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Науковці всього світу погоджуються з тим, що на даному етапі роз-

витку суспільства слід переходити від «передавання знань» до «навчання 
жити». Тому проблему опанування дітьми умінь і навичок саморозвитку 
особистості слід вирішувати шляхом впровадження в процес навчання ін-
новаційних технологій. Саме це стимулювало процес реформування освіти 
в Україні з застосуванням нових форм роботи у межах традиційної систе-
ми. Такими новими технологіями можна вважати інтерактивні методи на-
вчання.  

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Воно 
передбачає взаємонавчання, тобто навчання в співпраці, де учень і вчитель 
є рівнозначними суб’єктами. Вчитель виступає в ролі організатора, лідера 
групи. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання си-
туацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Це 
сприяє формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці [1, 12]. 

Інтерактивні технології охоплюють чітко спланований очікуваний 
результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулю-
ють процес пізнання, а також умови і процедури, за допомогою яких мож-
на досягти запланованих результатів [2, 8]. 

Танець – мистецтво близьке й доступне усім людям. Мистецтво хо-
реографії надає безмежні можливості для пластичного відображення люд-
ських почуттів, переживань, образів, характеру цілого народу [3, 8]. Хоре-
ографічне виховання людини слід починати з дитинства за допомогою сис-
тематичних уроків. Починаючи заняття з дітьми, педагог хореограф перш 
за все повинен зацікавити дітей мистецтвом танцю, навчити їх любити і 
розуміти його.  

Для пожвавлення уроків з хореографії, вироблення зацікавленості та 
любові до танцю у дітей доцільно використовувати новітні інтерактивні 
технології, що розвиватимуть творчу уяву дитини, впевненість у своїх си-
лах, згуртування колективу. Доцільно застосовувати такі методи як про-
блемно-пошуковий, метод конкретних ситуацій, метод продукування но-
вих ідей, метод етюдної роботи, ігровий . 

Надзвичайно важливе місце в хореографії має момент гри, і чим мо-
лодші діти тим більше таких моментів повинно бути в танці. Важливо у 
танці молодших дітей використовувати ігри з предметами (м’ячем, іграш-
ками). Ігрова ситуація викликає у дітей інтерес до виконання того чи іншо-
го завдання, дозволяє педагогу декілька раз повторити вправу з метою 
кращого засвоєння певного танцювального руху.  



Цікавим прийомом роботи є використання своєрідних ігор-завдань, в 
яких діти завжди беруть участь із захопленням. Створення ними самими 
сюжету танцю на певну задану тему в процесі гри зацікавлює дітей, розви-
ває їх творчу уяву, стимулює колективну відповідальність в процесі спів-
праці.  

Великого значення набуває етюдна робота над ігровими моментами, 
яка надає дитині навички самостійного творчого підходу до створення ху-
дожнього образу, привертає його увагу до характерних рис створюваного 
образу, що розвиває в дітях уважність і спостережливість [3, 14].  

Набування вірних і міцних танцювальних навичок, участь у вико-
нанні танців, творчий підхід до створення образів, бесіди педагога з дітьми 
– все це розвиває в дитині естетичне сприйняття світу, любов до мистецт-
ва, виховує загальну культуру, формує правильні критерії оцінки мистецт-
ва танцю. Доволі швидко виявляються зацікавленість маленьких артистів, 
їх здатність орієнтуватися не тільки в танцювальному мистецтві, але й у 
піснях, музиці, живописі. У процесі активного опанування мистецтвом хо-
реографії формується художній смак дітей, вони починають помічати й 
сприймати прекрасне в мистецтві і в житті. 
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