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 Реформування   національної   освіти передбачає  великий спектр 

напрямків, одним з яких є використання  інноваційних технологій  в 

навчальному процесі. Впровадження новітніх технологій в навчальний 

процес і діяльність закладів освіти сприяє заохоченню учнівської молоді до 

вивчення предмету, робить навчання більш ефективним. Одним із засобів 

модернізації освіти є  застосування комп’ютерних технологій. 

Музично-комп'ютерні технології в останні роки стали магічно 

привабливими для величезного числа аматорів музики, у яких, на жаль, немає 



достатньої освіти, щоб професійно займатися музичною творчістю, але 

бажання складати, експериментувати зі звуками, віддавати свій вільний час 

музикуванню.  

         Ряд сучасних комп'ютерних програм створення й аранжування музики, 

дійсно, розрахований на те, що їхні користувачі не володіють професійною 

музичною освітою. Здебільшого ці програми орієнтовані на сучасні пісенно-

танцювальні жанри в європейській і латиноамериканській масовій культурах.  

Звичайно, коли композиція народжується з набору заготовок-семплов 

або з ритмофактурных елементів тих або інших жанрових шаблонів, такий 

вид "творчості" може бути лише якимсь проміжним етапом на шляху до 

збагнення основ мистецтва. Але й тут творча натура здатна перебороти 

штампи, витягти для себе - або інтуїтивно, або осмислено - певні закони, 

правила композиторських технологій, щоб у результаті аматор музики міг 

знайти свої прийоми творчості. Значно більший простір для композиторської 

фантазії дає робота в секвенсорных програмах типу Cakewalk, Cubase. Пізні 

версії цих програмних продуктів, розраховані на потужні швидкодіючі 

комп'ютери, інтегрують у собі різні функції секвенсорных MIDI-редакторів, 

багатодоріжкових цифрових аудиостудий, віртуальних синтезаторів.  

Очевидно, що на порядок денний поставлена проблема руху назустріч один 

до одного двох векторів освітніх технологій у музиці: навчити музикантів 

всім премудростям комп'ютерного програмування сучасного звукового 

"полотна", а фахівцям у сфері інформаційно-комп'ютерних технологій, 

звукового дизайну дати ключ до грамотного розуміння законів музичної 

творчості. 

 Окремого серйозного обговорення заслуговують питання викладання 

музики в загальноосвітніх школах. Відомо, з якою цікавістю тягнуться 

підлітки (особливо - хлопчики) до технічних новинок, у який захват їх 

приводить вид радіоапаратури на естраді (мікрофони, операторські пульти й 

звукові стовпчики), магічні ритми голосної музики. Але як нелегко 



сформувати у них у цьому віці розуміння шедеврів вічної класики й повагу 

до істинно великих музикантів.  

Можливо, наявність музичного комп'ютера в класі рядової школи, де 

працює ініціативний учитель співу, що володіє таким комп'ютером так само 

вільно, як клавіатурою фортепіано, що вміє захопити свій клас 

різноманітними формами роботи з музичним репертуаром завдяки 

комп'ютерним технологіям, - все це перетворить уроки музики в цікавий 

пізнавальний предмет. Комп'ютерні технології дозволяють учителю музики 

контролювати художньо-творчий розвиток особистості учня завдяки 

впровадженню в систему музичної  освіти комп'ютерних технологій, що 

передбачає  довільний вибір варіантів навчальних програм й забезпечення 

ефективного педагогічного керівництва процесом формування системи 

музично-художніх знань у молодших школярів. 

На базі авторської школи N318 м. Киева п'ять років здійснюєтъся 

експериментальний навчальний проект з розробки та використання 

комп'юте-ризованого курсу «Музикоанавство». При його розробці було 

поставлено ряд завдань: оптимальне використання творчих можливостей і 

здібностей школярів, створення умов для підвищення якості  музичного 

навчання, виховання й розвитку індивідуальності учнів; забезпечення 

продуктивної трансформації змісту навчального процесу.  

 Проектування і створення цілісного комп'ютеризованого курсу 

«Музикознавство» включало такі  етапи: 

аналіз змісту шкільного предмета «Музика»; 

вибір і компонування змісту, який доцільно використовувати в цьому 

предметі  з комп'ютерною підтримкою; 

формулювання мети та завдань курсу «Музикознавство» з комп'ютерною 

підтримкою; 

 розробка схеми курсу; 

підготовка педагогічного сценарію, 



вибір технології навчання і розробка алгоритму керування навчально-

пізнавальною діяльністю учнів на музичних заняттях; 

розробка та використання в навчальному процесі  окремих або комплексу 

комп'ютерних програм. 

              Серія програм «Класична музика» ознайомлює школярів з творчістю 

композиторів, містить приклади музичних творів, які подані у виконанні 

найкращих музикантів світу (аудіо та відеоматеріали). Програма також 

містить глосарій музичних термінів. 

Серія програм «Енциклопедія музичних інструменів» ознайомлює 

учнів з класичними музичними унструментами, демонструє їх вигляд та 

звучання, надає інформацію про відомих виконавців - інструменталістів. 

Програми містить віртуальну клавіатуру фортепіано. Учень має можливість 

музикувати за допомогою клавіатури компютера. вибравши тембр 

пропонованих інструментів. 

Програма  «Комп'ютерне фортепіано»   надає  учням можливість  

пограти на десятьох різноманітних інструментах. Можна грати на 

віртуальній клавіатурі за допомогою мишки компьютера.«Кіберсинтезатор» 

учень
 
  має  можливість з готових музичних фрагментів скласти свій твір, 

вибрати музичний стиль, у якому буде виконуватися твір. 

           У комп’ютерній програмі  Making  Muzic відправним моментом у 

складному процесі творчого потенціалу учнів є імпровізація як:першооснова  

художньої творчості дітей, найдоступніша  для дітей ігрова форма  

відображення дійсності.,форма продуктивної художньої діяльності.                           

Програма зорінтована на збереження і розвиток здібностей дітей,надає 

можливість створювати власні музичні композиції. 

Професійне музичне становлення, якщо мати на увазі складність 

прилучення талановитого музиканта до премудростей сучасних 

комп'ютерних технологій,  імовірно, варто починати   на більше ранній стадії, 

ще в музичній школі або коледжі. Але тут педагогові важливо виявити 



почуття міри, щоб технічний початок не заглушив у юному музиканті 

художника-творця з тонким і добре вихованим музичним слухом.           

          При розучуванні пісень на уроках музики в школі, так називані 

мінусовки набагато сильніше стимулюють у дітей інтерес до предмета, чим 

простий  фортепианний  супровід. Крім цього, включення комп'ютерів у 

програму  загальноосвітньої  школи сприяє кращому освоєнню матеріалу, 

дозволяє дітям виявляти й розвивати свої творчі здібності.  

За допомогою комп'ютера діти можуть віртуально бродити по залах 

музеїв (наприклад, музею музичних інструментів), вивчати творчість 

композиторів і навіть вивчати нотну грамоту. Педагог повинен знати такі 

програми й уміти ними користуватися. Але крім знання програм, бачиться 

необхідним введення в навчання майбутніх музикантів-педагогів творчих 

завдань.  

Музичний комп'ютер відкриває найширші можливості у творчому 

освоєнні простору музики як на рівні професійного мистецтва, так і 

аматорської творчості.  

Музичні комп'ютерні технології створили эволюційно новий період 

технічного відтворення музичної продукції: у жанрах прикладної музики, у 

засобах звукозапису, у якісних можливостях звуковідтворюючих апаратур, у 

театрально-концертній діяльності, у звуковому дизайні й трансляції музики 

(у тому числі - по Інтернету).  

Використання комп'ютерних технологій орієнтовано на індивідуальний 

характер роботи, що в цілому відповідає особливостям занять музикою.  

Питання, пов'язані із прилученням учнів до комп'ютерної музичної 

творчості, є актуальними по трьох основних причинах: 

 у сучасних умовах музичний комп'ютер одержав більшу доступність і 

поширеність у порівнянні з акустичними музичними інструментами; 

донедавна комп'ютер як інструмент музичної творчості не розглядався 

у вітчизняній педагогічній науці; 

 музична творчість на основі комп'ютерних технологій є ефективним 



способом залучення сучасних школярів до аматорського музикування, 

відновлення традицій масового музикування й естетичного виховання. 

У той час як проблеми викладання такої області творчості як 

комп'ютерна графіка одержали на сьогоднішній день багатобічне методичне 

рішення, педагогічні дослідження, що стосуються питань розвитку 

комп'ютерної музичної творчості учнів, у цей час носять поодинокий 

характер. Так, методичні особливості впровадження інформаційно-

комунікативних технологій у музичну освіту розкривають у своїх 

дослідженнях Г.Г. Бєлов, И.Б. Горбунова,  А.В. Горельченко, С.П. Полозов. 

И.М. Красильников звертається до теорії й практики впровадження в 

музичний освітній простір електронних музичних інструментів, М.И. Фролов 

є творцем одного з перших підручників по комп'ютерній музичній творчості 

для дітей, Б. Лорентцен, Б. Эндерс розкривають різні види дитячої 

комп'ютерної музичної творчості.. 

Таким чином, сучасна ситуація в теорії й практиці навчання дітей  

музичній творчості відрізняється сформованим протиріччям між 

актуальністю даного виду творчості  й недостатньою розробленістю 

принципів, методів і прийомів прилучення до нього учнів в умовах 

загальноосвітньої школи, у позаурочній діяльності, на электронних курсах, у 

творчих майстернях. 

Музично -  комп'ютерні   програми - одна з найрозвиненіших областей 

інформатики. Є багаторічний досвід поєднання потреби   дітей, підлітків і 

молоді із уже наявними технічними, методологічними й методичними 

можливостями. Застосування інформаційних   технологій   на уроках   музики   

в системі освіти реально може стати базою для формування художнього 

смаку,   розвитку   творчого потенціалу  дитини   й гармонійного   розвитку  

особистості в цілому.  

Методи роботи педагога-музиканта йдуть паралельно із 

загальнодидактичними методами, але, у той же час, специфіка діяльності має 

місце. Базою для роботи у викладанні музики в школі є не термінологічне 



оформлення художньо - педагогічного процесу, а принципи, які цілком і 

повністю випливали б із природи мистецтва - цілісність, образність, 

асоціативність, імпровізаційність. 

Застосування комплексу «Комп'ютерні музичні програми», дозволить 

не тільки слухати музику в якісному запису, переглядати фрагменти добутків 

відеозапису, але й дасть доступ до великого блоку інформації, пов'язаної з 

світом мистецтва: живопис, музика, література, народні промисли. 

Результати педагогічної  роботи відслідковуються в діагностичних картах, де 

відзначається різний рівень розвитку музичних здібностей. З формуванням 

наукового типу мислення зв'язується розвиток «рецептивного» компонента 

музичного мислення - неоднозначність сприйняття, множинність 

індивідуальних трактувань, різноманітність варіантів «слухання», розвиток 

асоціативного мислення, внутрішнього слуху, зору, чутливість до інтонації. 
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