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В статті розкриваються проблеми впровадження нових інформаційних технологій, аналізуються дослідження 

педагогів-музикантів, висвітлюються методи роботи з Інтернет – ресурсом, пропонуються прийоми використання 

програмових засобів на заняттях з музичного виховання. 
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Процеси європейської інтеграції дедалі 

сильніше впливають на таку важливу сферу 

життя українського суспільства, як освіта.  

Кінець ХХ і початок ХХІ століття 

характеризується проникненням інформаційних 

і комунікаційних технологій у всі сфери 

людської діяльності, в тому числі і в освіту. 

Процеси комп’ютеризації, інтернетизації і все 

більш загальні процеси інформатизації 

проникають в освіту, змінюючи компоненти 

методичної системи навчання, підвищуючи її 

якість, ефективність і доступність. Можна з 

впевненістю стверджувати, що майбутнє за 

новими системами навчання, які відрізняються 

такими рисами: перехід від «навчання» до 

«освіти», направленість на особистісне навчання 

і розвиток творчих здібностей, широке 

впровадження інформаційних і комунікаційних 

технологій в навчальному процесі. 

Одним з принципів Болонського процесу – 

є запровадження кредитно-модульної системи, 

яка повинна бути нагромаджу вальною, 

працювати в рамках концепції «навчання 

впродовж усього життя». 

Стратегічне завдання інформаційних і 

комунікаційних технологій в навчанні 

сьогодні ні у кого не викликає сумніву. Освіта, 

яка забезпечує формування інтелектуального 

суспільства знаходиться в складному 

становищі. Її пронизують протиріччя між 

традиційними темпами навчання і швидкістю 

появою нових знань. Тому розробка різних 

моделей використання комп’ютерно-

інформаційних технологій в освіті являється 

актуальною проблемою. 

В дослідженнях педагогів – музикантів 

(О. Балабан, І. Ткачук, О. Чайковська, В. Янкул) 

[1,4,5] йдеться мова про необхідність 

опанування різних видів мистецтв з допомогою 

НІТ, які б відкрили нові резерви та перспективи 

розвитку творчої особистості. О.Чайковська 

підкреслює, що комп’ютер на уроці музики 

стимулює творчий розвиток, розвиває уяву, 

сприяє творчому мисленню [5, 26].  

Традиційні методи навчання орієнтовані на 

засвоєння готових знань. При цьому навчальна 

діяльність того, що навчається, в основному, 

репродуктивна, а головний результат такого 

навчання – засвоєння суми знань. 

За кредитно-модульною системою виділяється 

велика кількість часу на самостійну роботу. 

Тому сучасні методи навчання направлені на 

навчання діяльності по самостійному набуттю 

нових знань. В цьому випадку навчальна 

діяльність студента являється продуктивною. 

Використання комп’ютерних технологій 

підвищує ефективність засвоєння студентами 

навчального матеріалу. Застосування методів 

комп’ютерного навчання сприяє розвитку 

розумових, творчих здібностей студентів, 

підвищує їхню зацікавленість та активність в 

оволодінні знаннями. Використання нових 

технологій дає змогу вирішити певні 

дидактичні завдання, що постають перед 

сучасним викладачем. Особливо привабливим, 

на нашу думку, є можливість диференціації, 

поглиблення індивідуалізації, розширення 

інформаційних можливостей, використання 

творчих завдань, контролю та самоконтролю 

за процесом  навчання. 

Введена нова форма організації навчання 

«електронний лекторій», яка використовується 

при читанні лекцій, роз’ясненні теоретичного 

матеріалу, розбору викладачем практичних 

занять.  Використання  CD, DVD,  MP3 – 

дисків з записами найкращих зразків 

класичної музики, оперних і балетних 

спектаклів, мюзиклів і рок-опер дозволяє 

проводити віртуальні екскурсії по музею 

музичних інструментів, подорожувати по 
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країнах та епохах, знайомлячись зі зразками 

музичного мистецтва, з найкращими 

виконавцями світу, з різноманітними стилями і 

напрямками в музичному мистецтві. 

Використання матеріалів відео і 

кіномистецтва дозволяє студентам не просто з 

цікавістю споглядати, але і в процесі бесіди 

визначатися в своїх почуттях, які виникли при 

перегляді, ділитися думками, виконувати 

творчі завдання і, можливо, почати бачити те, 

що не бачили раніше, розуміти те, що не 

розуміли і розуміти не так, як розуміють інші. 

Мережа Інтернет – надає багато нових  

інформаційних джерел, що дає змогу 

організувати особливо самостійну та 

індивідуальну роботу студентів по різних темах.   

Студенти мають змогу працювати за 

такими напрямками: 

 пошук необхідної інформації (можлива 

індивідуальна та групова  робота), її 

систематизація та узагальнення ; 

 пошук та творча переробка інформації для 

створення власних текстів, рефератів,  

мультимедійних презентацій (розставляються в 

тексті змістові акценти та гіперпосилання, 

продумуються  послідовність слайдів та візуальні 

ілюстрації, мовний і звуковий супровід, 

накладаються додаткові ефекти анімації); 

 читання текстів; 

 слухання музичних творів, аналіз засобів 

музичної виразності, визначення виконавського 

складу; 

 перевірка та поглиблення власних знань. 

Одним з найбільш яскравих проявів 

технічного прогресу в галузі навчання є 

впровадження педагогічних програмних засобів. 

Продовженням лекційних  занять є практичні 

заняття. Професійну підготовку тільки тоді 

можна назвати успішною, якщо знання стали 

вміннями. Тому практичні заняття, з допомогою 

програми Finale, направлені на  вироблення 

навичок і вмінь, розв’язування  творчих завдань; 

повторенні та закріпленні знань. 

При вивченні теми «Музична грамота» 

студенти з допомогою програми Finale 

виконують нескладні завдання, як: вчаться 

переносити ноти на нотний стан, визначати по 

знаках альтерації тональність, змінювати 

розмір і тривалості, визначати інтервали, 

транспонувати в іншу тональність [3]. 

При вивчені теми «Музична творчість» 

студенти створюють: 

 Ритмічну імпровізацію:  

1. ритмічні малюнки у заданому розмірі; 

2. ритмічні малюнки до заданих звуків; 

3. створюють ритмічну партитуру для 

дитячих ударних шумових інструментів); 

 Мелодійну імпровізацію: 

1. власну мелодію, вибравши тональність, 

розмір;  

2. створюють мелодію до заданого ритму;  

3. створюють мелодію на власні або  

авторські вірші (визначають логічні акценти, 

розмір, ритмічний малюнок, стійкі ступені). 

При вивченні теми «Гра на дитячих 

музичних інструментах» доцільно познайомити 

студентів з програмою Kinetic 2.  Kinetic 2 – 

проста, дуже ефектна програма, при допомозі 

якої можна створювати партії ударних 

інструментів і електронних треків на ПК.  

Kinetic 2 орієнтується на користувачів, що не 

мають музичної освіти і досвіду в системі 

програмування треків на комп’ютері. Студент 

може створити партію від початку і до кінця, 

використовуючи семпли, які вже існують в 

базі програми. Свої власні ритми можна грати 

на комп’ютерній клавіатурі, або по віртуальним 

кнопкам ритм – машини GRID з допомогою 

миші. Особливістю Kinetic 2 є програмовий 

семплер, який складається більш як з 1000 

тембрів музичних інструментів (в тому числі 

звуки знаменитих синтезаторів Roland, які 

використовуються провідними музикантами в 

стилях хіп – хоп, dance і electronica. 

Тому на практичних заняттях з 

використанням програми Kinetic 2 студенти 

набувають навичків роботи на ПК, мають 

можливість ознайомитись з тембрами 

музичних інструментів, стилями, проявити 

себе творчо у створенні ритмічних партитур. 

Безперечно, використання інформаційних 

технологій не означає відмови від традиційних 

засобів навчання, але ускладнення, що 

виникають у процесі адаптації людини в 

сучасному світовому інформаційному 

просторі, необхідність володінням сучасним 

фахівцем технічними засобами вимагає, в 

свою чергу, більш широкого впровадження 

методів комп’ютерних технологій у навчанні. 
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КОМПЬЮТЕР И МУЗИКА. СОВРЕМЕННОСТЬ И ТРАДИЦИОННОСТЬ 

В статье раскрываются проблемы внедрения новых информационных технологий, анализируются достижения 

педагогов-музыкантов, освещаются методы работы с Интрнет-ресурсом, предлагаются приемы использования 

программных средств на занятиях с музыкального воспитания.  

Ключевые слова: новые информационные технологии, компьютерные программы, мультимедиа, творчество, 
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Stegnii Tatiana 

COMPUTER AND MUSIC. MODERNITY AND TRADITIONALITY 

This article is devoted to the problems of introducing new informative technologies; it analyses the investigations of 

pedagogue – musician, proposes methods of working with internet – resources, offers ways of using program means at classes 

of musical education. 

Key verbs: new informative technologies, computer programs, art, musical education, education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


