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В сучасних умовах інтеграції до європейсько-го простору освітньої системи в Україні, зростан-ня інформаційно-технологічного простору зміни-ло уявлення про ресурсне забезпечення початко-вої школи, яке проявляється в супроводі і впрова-дженні в навчальний процес інноваційних техно-логій. Актуальність даної статті визначається фо-рмуванням інформаційного суспільства, безпосе-редньо пов’язаного з проникненням інформацій-но-комунікаційних технологій в усі сфери людсь-кої діяльності на межі XX − XXI ст., в тому числі і систему початкової музичної освіти. Однак слід зауважити, що питання інформаційно-кому-нікаційних технологій для формування розуміння музики учнів початкових класів на уроках музики залишається поза увагою сучасних дослідників.  Шкільна музична освіта припускає цілеспря-мований педагогічний вплив на особистість і роз-глядається як процес музичного розвитку особис-тості учнів, формування їх моральної і естетичної культури, почуттів, ідеалів, музичного смаку і по-треб. Музична освіта учнів початкової школи – це своєрідне явище, яке сприяє розвитку особистості дитини. Крім того, мета початкової музичної осві-ти і виховання полягає у формуванні музичної культури як невід’ємної частини духовної культу-ри школярів, що відображає інтереси сучасного суспільства в розвитку духовного потенціалу під-ростаючого покоління. Завдання музичної освіти учнів початкової школи формується на основі цільової настанови. Проблема розуміння музики в учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій в різ-них її аспектах розглядалася в працях багатьох 

науковців. Науковий інтерес для нашої статті представили дослідження про інформатизацію суспільства і взаємодію людини і комп’ютера (Р. Абдєєв, Г. Бузук, Б. Гершунський, А.Ракитов, В. Рачков та ін.); розвиток особистості в музичній психології (Л. Бочкарьов, В. Петрушин, Б. Теплов, Г. Ципіна і ін.); психологічні аспекти використан-ня комп’ютерних технологій в музичній освіті (В. Мазепус, В. Цеханський); автоматизовані сис-теми навчання на базі комп’ютерної та аудіовізуа-льної техніки (Б. Андрєєв, Н. Дьяченко, Т. Ільїна, А. Смирнов та ін.); використання музично-комп’ютерних технологій за кордоном (А. Бентін, П. Горгес, А. Мерк, В. Роллін); комп’ютеризація музичної освіти (В. Медушевська, С. Полозов та ін.); розробка музично-апаратного і програмного забезпечення (С. Пучков, М. Шерман, А. Устинов, та ін.); формування і розвиток електронної музич-ної творчості в системі загальної музичної освіти (І. Айдарова, А. Бороздін, І. Красильников та ін.). Питання реалізації навчально-розвивального потенціалу музичного мистецтва на уроках музи-ки в початковій школі підіймає Т.Черниш. Автор зазначає, що використання музичних вправ у про-цесі музичного навчання учнів початкової школи допомагає розв’язати такі психологічно-педагогічні завдання: 1) розвиток комунікативних умінь і навичок;  2) корекція психічних та емоційних станів; 3) розвиток емоційної сфери дитячої особистості; 4) формування навичок самопрезентації; 5) налагодження емоційно-сприятливої атмос-фери у класному колективі.  
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ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОЦІ МУЗИКИ 
Стаття присвячена навчально-розвивальному потенціалу інформаційно-комунікаційних техноло-

гій для формування розуміння музики в учнів початкової школи на уроці музики. Розкривається викорис-
тання комп’ютерних программ (MIDI, Musical Instruments Digital Interface, Garage Band, FlexiMusic Comp-
oser, FL Studio, Finale, Sibelius) у навчальний процес на уроці музики учнів початкової школи. Висвітлю-
ються різноманітні й багатопланові психолого-педагогічні завдання інформатизації навчального про-
цесу в учнів початкової школи. Акцентується твердження щодо необхідності застосування музично-
комп’ютерних програм на уроці музики, що сприяє формуванню розуміння музики в учнів початкової 
школи на уроці музики. 
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Значна частина музичних вправ, сприяючи духовному та психічному оздоровленню дитини, ґрунтується на застосуванні імпровізації – во-кальної, ритмічної або пластично-рухової, що ши-роко простежується в ідеях педагогів-новаторів Ж. Далькроза та К. Орфа. Пропонуються такі на-прями музичної діяльності: вокальна та ритмічна імпровізація; музично-інструментальна діяль-ність; музично-рухові та пластичні ігри. Музичні вправи за кількістю учасників поділено на індиві-дуальні, парні, групові та колективні. Автор за-певняє, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до системи шкільного навчання сприятиме зменшенню інтелектуалізму мистецької освіти та підсиленню її сутнісної осно-ви – емоційності [9].  Метою нашої статті є теоретичне обґрунту-вання актуальності питання формування розумін-ня музики засобами інформаціино-комуніка-ціиних технологіи як педагогічноı ̈проблеми поча-тковоı ̈школи.  Термін інформац́іино-комун́ікаціині тех-нол́огії (ІКТ, від англ. information and communica-tions technology, ICT) – це загальний вираз, який підкреслює роль та інтеграцію телефонних ліній, комп’ютерів, програмного забезпечення, які до-зволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інфо-рмацію. Іншими словами, ІКТ складається з теле-комунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Цей термін вперше використав у доповіді Денніс Стівенсон для уряду Великої Британії в 2000 році, який посприяв ство-ренню нового Національного навчального плану. Адже інформаційних технологій також стосують-ся, зокрема, й засоби масової інформації – періо-дична преса, радіо, телебачення, що існували ще до появи комп’ютерів. До того ж, зважаючи на те, що змістовим аналогом терміну “інформатичний” є взаємоуточнювальне словосполучення “комп’ю-терно-інформаційний”, то для вираження відпо-відних категорій у сфері інформатики та інформа-ційно-комунікаційних технологій є змога зменши-ти кількість використовуваних слів. Отже, розвит-ку сучасного вчителя потребує нові вимоги щодо інформаційно-комунікаційних технологій до уч-нів початкової школи на уроках мистецтва.  Сучасний вчитель повинен знати тенденції інформатизації початкової освіти, а саме: 1). психолого-педагогічні умови використання інформаційно-комунікаційних технологій у робо-ті з дітьми; 2). вміти користуватися новими інфо-рмаційними освітніми технологіями, застосовува-ти педагогічні можливості інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній 

діяльності; 3). сприяти формуванню основ інфор-матичних компетентностей та інформаційної ети-ки у вихованців, сформувати в дітей адекватне уявлення про роль комп’ютерних технологій у їх житті. У процесі формування розуміння музики сприяє візуалізація навчальної інформації. Вико-ристання інформаційно-комунікаційних техноло-гій для візуалізації навчального матеріалу дає можливість зробити його більш доступним і лег-ким для сприйняття, систематизованим, наочним, що досягається завдяки інтерактивних, динаміч-них і мультимедійних засобів при його поданні [7, с. 128-133]. У ході дослідницької роботи ми окреслили, що одним з продуктивних шляхів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в на-вчальний процес музичної освіти є застосування технології інтерактивного мультимедійного на-вчання. Так, І. Красильніков визначає, що interac-tive multimedia – це забезпечення можливості ро-боти користувача з інформацією, представленою в різних формах: аудіо, графіка та відео [6, с. 48]. Мультимедіа-технології (від лат. multi − багато; media − засіб, спосіб) надають вчителю музики в початковій школі можливість заміни багатьох ме-тодів, що стали непродуктивними. Такі технології дозволяють використовувати одночасно різні ви-ди інформації: письмовий текст, усну мову, рух та ін. Наприклад, Т. Балаховська пропонує кілька ва-ріантів тлумачення терміна “мультимедіа”: 
– комплекс різних видів інформації (текстів, статистичної графіки, анімації, мови, музи-ки, відеозображення); 
– обладнання, що дозволяє працювати з різ-ною інформацією; 
– інтерактивний програмний продукт, що поєднує всі перераховані види інформації. Це може бути будь-яка розвиваюча, на-вчальна, ігрова програма (енциклопедія, словник тощо) [2, с. 37]. Мультимедійні технології об’єднують в собі логічні і образні способи освоєння інформації на уроці музики. Тому під “мультимедійними техно-логіями” ми розуміємо використання спеціалізо-ваного комп’ютерного обладнання (інтерактивна дошка, проектор, комп’ютер або ноутбук, DVD-програвач, програми для створення мультимедіа), за допомогою якого можна відтворювати і нада-вати інформацію у вигляді текстів, зображень, навчальних комп’ютерних програм, що супрово-джуються звуком, відео, анімацією та іншими ві-зуальними ефектами відповідно до основної педа-гогічної мети. Зокрема, на екран мультимедіа мо-жна відобразити тему, основні завдання уроку, художні ілюстрації до теми, текст пісень тощо. 
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Важливо зазначити, що демонстраційний зоровий ряд тут виконує функцію стимулятора емоційно-образного сприйняття музики. Адже звісно, що формування музичного сприймання школярів є провідною проблемою сучасної музичної педаго-гіки сьогодення. Завдяки використанню мультимедійних тех-нологій на уроці підвищується рівень розуміння музики в учнів початкової школи. Застосування сучасних комп’ютерних технологій на уроках му-зики в початковій школі робить навчання яскра-вим, незабутнім, цікавим для учня, формуючи емоційно-позитивне ставлення до мистецтва.  Завдання музичної освіти молодших школя-рів формується на основі цільової настанови: Так, І. Айдарова класифікує музично-комп’ютерні про-грами і виділяє найбільш поширені форми і при-йоми використання інформаційно-комунікатив-них технологій на уроках музики: 
– адаптовані (використання готових ресур-сів без їх якісної зміни): електронні навча-льні комплекси, методичні посібники, ен-циклопедії; 
– модифіковані (використання готових ре-сурсів, з їх зміною): електронні колекції для уроків (відео, аудіо, фотоматеріали); електронні завдання для самостійної ро-боти на основі таких колекцій; 
– авторські (створення власних ресурсів) [1, с. 60-62]. На наш погляд, дослідник вірно характеризує форми і прийоми використання інформаційно-комунікаційних технологій, проте не зазначає потенційні можливості в плані міждисциплінар-них зв’язків.  В свою чергу, С. Полозов запропонував трирі-вневу диференціацію структури комп’ютерних програм: 1. В залежності від мети використання комп’ю-тера як засобу навчальної діяльності (комп’ютер не може виконувати навчальну функцію) або навчальної діяльності (комп’ютер виступає в якості інструменту пі-знавальної діяльності учнів).  2. В залежності від застосованих форм навчаль-ної роботи (презентаційні, тренувальні і тес-тові).  3. В залежності від характеру середовища на-вчання, яке утворюється із застосуванням пев-ної програми [8, с. 18]. За дослідженням А. Бороздіна [3, с. 27-31] му-зично-комп’ютерні програми поділяються на на-ступні групи: 1). музичні програвачі; 2). програми для співу караоке; 3). музичні конструктори; 4). музичні енциклопедії; 5). навчальні програми; 6). програми для імпровізації, написання музики. На нашу думку, зазначені вище класифікації комп’ютерних програм розширюють вибір вчите-

ля для використання їх на уроках музики, проте, не всі вчителі музики достатньо компетентні в їх застосуванні.  Крім комп’ютера в сучасній музичній культу-рі та освіті широко використовуються електронні технології виконання різних музичних інструмен-тів. Найпоширенішою з них є використання ін-струментів “cинтезаторів”, основою яких є клаві-шне введення (аналогічне фортепіано, клавеси-ну), коду звуку відповідно до системи кодування MIDI. Абревіатура MIDI означає Musical Instruments Digital Interface, тобто цифровий інтерфейс музич-них інструментів − стандарт цифрового звукоза-пису на формат обміну даними між електронними музичними інструментами [6, с. 53-55]. Поряд з цілісним розумінням музичного тво-ру, з’являється можливість паралельно з музикою бачити нотну партитуру. Виникають завдання з пошуку окремих музичних фрагментів і фраз, в тому числі − і по їх опису і нотному запису. При цьому, використовуються деякі можливості про-грам-нотаторів (Finale, Sibelius). Вони допоможуть учневі побачити нотну партитуру, почавши з па-сивного сприйняття нотного тексту і відповідно-го аудіо-матеріалу, перейти до активного розу-міння відповідності нотних позначень і звучання, тобто до грамотного сприйняття нотних текстів, а саме – усвідомлення будови музичних мотивів, фраз і форм, розумінню фактури і драматургії, агогіки і динаміки в музиці. Наступним способом візуалізації звучання є прослуховування музики з одночасним перегля-дом в MIDI-секвенсор. Це дає можливість зрозумі-ти структуру музичного твору і розшифрувати багато неочевидних для простого прослуховуван-ня складових. Традиційним і одним з найулюбле-ніших дітьми видів діяльності на уроці є музику-вання на найпростіших музичних інструментах (шумових). MIDI-секвенсор (Anvilstudio, Cakewalk Sonar) дозволяє кожному комп’ютеру звучати ці-лим оркестром тембрів: від ударно-шумових до тембрів органу або скрипки. Це означає, що учень може використовувати звучання всіх цих інстру-ментів для створення аудіозаписів або реального виконання. Крім того, стають можливими інстру-ментування і елементи аранжування кінестетич-них синтезаторів. Кінестетичний синтезатор як пристрій для введення звукової інформації за допомогою MIDI-клавіатура (або будь-який синтезатор з usb-виходом) дозволяє учневі легко вводити в ком-п’ютерну програму музичний фрагмент. Цей при-стрій із застосуванням відповідної програми дає учневі можливість стати як учасником групового співу так і виконавцем-інструменталістом. Для 
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розучування мелодії або гармонічного супроводу учень може використовувати відео-тренажери гри на клавіатурі. Як стверджує П. Живайкін, означені навчальні дії учня уможливлюють опа-нування нескладного матеріалу навіть учневі, який не володіє нотною грамотою. В результаті школярі набувають не тільки пісенну культуру (як при традиційному навчанні), а також і культу-ру гри на інструменті [4, с. 62-66]. Наступним видом навчальної діяльності учня на уроці музики може стати “музичне конст-руювання”. Подібний вид діяльності став мож-ливим завдяки так званим “музичним конструк-тором” (Garage Band, FlexiMusic Composer, FL Stu-dio). “Музичні конструктори” дозволяють учневі спілкуватися з музичними фразами. Даний вид діяльності поширює можливості учня початкової школи в області створення музики, адже щоб за-писати мелодію або гармонійну фактуру потрібно володіти необхідними знаннями, на викладання яких на уроці музики в школі просто не вистачає часу. Музичне конструювання як діяльність попу-лярна серед школярів, дозволяє досягти високого рівня мотивації до музичного навчання.  Однак, перед вчителем музики виникає за-вдання навчального процесу щодо інформаційно-комунікаційних технологій для формування розу-міння музики учня початкових класів на уроках музики. Так, на заняттях можуть бути розглянуті теми будови музики і термін “музична форма”. Раніше ці терміни були лише теоретичним мате-ріалом, який учні не засвоювали.  Творчість молодшого школяра може поступо-во поширюватися за рахунок використання реда-кторів і секвенсерів MIDI. Використання в почат-ковій школі на уроках музики комп’ютерних про-грам, таких як: нотний редактор (Finale, Sibelius), 

MIDI-секвенсор (Anvilstudio, Cakewalk Sonar) та “музичний конструктор” (Garage Band, FlexiMusic Composer, FL Studio) сприяють формуванню в уч-нів когнітивних умінь розуміння взаємозвʼязку між нотним позначенням та його звучанням, тоб-то до грамотного сприйняття нотних текстів, ус-відомлення будови музичних мотивів, фраз і форм, розумінню фактури і драматургії, агогіки і динаміки в музиці. Інформаційно-комунікаційні технології дають можливість бути не тільки слу-хачем, а й виконавцем-інструменталістом.  Отже, використання інформаційно-комуніка-ційних технологій на уроках музики сприяє на-вчально-розвивальному потенціалу учня почат-кової школи для формування здатності до розу-міння музики, а саме:  
– мотивації; 
– індивідуалізації й диференціації; 
– пізнавального розвитку дитини; 
– формування культури навчальної діяльно-сті та інформаційної культури.  Таким чином, проблема навчально-розви-вального потенціалу учнів початкової школи за-собами інформаційно-комунікаційних технологій не втрачає своєї актуальності. Впровадження ін-формаційно-комунікаційних технологій в на-вчальний процес для формування розуміння му-зики в учнів початкової школи на уроці музики – це складний процес, що зумовлений індивідуаль-ними психологічними особливостями, досвідом особистості, емоційно-почуттєвою сферою. Перспективою подальшого розгортання дос-ліджуваної проблеми є розробка методики впро-вадження інформаційно-комунікаційних техноло-гій на уроках музики в початковій школі з метою формування в учнів розуміння музики як важли-вого критерію загальнокультурної компетентнос-ті людини. 
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Маковский Д.А. Учебно-развивающий потенціал информационно- коммуникационных тех-
нологий для формирования понимания музыки учащихся начальной школы на уроке музики 

Статья посвящена учебно-развивающей потенциала информационно-коммуникационных техноло-
гий для формирования понимания музыки у учащихся начальной школы на уроке музыки. Раскрывается 
использование компьютерных программ (MIDI, Musical Instruments Digital Interface, Garage Band, 
FlexiMusic Composer, FL Studio, Finale, Sibelius) в учебный процесс на уроке музыки учащихся начальной 
школы. Освещаются многообразны и многоплановы психолого-педагогические задачи информатизации 
учебного процесса у учащихся начальной школы. Акцентируется утверждение о необходимости приме-
нения музыкально-компьютерных программ на уроке музыки, способствует формированию понимания 
музыки у учащихся начальной школы на уроке музыки. 

Ключевые  слова :  учебно-развивающий потенціал, информационно- коммуникационные техноло-
гии, понимание, учащиеся начальной школы, урок музыки. 

 
Denys Makovskyi. Development potential of information and communication technologies for for-

mation of music understanding in primary school pupils 
The article is devoted to the educational and developmental potential of information and communication 

technologies for the formation of understanding of music in primary school students at the music lesson. Psycho-
logical characteristics of younger school age – inquisitiveness, emotionality, mental activity, immediacy, openness, 
trustworthiness, their belief in the undeniable authority of the teacher and willingness to fulfill any of his tasks 
are favorable conditions for affirmation of broad social motives at this age responsibility, understanding of the 
need for training etc. The possibility of a teacher in music lessons using various computer programs: MIDI, Musi-
cal Instruments Digital Interface, Garage Band, FlexiMusic Composer, FL Studio, Finale, Sibelius. The use of mod-
ern computer technology in music lessons in primary school makes learning bright, unforgettable, interesting for 
the student, contributing to the formation of cognitive skills in students, forming an emotional-positive attitude to 
the arts. After all, the use of information and communication technologies in the classroom increases the level of 
understanding of music in primary school students. 

Various and multifaceted psychological and pedagogical tasks of informatization of the educational process 
in primary school students are highlighted, namely: development of communication skills; correction of mental 
and emotional states; development of the emotional sphere of the child's personality; formation of self-
presentation skills; setting up an emotionally-supportive atmosphere in the classroom. The use of information and 
communication technologies in music lessons contributes to the educational and development potential of pri-
mary school students to form an understanding of music, namely: motivation; individualization and differentia-
tion; cognitive development of the child; forming a culture of educational activity and information culture. 

Thus, the problem of educational and development potential of primary school students by means of informa-
tion and communication technologies does not lose its relevance. The introduction of information and communi-
cation technologies into the educational process for forming the understanding of music in primary school stu-
dents in a music lesson is a complex process that is caused by individual psychological characteristics, personal 
experience, emotional and sensual sphere. 

Key  words :  educational and development potential, information and communication technologies, under-
standing, primary school students, music lesson.  


