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У публікації визначено роль комп’ютерних технологій у сучасній системі 

вищої музичної освіти. Проаналізовано точки зору провідних учених щодо 

основних можливостей та переваг цих технологій. Окреслено організаційні 

заходи, які дають змогу успішно використовувати їх викладачами та 

здобувачами вищої музичної освіти. 

Ключові слова: комп’ютерні технології, вища музична освіта, освітній 

процес, переваги технологій. 

The publication identifies the role of the computer technologies in the modern 

system of higher music education. The views of leading scientists on the main 

capabilities and benefits of these technologies have been analyzed. The organizational 

activities that allow them to be successfully used by teachers and students of higher 

music education are outlined. 

Keywords: computer technologies, higher music education, educational process, 

advantages of technologies. 

 

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства комп’ютерні 

технології широко застосовуються в сучасній системі музичної освіти. Адже ці 

технології дають змогу не лише значно полегшити роботу сучасних виконавців, 

посилюючи та поглиблюючи можливість для аранжування обраних музичних 

творів, але й забезпечити технічну підтримку викладачам музичних дисциплін, 

даючи педагогам додаткові можливості на заняттях з музики. 
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При цьому відповідні комп’ютерні технології можуть замінити при 

необхідності майже всі необхідні для заняття музичні інструменти, забезпечити 

необхідне аранжування й акомпанування виконавцям під час співу. Тому сьогодні 

комп’ютерні технології стають в пригоді в професійній діяльності композиторів, 

музикантів та викладачів музики. 

Як установлено в дослідженні, серед дослідників, наукові розвідки яких 

були пов’язані з проблемою інформатизації освітнього процесу, можна назвати 

таких учених, як Т. Вороніна, Джан Мінкай, Джін Юль, Мен Сіанун та ін. 

Питаннями впровадження комп’ютерних технологій у процес музичної освіти 

займалися О. Бордюк, Н. Герасимова-Персидська, А. Горемичкін, В. Дорофєєва, 

М. Долгушина, Цао Лі, Хе Гонга та ін. Проте окреслене питання вимагає 

подальшого вивчення. 

Метою статті є висвітлення можливостей використання комп’ютерних 

технологій у системі сучасної музичної освіті. 

Як установлено в дослідженні, у науковій літературі виокремлено два 

основні напрями використання комп’ютерних технологій у сфері музичної освіти: 

музична інформатика та сфера комп’ютерної музики. Так, під час реалізації 

першого з цих напрямів комп’ютер застосовується для вирішення тих чи інших 

музичних завдань композиторської чи виконавської діяльності. 

Зокрема, музична інформатика спрямована на забезпечення засвоєння 

майбутніми фахівцями в музичній галузі необхідних професійних умінь і навичок, 

опанування ними відповідного музичного програмного забезпечення: музичних і 

нотних редакторів, баз даних тощо. Використання вказаного забезпечення в 

освітньому процесі стимулює розвиток самостійної пізнавальної діяльності 

здобувачів музичної освіти. 

Як зазначає В. Луценко, реалізація іншого визначеного вище напряму дає 

змогу створювати музику за допомогою комп’ютерного інструментарію, 

відкриває нові можливості музичної освіти, сприяє розвитку в майбутніх фахівців 

музичних спеціальностей не лише виконавських, але і творчих умінь. 

Крім того, організація освітнього процесу за допомогою комп’ютерного 

інструментарію дозволяє залучати одночасно значну кількість студентів до 

музичної діяльності. Варто також зауважити, що застосування комп’ютерних 

технологій у сучасній музичній освіти сприяє значному полегшенню роботи 

викладача, підвищенню ефективності освітнього процесу, зростанню інтересу 

здобувачів до змісту музичних дисциплін, забезпеченню розвитку мотивації 

музикантів щодо участі в позааудиторній професійно зорієнтованій діяльності, 

отриманню ними задоволення від досягнутих результатів [4, c. 94]. 

В. Приходько наголошує, що використання комп’ютерних технологій в 

освітньому процесі створює сприятливі умови для підготовки 

висококваліфікованих фахівців для музичної царини, які оволоділи не тільки 

змістом традиційних музичних дисциплін, але й інноваційними музичними 

технологіями. 

Дослідник також виділив перелік необхідних заходів, які треба 

реалізовувати для успішного впровадження комп’ютерних технологій у процес 

навчання здобувачів музичної освіти: забезпечити аудиторії доступом до світової 
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мережі Інтернет, а також відповідним технічним оснащенням, що включає не 

лише комп’ютери, але й сучасні мультимедійні програми; створити сучасні 

електронні підручники, навчально-методичні комплекси та методичні матеріали 

іншого виду для поліпшення викладання музичних дисциплін; організувати 

проведення відповідної комп’ютерної підготовки викладачів вищих закладів 

музичної освіти [5, c. 116-118]. 

Схожі думки висловлює Л. Теряєва, яка зазначає, що впровадження 

комп’ютерних технологій в освітній процес потребує використання інноваційних 

методів, технологій та засобів, зокрема електронних бібліотек, підручників та 

енциклопедій в електронній формі, сучасних музичних програм тощо. Авторка 

пояснює, що використання електронних бібліотек активізує засвоєння майбутніми 

фахівцями нових музичних термінів, поглиблює розуміння їх значень. 

Електронні підручники, які мають значні освітні можливості, сприяють 

ефективному засвоєнню студентами нових знань, вмінь та навичок у галузі 

музики. У свою чергу, мережа Інтернет дає можливість зручного та швидкого 

звертання суб’єкта навчання до будь-якої довідкової, наукової або навчальної 

інформації з музичних дисциплін [6, c. 275-283]. 

На думку І. Горбунової, комп’ютерні технології значно полегшують 

викладачу вирішення важливих педагогічних та методичних завдань, зокрема 

таких: підготовка матеріалу для супроводу лекцій із можливістю вносити 

необхідні корективи в її організацію та зміст; використання різних комп’ютерних 

ресурсів та допоміжних матеріалів для доповнення змісту лекції або практичного 

заняття; підбір відповідних творчих завдання для самостійної або домашньої 

роботи тощо. Як зазначає авторка, для здобувачів освіти музичних спеціальностей 

комп’ютерні технології надають змогу швидкого та зручного доступу до 

відповідних електронних ресурсів, а також можливість створювати власні проєкти 

на основі засвоєного матеріалу [3, c. 125-126]. 

Доцільно зазначити, що питанню використання комп’ютерних технологій у 

галузі музичної освіти значну увагу приділяють також китайські вчені. Зокрема, 

Лі Ювень зазначає, що значну цінність для підвищення ефективності професійної 

підготовки майбутніх музикантів являють собою музичні ресурси, представлені в 

мережі Інтернет. 

При цьому для підвищення сили емоційної реакції молоді на виконані 

музичні твори авторка пропонує застосовувати не тільки аудіо-, але й 

гіпермедійні ресурси, що інтегрують у собі музику, текст, голос, відео та навіть 

3D-анімацію [2, c. 572]. 

Лі Ювень також підкреслює, що за допомогою Інтернет педагоги-музиканти 

можуть широко використовувати навчальні методичні матеріали в електронній 

формі, зокрема освітні плани, дидактичні розробки, готові підручники, 

аудіовізуальні матеріали різного плану, а також швидко узнавати про нове 

програмне та апаратне забезпечення тощо [2, c. 573]. 

У китайській науковій літературі також відзначається, що справжній прорив 

у розвитку комп’ютерних технологій для освіти й, зокрема, музичної освіти, 

відбувся минулого року у зв’язку з пандемією, коли заклади середньої та вищої 

освіти були примушені перейти на онлайн режим роботи. Зокрема, у грудні 2020 
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року   педагогічній    спільноті    було    презентовано    інноваційну    технологію 

«Інтелектуальний спаринг» для розпізнавання звучання фортепіано, що вирішує 

проблему управління виконавською діяльністю суб’єктів навчання за допомогою 

комп’ютерних технологій [1]. 

Отже, можна підсумувати, що проблема застосування комп’ютерних 

технологій у музичній освіті є сьогодні надзвичайно актуальною. Використання 

цих технологій в аудиторній і позааудиторній навчальній та виконавській 

діяльності майбутніх фахівців-музикантів сприяє ефективному засвоєнню ними 

нових професійних знань та вмінь, розвитку музичного слуху та творчого 

мислення, оволодінню інноваційними музичними засобами шляхом наочної 

демонстрації навчального матеріалу. 

За допомогою залучення комп’ютерних технологій викладач має 

можливість візуально продемонструвати музичні процеси, спростити процес 

слухання та забезпечити взаємозв’язок теорії та практики. 

Однак у дослідженні встановлено, що необхідного позитивного ефекту 

можна досягти лише за умови наявності у викладачів закладів музичної освіти 

необхідної комп’ютерної підготовки, наявності відповідного програмного 

забезпечення та доступу до мережі Інтернет. 
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