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Актуальність. У порівнянні з традиційним, комп'ютеризоване музичне 

навчання є прогресивним напрямом у системі сучасної освіти. Разом з тим, 

реформування та оновлення освітянської практики ґрунтується на взаємозв'язку 

традиційного та новаторського. 
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Технічний прогрес сьогодення супроводжується накопиченням інформації, значна частина якої є 

звукова, що репродукується через систему комп'ютерів, й опосередковано та безпосередньо впливає 

на стан розвитку особистості, її смакових уподобань, музично-естетичну вихованість. 

У порівнянні з традиційним, комп'ютеризоване музичне навчання є прогресивним напрямом у 

системі сучасної освіти. Разом з тим, реформування та оновлення освітянської практики ґрунтується 

на взаємозв'язку традиційного та новаторського. Це зумовлює необхідність вивчення "сполучних" 

зв'язків з метою синтезу набутого традиційного досвіду й інновацій комп'ютеризованого навчання.  

Ми вважаємо, що впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес дозволить 

значно підвищити ефективність музичного виховання молодших школярів на основі особистісно-

диференційованого підходу, використання спеціальної комп'ютерних програм та системи 

індивідуально-творчих завдань. 

Педагогічний досвід засвідчує, що використання комп’ютерних технологій надає можливість 

молодшим школярам здійснювати самостійні навчальні дії та операції, знаходити, вивчати та 

усвідомлювати поняття «звук» як феномен, що функціонує у навколишньому середовищі; 

експериментувати з джерелами звукоутворення; здійснювати запис різних видів звукозображальної 

інформації; імітувати звуки, знаходити нове звучання; створювати звукові розповіді або вільні 

звукові композиції з метою реалізації своїх ідей та прояву в такій формі особистісних думок, 

почуттів; створювати шумові ефекти; використовувати звукову палітру для супроводу поетичного 

тексту; одержувати знання про музичні інструменти, вивчаючи їх побудову, визначати 

функціональне призначення, діапазон, тембр, принципи звукоутворення; імпровізувати, створюючи 

власні звукові мелодійні малюнки, композиційні мініатюри різні за характером, настроєм, змістом та 

формою; аранжувати мелодії, використовуючи можливості забарвленого звучання різних 

інструментів, голосу та інших джерел звукоутворення; вивчати музику різних стилів, напрямів, 

жанрів, накопичуючи особистісний досвід орієнтації в мистецтві музики. 



Питання пов’язані із прилученням учнів до комп’ютерної музичної творчості, є актуальними по 

трьом основним причинам: 

 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. 

Проблема розвитку комп’ютерної музичної творчості молодших школярів здобуває особливе 

значення, з огляду на соціальну значимість розвитку їх креативності, як умови успішної соціалізації в 

сучасному суспільстві, негативні психологічні наслідки відсутності можливостей займатися 

художньою творчістю в цей віковий період, а також високий інтерес молодших школярів до музично-

творчого самовираження.  

Сучасні комп’ютерні технології базуються на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними 

методиками. Систематичне використання інформаційних технологій на уроках музики сприяє 

всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, насамперед розвитку її творчих здібностей. 

На уроках музики гармонійно поєднуються знання комп’ютерної грамоти з музикою, образотворчим 

мистецтвом, літературою, і як результат цього поєднання, створюються унікальні напрями ( 

комп’ютерні малюнки, живопис, графіки, декоративний дизайн тощо). 

 Запровадження інформаційних технологій на уроках музики забезпечує вирішення завдань 

всебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, а саме: 

 фантазії і художньої уяви; 

 асоціативного сприймання і мислення на основі художнього і музичного матеріалів; 

 розуміння поняття ритму в природі і мистецтві; 

 відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри. 

 Використання інформаційних технологій дозволяє залучити учнів до такої діяльності: 

 створення творчих робіт; 

 пошукової роботи під час вивчення народної творчості, української музичної культури, 

творчості композиторів світу тощо. 

 Використання інформаційних технологій сприяє закріпленню інтегрованих знань та 

формуванню вмінь, набутих на уроках музики, образотворчого мистецтва, літератури, які надихають 

на створення власного творчого доробку, дозволяють учителю музики контролювати художньо-

творчий розвиток учня, формувати спеціалізовані знання у процесі виховання особистості в музиці, 

реалізувати можливості сучасних засобів навчання.  

Використання комп’ютерних програм дозволить збагатити навчальні кабінети музики 

змістовними матеріалами на електронних носіях, систематизувати методичний фонд кабінетів, 

сформує навички роботи з систематизації знань, грамотного пошуку інформації на сучасному рівні. 

Нові комп’ютерні технології допомагають учителеві активізувати творчу уяву учнів, розвивають 

внутрішню музичну пам'ять, зацікавленість музикою. Використання комп’ютера на уроках музичного 

мистецтва створює можливості для розвитку зорової пам’яті, фантазії, формування у дітей естетично-

гармонійного світосприймання. Застосування інформаційних технологій на уроках музики в системі  

може стати базою для формування художнього смаку, розвитку творчого потенціалу дитини й 

гармонійного розвитку особистості в цілому. 
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