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Гуманістична спрямованість сучасної освіти полягає в постановці мети 

- розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає 

розвиток суспільства. Нині актуальним є  створення нових освітніх 

технологій, які мають сприяти загальному розвитку особистості, підвищенню 

якості знань студентів, формування у них такого механізму мислення, який 

би дав можливість швидко адаптуватися до вимог, які постійно змінюються, 

знаходити нові джерела інформації, творчо застосовувати їх у професійній 

діяльності [7]. 

В сучасній системі освіти серед нових перспективних технологій 

навчання провідне місце займають інформаційні технології навчання, 

впровадження яких  в навчальний процес надає широкі можливості для 

подальшого загального та професійного навчання, активізації пошукових, 

творчих форм діяльності. 

Доцільність використання інформаційної технології в навчальному 

процесі вищого навчального закладу нерозривно пов’язана з поняттям 

інформаційної культури майбутнього фахівця, одним із головних завдань 

якої є оволодіння студентами загальними прийомами рішення поставлених 

завдань при використанні комп’ютера, метою якого в навчальному процесі і 



в подальшій професійній діяльності є інтелектуальний розвиток людини, 

розкриття її творчого потенціалу.  

У новітніх державних документах – Національній доктрині розвитку 

освіти України в XXI столітті(2002) та Концепції загальної середньої освіти 

(12-річна школа)  суттєвого удосконалення потребує музично – естетичне 

виховання [8, с.5]. 

 Педагогічний досвід показує, що використання інформаційних 

технологій у педагогічному коледжі на заняттях з предметів музичного циклу 

сприяє всебічному у розвитку особистості студента, його творчих здібностей, 

фантазії та художньої уяви, формуванню музичної культури та естетичного 

смаку, гармонійного світосприйняття і мислення на основі музичного 

матеріалу. 

Для викладання методики музичного виховання у коледжі створено 

(відповідно до робочої програми з предмету) авторські  електронні посібники  

з мультимедійними лекціями до тем предмету, де  використовується 

додатковий  інформаційний матеріал, опорні схеми і таблиці, зразки 

проведення музичних занять в дитячих навчальних закладах та 

відеоматеріали проведення пробних уроків у початкових класах, словники 

спеціальних термінів та емоційно - образних визначень музики, емоційно 

привабливі структурні елементи – цікавинки на уроках  музики у початкових 

класах,  контролюючі тестові програми з різнорівневими  завданнями та  

педагогічними задачами тощо.  

      З метою більш глибокого вивчення поставленої проблеми, теми 

лекції або  її  питання студенти залучаються до виконання творчих завдань, 

пошукової роботи. 

     Цікавою формою пошукової роботи на заняттях музики під час 

вивчення народної творчості, української музичної культури, творчості 

композиторів світу та інших тем є виконання самостійних робіт. Студенти 

здійснюють пошук, творчу переробку інформації та її зберігання для 

створення власних текстів, реферативних повідомлень в програмі PowerPoint 

та мультимедійних презентацій до них з гіперпосиланнями, продумують 

послідовність слайдів та візуальні ілюстрації, мовний і звуковий супровід ( у 

т.ч. добирають інструментально-тембральне озвучення музичних 

композицій), використовують додаткові ефекти анімації. І тут мережа 

Інтернет надає багато інформаційних джерел, що дає можливість 

організувати самостійну та індивідуальну роботу студентів з різних тем, а 

саме: «Народу вірний син» (М. Лисенко), «Сторінки історії українського 

романсу», «Геніальність Короля вальсів» ( І. Штраус ), «Творець вічного і 

прекрасного» ( К. Стеценко ) та багато ін.. 

      Результатом пошуково-творчої діяльності студентів при вивченні, 

наприклад,  видів музичної діяльностіз предмету  

« Методика музичного виховання»,є створення електронних довідників 

(наприклад, «Кабалевський і сучасність» з інформацією про різнобічність 

таланту Д. Кабалевського, з відеоматеріалами авторських програм про 

високоосвічену і культурну особистість композитора, з презентаціями до 



музичних програмових творів та блоком контролюючих завдань, серед яких 

значне місце займає цікава музична гра  

«Як ти знаєш музику Д. Кабалевського?» та ін..) та посібників.З метою 

висвітлення нових, цікавих, не відкритих суспільству граней неординарної 

особистості, одного з наймузичніших поетів нашої країни і всього світу 

Тараса Шевченка,студентами створено  електронний посібник  

« Новий погляд: Шевченко і музика», де серед його блоків «Творчість 

митця очима камери». « Магія пензля» та ін. родзинку складає   « Музична 

скарбниця» з презентаціями творів музичного поета та блок « Перевір себе». 

     Електронні супроводи, окрім використання їх на лекціях, доцільно 

використовувати під час проведення практичних занять, якими можуть бути 

також інтегровані заняття. Так, наприклад, зміст підсумкового бінарного 

заняття з предметів « Методика музичного виховання» та «Методика 

розвитку мовлення» з теми «Музично-ритмічні рухи як засіб корекції 

мовлення» передбачав виконання завдань, пов’язаних з використанням 

комп’ютерної техніки, а саме: презентації самостійних робіт дослідницького 

характеру з історії музично-ритмічного виховання та сучасних досліджень 

логоритміки, виконання творчих завдань презентації «Види музично-

ритмічних рухів» (з добором матеріалу фрагментів з мультфільмів), 

моделювання під музику емоційно-пластичного тренінгу «Таємниці 

весняного лісу» за ролями тощо. 

    Професійно-інформаційна культура, розвиток творчого потенціалу 

майбутніх вчителів виявляється, безпосередньо, і в процесі підготовки 

мультимедійних презентацій пробних уроків музики ( у тому числі 

нестандартних: урок - подорож, урок – концерт, малювання музичних образів 

в уяві тощо)  та їх проведення із застосуванням сканера, мультимедійного 

проектора в початкових класах загальноосвітньої  школи. Студенти 

набувають практичних навичок гармонійного поєднання знань комп’ютерної 

грамоти з музикою, образотворчим мистецтвом, літературою. Результатом є 

створення комп’ютерних малюнків, графіки, живопису, декоративного 

дизайну, складання контролюючих тестів для школярів. 

Новітньою формою розвитку творчого потенціалу особистості 

засобами мистецтва стало створення  електронної навчальної гри «Музична 

спадщина України через віки», яка складається з  тематичних блоків 

музично-теоретичного матеріалу, що представляють різні епохи музичної 

історії українського народу: «Народні думи та історичні пісні»; «Колискові» 

тощо. 

      Навчальна гра містить в собі  музично-художню галерею, 

відеоматеріали та аудіозаписи музичних творів, нотний архів, мультимедійні 

презентації. Блок «Перевір себе» дає можливість через виконання 

універсальних тестів, розв’язання головоломок чи кросвордів, музичну 

вікторину перевірити свої знання. 

     Важливе значення у підготовці студентів до пробних уроків музики 

в загальноосвітній школі має створення  електронного посібника « Вчитель – 

Музика», який уявляє собою навчально - методичну скарбницю, що вміщує в 



себе розробку комплексу матеріалів в  допомогу студенту – практиканту, для 

впровадження викладачами, вчителями музики. 

     В блоках, окрім теоретичного матеріалу з певного виду музичної 

діяльності на уроці музики, є  музично -  художня відео галерея композиторів 

та їх творів.  Виконуючи певний алгоритм дій, можна отримати повну 

інформацію: портрет композитора та відомості про нього, аудіо «плюс» і 

«мінус», слова , ноти, ілюстрація до пісні або відео тощо.  

    Отже, творче впровадження комп’ютерних технологій в навчально - 

виховний процес на заняттях музичного циклу, дисциплінує мислення 

студента, виховує цілеспрямованість, сприяє систематизації інтегрованих 

знань, якісній фаховій підготовці, суттєво впливає на підвищення рівня 

музичної культури, спонукає до активної пізнавальної діяльності, допомагає 

задовольнити творчі потреби. 

 

Література 

1. Артемова Л.В. Вчися граючись.- К.: Томіріс,1995.– с.111.  

2. Барко В.І., Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини. - 

К.,1991.- с.120. 

3. Бервецький 3., Хлебникова Л. Виховувати музичну культуру. //Грані 

творчості: Кн. для вчителя.- К.: Рад. шк., 1989.– с.І26-140. 

4. Бех І.Н. Виховання особистості: У 2 Кн.. Кн..2: Особистісно-

орієнтований підхід: науково-практичні засади. -К.: Либідь, 2003. – с.344. 

5.Затямина Т. Компютерні технології на уроці музики. 

 // Мистецтво в школі.– №5.–2006.–с.41 -43. 

6. Затямина Т.Про досвід використання педагогічних технологій на 

уроках музики: // Музика в школі.-2005.-№ 5. – с. 28-33. 

7. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). //Педагогічна 

газета.- 2002.- №1.- с.5. 

8 .Кушакова Н. Застосування новітніх інформаційних технологій у 

підготовці юристів. // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002.- 

№6.- с.61-66. 

9. Основи нових інформаційних технологій навчання : Посібник для 

вчителів / Авт. кол. за ред.. Ю. І.Машбиця.-К.: ІЗМН,1997. 

10.  Пометун О. І. та ін.. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання: Наук.- метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / За ред.. 

О. І. Пометун – К.: А С.К., 2004. – с. 192. 
 


