
 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 48, 2014 

 81 

УДК 004(07) 

Людмила Волошина  

 
РЕДАКТОР МУЗИКАЛЬНИХ ПАРТИТУР НА УРОКАХ 

ІНФОРМАТИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ  
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
Розробка та вдосконалення змісту освіти – один із пріоритетних 

напрямів педагогічного пошуку. Це обумовлює створення нових 
стандартів освіти на уроках інформатики для учнів художньо-естетичного 
профілю. Підвищення якості освітнього процесу залежить від 
технологізації процесу навчання та реалізації педагогічної діяльності. 

Актуальність даного дослідження пов’язана з процесом застосування 
комп’ютерних технологій в музичній діяльності школярів, що є наслідком 
загальної комп’ютеризації.  

У її рамках позначилися два напрями, пов’язані із застосуванням 
комп’ютера в музичній освіті – це музична інформатика, а також 
електронна (комп’ютерна) музична творчість [4]. 

Метою проведення даного дослідження є аналіз питання 
використання нотних редакторів вчителями інформатики для учнів 
художньо-естетичного профілю. 

Особливості використання музичних редакторів в процесі навчання у 
старшій школі художньо-естетичного профілю досліджували такі науковці 
як: С. Деніжна, яка досліджує специфіку комп’ютерної музики, галузі 
застосування комп’ютерних технологій з музики, навчальні комп’ютерні 
програми, що використовуються у процесі навчання музиці [1]; 
Л. Столярчук, яка досліджує використання комп’ютерних технологій на 
уроках музики та напрями музичної підготовки [4]; Є. Хекало, який 
досліджує особливості використання комп’ютерних технологій на заняттях 
з музики у контексті фахової підготовки музичних керівників [6]; 
В. Штепа, яка досліджує особливості використання та ресурси 
комп’ютерних навчальних програм на уроках музики в 5–7 класах [5] та ін. 

В науковій літературі ми не знайшли дослідження особливостей 
використання редактора музикальних партитур на уроках інформатики у 
старшій школі художньо-естетичного профілю.  

Ідея, яка покладена автором Вернером Швеером в основу вільно 
поширювального нотного редактора MuseScore, – це винесення мало 
використовуваного вбудованого нотного редактора з MIDI-секвенсера 
Muse в окремий проект. 

Робота учнів старшої школи художньо-естетичного профілю на уроці 
з програмою MuseScore розпочинається зі створення нової партитури, 
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використовуючи провідник створення нового проекту (рис. 1), в якому 
необхідно зазначити назву та композитора. Опцією внизу діалогова вікна 
визначається спосіб створення: із запропонованого списку шаблонів, або 
самостійно визначити список інструментів. Властивості партитури 
підлягають змінам на будь-якому етапі роботи з партитурою (Вставка-
Инструменты). 

 

 
 

Рис. 1 
 

Введення нот розпочинається з їх вибору та паузи з якої починається 
введення. На наступному кроці йде вибір тривалості ноти, натиснувши 
відповідну ноту на панелі інструментів, або натиснувши відповідну 
клавішу (1 для 1/64, 2 для 1/32, 3 для 1/16 і т.д.). Ноти вводяться за 
допомогою відповідних клавіш (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 
 

Більшість елементів у партитурі можуть бути змінені в режимі 
редагування (подвійне натиснення на кнопку). Нотний редактор дозволяє 
виділяти і транспортувати ноти, текстові замітки можна перетаскувати в 
довільну частину аркуша (рис. 3). 
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Рис. 3 
 

Для учнів існує можливість розтягувати такти, з метою вмістити 
лібрето, змінювати інтервал перед і після нот, включати і виключати 
відображення штілей та змінювати їх напрямок, вимірювати параметри 
текстових об’єктів на основі контекстного меню такту (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 
 

Властивість Visible дозволяє заховувати та демонструвати ноти і 
лінії стану для виділеного такту. Властивість Stemless дозволяє заховувати 
та демонструвати штилі нот для виділеного такту. 

Зміну тривалості, незалежно від того чи буде вона відображена на 
нотному стані, можна продемонструвати учням на прикладі (рис. 5): розмір 
такту 4/4, проте перший такт (затакт) має дійсну тривалість 1/4, в середині 
звичайні такти 4/4, а в кінці знову неповний такт 3/4. 

 

 
 

Рис. 5 
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Використовуючи відповідні закладки, учні можуть самостійно 
змінювати стиль партитури (рис. 6). 

 

 
 

Рис.6 
 

Велика вбудована база інструментів підвищує пізнавальний інтерес 
учнів художньо-естетичного профілю на уроках інформатики, оскільки на 
основі завчасно прописаних ключів дозволяє створювати партитури до 
різних музикальних напрямів. Для роботи зі списком інструментів 
використовують шаблони, які формують самостійно учні. Для цього 
зберігається новостворений документ, в папку з шаблонами, в який 
додаються потрібні інструменти (рис. 7) 

 

 
 

Рис. 7 
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Переміщення від вихідної позиції текстових і репетиційних поміток, 
що прив’язані до нот або ліній тактів, відбувається за подвійним натиском 
текстового об’єкту. При цьому завантажується режим редагування, а в 
нижній частині вікна з’являється панель з параметрами тексту, відповідно, 
використовуючи яку, учні можуть змінювати шрифт. 

В нотному редакторі закладений альтернативний інтерфейс для 
редагування власних документів, в якому можна змінювати значення 
шляхом введення чисел або вибором необхідних параметрів (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8 
 

В нотному редакторі вбудований секвенсор та синтезатор для 
відтворення партитури. Також учні можуть самостійно контролювати 
темп, місце старту, гучність (рис. 9). 

При відтворенні нот в MuseScore, на основі вбудованого FluidSynth, 
учні можуть використовувати закладені ефекти реверберації та хору 
(рис. 10). 
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Рис. 9 
 

 
 

 
 

Рис. 10 
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Розглянемо приклад завдання на основі використання даної 
програми, що дозволить глибше засвоїти пропоновані вчителем теми. 

Завдання 1. В наведеній партитурі змінити знаки цезури (Рис. 11). 
 

 
Рис. 11 

 
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до використання 

засобів комп’ютерних технологій в класах музичного профілю потребує 
вирішення наступних завдань: формування у студентів уявлень про 
комп’ютерні технології та мультимедійні засоби навчання, які 
використовуються в освіті; розвиток комп’ютерної грамотності у 
використанні засобів комп’ютерних технологій для застосування у 
подальшій викладацькій діяльності; ознайомлення з можливостями 
використання засобів комп’ютерних технологій та програмного 
забезпечення; оволодіння теоретичними знаннями про специфіку 
використання засобів комп’ютерних технологій; практичне використання 
засобів комп’ютерних технологій.  

В курсі навчання інформатики в класах музичного профілю 
обов’язковою складовою мають стати теми, присвячені цифровому звуку 
та МIDІ-технологіям, які допоможуть опанувати програми-секвенсери, 
звукові та нотні редактори.  

Нотний редактор наближує можливості учня старшої школи 
художньо-естетичного профілю, до тих людей, які можуть чути партитуру, 
тільки продивляючись її. 
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