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Євгеній Хекало  
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З МУЗИКИ У КОНТЕКСТІ 
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИЧНИХ КЕРІВНИКІВ  

 
Розробка й удосконалення змісту професійної освіти вихователів, 

зокрема музичних керівників, що працюють у дошкільних навчальних за-
кладах – один із пріоритетних напрямків педагогічного пошуку сучасних 
вітчизняних дослідників. Останнім часом особливої популярності набули 
коп’ютерно-інформаційні технології навчання, що обумовлює створення 
нових стандартів музичної освіти, програм, підручників та проведення 
цікавих експериментів в інноваційній діяльності викладачів вищих нав-
чальних закладів, зокрема педагогічних училищ та коледжів. 

У загальнодержавних документах, зокрема у Державній національній 
програмі «Освіта: Україна ХХІ століття» та Національній доктрині розвит-
ку освіти в Україні одними із пріоритетних напрямів розвитку освіти ви-
значено інформатизацію та технологізацію освітнього процесу, що 
наближає нашу державу до європейських та світових стандартів не тільки 
освіти в цілому, але й професійної освіти в усіх галузях [1, 2]. Взагалі 
вирішенню важливих питань удосконалення професійної діяльності 
майбутніх педагогів присвячено праці А. Алексюка, Г. Васяновича, 
С. Гончаренка, О. Дубасенюк, І. Зязюна, А. Іванченка, Н. Кічук, 
Н. Кузьміної, М. Лещенко, Н. Ничкало, Л. Пуховської, С. Сисоєвої, 
В. Сластьоніна, О. Сухомлинської, Л. Хомич, О. Щербакова, Т. Яценко та 
інших вчених. Підготовці майбутніх учителів в галузі мистецької освіти 
присвячено праці Т. Завадської, Т. Люріної, Л. Масол, Н. Миропольської, 
О. Олексюк, В. Орлова, Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, 
Л. Хлєбникової, Т. Цвелих, О. Шевнюк, Г. Шевченка, В. Шульгіної, 
О. Щолокової, Б. Юсова. 

Незважаючи на наявність цілої низки фундаментальних досліджень у 
педагогічній науці, недостатньо вивченим залишається питання викори-
стання сучасних інноваційних комп’ютерних технологій в освітньому 
процесі в умовах педагогічного коледжу. Комп’ютерні технології в 
сучасній системі освіти розглядаються, як один із необхідних засобів 
діяльності педагога, тому закономірністю є те, що комп’ютер органічно 
увійшов у педагогічний процес професійної підготовки музичних 
керівників дошкільних навчальних закладів. У сучасних освітніх стандар-
тах вищої професійної освіти, комп’ютерні засоби виділяються, як один із 
змістовних компонентів підготовки педагога-музиканта [3]. У зв’язку із за-
значеним постала необхідність вирішення питання не тільки «Чого навча-
ти?», використовуючи інноваційні технології навчання, але і «Як 
реалізувати їх у практичній у діяльності вищих навчальних закладів?». На-
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самперед, слід звернути увагу на те, що для цього технологічною повинна 
бути не тільки сама програма підготовки музичних керівників, але й про-
цес організації та реалізації педагогічного процесу в умовах педагогічного 
коледжу. 

З огляду на зазначене, метою статті є характеристика особливостей 
використання сучасних комп’ютерних технологій у підготовці педагогів 
музикантів. 

Завданням даної статті є вивчення особливостей використання су-
часних комп’ютерних технологій в педагогічному процесі, що 
здійснюється педагогічними коледжами у підготовці музичних керівників 
дошкільних установ та педагогів-музикантів. 

Процес використання комп’ютерних технологій поєднує дві 
самостійні, але водночас взаємообумовлені складові: а) комп’ютерні 
технології у викладанні теоретичного матеріалу з музики (ознайомлення з 
музичним твором, історичною епохою, пов’язану з твором, навчання 
нотній грамоті тощо); б) комп’ютерні технології в музичній діяльності 
студентів (використання комп’ютерних програм для відтворення музично-
го твору, створення музики, розробка супроводжуючих візуальних засобів 
навчання та ін.) [4]. 

Використання цифрового інструментарію в музичній освіті є про-
явом процесу загальної комп’ютеризації. У її рамках позначилися два на-
прямки, пов’язані із застосуванням комп’ютера в музичній освіті – це му-
зична інформатика, а також електронна (комп’ютерна) музична творчість. 

Музична інформатика розглядає комп’ютер, як засіб вирішення 
традиційних завдань в різних галузях музичної (композиторської, 
виконавської, звукорежисерської), музикознавчої та музично-педагогічної 
діяльності. Вона допомагає ефективно вирішувати традиційні завдання 
засвоєння необхідних знань, умінь і навичок в різних областях музичного 
навчання, спонукає до засвоєння призначеного для користувача інтерфейсу 
комп’ютера, різних музичних редакторів, програм нотного набору, введен-
ня баз даних. Навчальні програми-презентатори, довідники, тести сприя-
ють залученню до більш глибокого вивчення історії та теорії музики, удо-
сконалення навичок сольфеджування тощо. Все це оптимізує навчальний 
процес, сприяє розвитку самостійності в музично-пізнавальній діяльності 
педагогів-музикантів [4, 41]. Навчання на основі цифрового 
інструментарію слід визнати надзвичайно перспективним напрямком 
музичної педагогіки, що дозволяє залучити до активних форм музичної 
творчості значну кількість студентів. 

Підбір комп’ютерних програм зорієнтований на методику навчання 
музичному мистецтву в педагогічному коледжі. Розповсюдженими про-
грами запису звуку Аudio СD (Аhеаd Nеrо), програми нотного набору і 
верстки музичного тексту (Finаlе 2003), програми запису та обробки звуку 
(Аdobe Audition, Sound Forge), програми підготовки презентаційної 
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графіки (МS Роwer Point). Нові комп’ютерні технології допомагають 
викладачеві активізувати творчу уяву студентів, розвивають внутрішню 
музичну пам’ять, зацікавленість музикою, прагнення оволодіти та вміти 
користуватися тими програмами, які пропонує викладач, спонукає до по-
шуку нових. 

Використання комп’ютера на індивідуальних заняттях на музичному 
інструменті здійснюється за такими напрямками: 

1) застосування комп’ютера чи проектора в презентаціях, що дає 
можливість для більш ретельного відбору матеріалу, робить візуальний 
ряд більш якісним і разом з тим дозволяє виносити на екран необхідні 
терміни, таблиці та схеми; 

2) набір і редагування тексту у процесі роботи над рефератами. 
Комп’ютер дає можливість для якісного набору тексту, включаючи його 
подальшу редакторську правку і верстку з розміщенням репродукцій у 
тексті; 

3) створення презентацій рефератів в програмі Роwer Point, що 
дозволяє зробити відповідь студентів більш наочною та цікавою. Ця про-
грама входить у програмний пакет Microsoft Office і не належить до групи 
спеціальних музичних програм, але може бути використана викладачем у 
професійній діяльності. Зокрема з її допомогою можна створити 
презентації до занять, котрі включають як наочний, так і звуковий 
матеріал. Використання цієї програми в навчанні полегшує сприйняття 
інформації, поданої перед початком заняття. Слід зауважити, що Роwer 
Point часто використовується у презентаціях педагогічного досвіду викла-
дача, навчальних програм або окремих розділів, курсів. Програма Роwer 
Point дозволяє поєднати аудіо- та відеоматеріали в єдине ціле. З цих 
позицій комп’ютер стає універсальним засобом навчання, а зручність його 
використання допомагає організовувати процес навчання раціонально й 
ефективно [6]. 

Переорієнтація освіти від «знаннєвої» парадигми до «діяльнісної» 
супроводжується впровадженням в освітній процес такої особистісно-
орієнтованої технології, як «метод проектів». Проектна діяльність 
студентів завжди спрямована на вирішення проблеми, глибина 
дослідження якої визначається їх віком, інтелектуальними та духовними 
можливостями. У сфері музичного мистецтва реалізація методу проектів 
вимагає специфічних підходів. Музичні проекти для студентів можуть 
реалізовуватися у різних формах діяльності: сценічної, образотворчої, 
літературної, журналістської, створенні відеопрограм, відеофільмів тощо. 
У контексті використання комп’ютерних технологій, доцільним буде ви-
користання слайд-презентацій у програмі Роwer Point, або програмах-
презантаціях фото (якщо презентація не містить текстового наповнення). 
Робота з цією програмою є ефективним засобом формування технологічної 
культури педагога [6]. 
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Вагому нішу у використанні комп’ютерних технологій на заняттях з 
музики у педагогічних коледжах може займати робота із звуковими редак-
торами (Аdobе Audition, Sound Forge). Їх використання уможливлює запис, 
редагування й обробку звуку, мелодії, допомагає педагогу відбирати і ком-
понувати фрагменти музичних творів для створення аудіо-альбомів, котрі 
можуть бути використані як дидактичні матеріали у практичній діяльності 
музичного керівника у дошкільному закладі. Використання звукових 
редакторів дозволяє майбутньому педагогу-музиканту самому створювати 
аудіохрестоматію, обробляти готові фонограми, що особливо корисним є у 
роботі музичного керівника [5, 86]. 

Використовуючи звукові редактори, викладачі педагогічних 
коледжів, на заняттях з музики, можуть створювати звукові файли з 
фрагментів музичних творів, далі компонувати їх відповідно до вирішення 
певної проблеми. Так, наприклад, студенти можуть на занятті з музики 
створювати власні музичні композиції з готових звукових зразків, 
комбінуючи і моделюючи їх відповідно до свого задуму. Така діяльність 
зробить урок більш продуктивним і творчим для студентів, навчить їх 
організації такої діяльності у власній роботі. 

Програма Finаle 2003 використовується як нотний редактор. Можна 
виділити такі методичні аспекти використання цієї програми в процесі 
навчання: створення ритмічних партій, ритмічних партитур, створення 
партитур вокальних творів, партитур для вокально-інструментального му-
зикування, розробка нотного робочого матеріалу до уроку, тестових зав-
дань, створення вокально-репертуарних збірок [5, 84]. 

Використання нотного тексту в навчанні студентів-музикантів є 
невід’ємною, обов’язковою складовою професійної підготовки музичних 
керівників та педагогів музикантів. На практичних заняттях нотні тексти 
можуть бути використані при розробці тестових форм контролю. Наприк-
лад, одне з тестових завдань для студентів може бути таким: наспівати про 
себе знайому студентові пісню, а потім зібрати з попередньо розділених та 
переставлених викладачем, у довільному порядку тактів, нотний текст 
мелодії цієї пісні. Використання комп’ютерних програм дозволить збага-
тити навчальні кабінети музики змістовними матеріалами на електронних 
носіях, систематизувати методичний фонд кабінетів, сформує навички ро-
боти з систематизації знань, грамотного пошуку інформації на сучасному 
рівні. 

В епоху інформаційних технологій немає проблем, пов’язаних з по-
шуком інформації. Головне завдання – навчитися нею користуватися, 
відбирати, структурувати, пред’являти. Можливості комп’ютерних засобів 
навчання дозволяють вибирати програми, рекомендовані до використання 
на заняттях музики у професійній підготовці кадрів з музичної сфери. У 
числі таких програм – сучасна мультимедійна енциклопедія Кирила і 
Мефодія «Шедеври класичної музики», що включає статті та ілюстрації 
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про композиторів і їх твори, відеофрагменти оперних і балетних 
спектаклів, словник музичних термінів. Енциклопедія популярної музики є 
ілюстрованою історією вітчизняної та зарубіжної популярної музики. Про-
грама «Соната» з музичної колекції історії культури містить інформацію 
про композиторів, фрагменти музичних творів, ілюстрації з історії музики, 
літератури. У програмі «Музичний клас» представлені уроки музичної 
грамоти, історія музичних інструментів, вправи для закріплення, творчі 
завдання тощо. 

Отже, здійснений аналіз особливостей використання комп’ютерних 
програм та технологій в освітньому процесі педагогічних коледжів є ефек-
тивним засобом удосконалення та оптимізації цього процесу у підготовці 
музичних керівників дошкільних установ та педагогів-музикантів. Вони 
сприяють не тільки вдосконаленню самоорганізації, творчої самореалізації 
та урізноманітненню методів навчання студентів, але й розширенню 
їхнього світогляду через використання комп’ютера, як засобу навчання му-
зики, мережі Інтернет як джерело пошуку інформації, щодо комп’ютерних 
програм з навчання дітей дошкільного віку музики, організації музичної 
діяльності тощо. Успішність використання комп’ютерних технологій у 
навчанні музичних керівників дошкільних установ та педагогів-
музикантів, взагалі, залежатиме від урахування викладачем педагогічного 
коледжу технологічного та методичного аспектів. Технологічний аспект 
визначається наявністю та використанням комп’ютера й програмного за-
безпечення як засобів навчання, а методичний аспект визначає глибину 
засвоєння комп’ютерних технологій через використання методів та 
прийомів навчання у педагогічному процесі. При недотриманні таких умов 
результатом педагогічного процесу може бути те, що студент буде добре 
володіти комп’ютерними програмами, але так і не зрозуміє глибину та 
багатогранність музичного мистецтва. Тому, плануючи використання 
комп’ютерних технологій, викладач педагогічного коледжу зобов’язаний 
виходити насамперед із завдань професійної підготовки педагога-
музиканта, що забезпечує розширення меж його професійної діяльності. 

Перспективи подальших досліджень цієї проблеми вбачаємо у 
розробці практичних занять з музики з використанням комп’ютерних 
технологій в умовах педагогічного коледжу, невирішеним залишається, та-
кож, питання урізноманітнення форм організації таких занять, теоретичних 
напрацювань з вивчення музичних комп’ютерних програм тощо. 
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