танець зародився у XV ст. у Європі. Його художні особ-
ливості як танцю професійного складалися вже у XVI ст. Професійний ро-
зподіл танцю на елементи та систематизація рухів на різні групи (поло-
ження корпуса, позиція ніг, присідання, стрибки тощо) становили основу 
класичного танцю. Класичний танець як стала система виразових засобів 
хореографічного мистецтва упродовж років і вже тривалий час ототожню-
ється з балетом. XIX століття стало епохою, в яку склався сучасний класи-
чний танець. На думку дослідниці класичного танцю Л. Блок, класичний 
танець – продукт багатовікової творчості, в якому все неприродно з погля-
ду первісних танців і усе закономірно з погляду пошуку найвищих танцю-
вальних можливостей. 

Нині в системі класичного танцю чітко визначені позиції ніг, рук, 
положення корпусу і голови тощо. Рухи класичного танцю виконуються на 
основі виворітності стоп і ніг загалом, що складає один із важливих його 
принципів. Система рухів і вправ на їхній основі – екзерсис – як сукупність 
вправ біля хореографічного станка і на середині зали слугує для форму-
вання і розвитку танцю – вольової техніки танцівників. За допомогою ек-
зерсису формується виворітність ніг і м’язів, стійка рівновага, виробляєть-
ся правильна постава, координація рухів, розвивається танцювальність як 
виразність і музикальність виконання руху, образу, танцю [2, 59]. 

В усіх напрямах естетичного виховання першорядне значення набу-
ває високий рівень художнього матеріалу, на основі якого проводиться за-
няття, в цьому випадку – розраховане на роботу з дітьми. До кожного тан-
цю, незалежно від його складності та віку виконавців, повинні бути вису-
нуті певні вимоги з точки зору його художньої цінності та виховного зна-
чення [3, 9]. 



Засвоєння людиною основ естетичної культури сприяє її розумовому 
розвитку, більш глибокому розумінню дійсності, розвитку сприймання, 
уяви, моральному формуванню особистості, трудовому, фізичному вихо-
ванню, духовному збагаченню. 

Естетика – наука про прекрасне. Тому естетичне виховання – це су-
купність дій вихователя і вихованців у ході їхньої діяльності, які забезпе-
чують формування естетичної культури особистості. 

Естетична культура передбачає сформованість у людини естетичних 
знань, смаків, ідеалів, розвиток здібностей до естетичного сприймання 
явищ дійсності, творів мистецтва, потребу вносити прекрасне в навколиш-
ній для людини світ, зберігати прекрасне [4, 89]. 

Якщо правильно пояснити сутність класичного танцю – діти будуть 
мати високий рівень естетичної культури. 
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