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Упровадження мультимедійних технологій, спрямованих на оновлення форм 

і методів музичного навчання у початковій школі, формування системи знань 

молодших школярів у галузі музичного мистецтва як засобу розуміння й 

пізнання світу.Комп’ютер як електронний асистент у навчальному 

процесі.Учитель в умовах застосування мультимедійних технологій стає 

неджерелом інформації, а організатором навчально-пізнавальної діяльності 

школярів. 

Ключові слова : мультимедійні технології, урок музичного мистецтва. 

Implementation of multimedia technologies aimed at updating the content, 

forms and methods of teaching in elementary school, to forming a system of 

knowledge of younger students in the field of music as a means of understanding and 

cognition of the world.Computer as an electronic assistant in the learning process. 

The teacher in the conditions of multimedia technologies becomes not the source of 

information, but the organizer of educational and cognitive activities of students. 

Key words : Multimedia technologies, musical art lesson. 

Постановка проблемита її актуальність. Розбудова сучасної 

національної системи освіти в Україні спонукає до пошуку і впровадження 

нових педагогічних підходів, форм і методів освіти, які б сприяли розвитку 

особистості, розкриттю її моральних, духовних і розумових здібностей. 

Сьогодення супроводжується накопиченням інформації, значна частина якої є 
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звукова, що репродукується через мультимедійні системи, систему 

комп’ютерів, й безпосередньо та опосередковано впливає на стан розвитку 

особистості, її смакові уподобання, музично-естетичну освіту [2]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. У наукових дослідженнях у 

галузі музикознавства відмічаєтьсялавинне зростання обсягу інформації та 

залучення інформаційних ідей у наступних напрямах освіти: аналіз внутрішньої 

організаціїмузичних текстів (Ю. Лесневський, В. Цеханський); синтезування 

звукових структур у композиторській практиці (В. Бовко, І. Стецюк); розробка 

навчальних комп’ютерних програм з метою підвищення ефективності музичної 

освіти (В. Грищенко, М.Дергач, В. Штепа). Швидке розповсюдження 

комп’ютерних програм, створює можливість їх використання у системі освіти з 

метою розвитку творчого потенціалу дитини утому числі і у процесі музичного 

навчання (Пометун О.І., Пироженко Л.В.). 

Мета статті: проаналізувати можливості музично-освітньої роботи з 

молодшими школярами на основі мультимедійних засобів, що забезпечують 

ефективність засвоєння музичних знань і активізацію музичного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки Україна перебуває на шляху 

новітнього становлення, то відповідно потребує освічених громадян, 

креативних,ініціативних, інтелектуальних, комунікабельних, творчих, в тому 

числі і в галузі музичного мистецтва. 

Український педагогічний словник С. Гончаренко дає визначення поняття 

«музичне виховання» – процес цілеспрямованого пізнання музики, розвиток 

музично-естетичних смаків людини, збагачення її музичної культури та 

здібностей. Музичне виховання розвиває любов до музики, вдосконалює 

здатність розуміти музичне мистецтво, співпереживати, сприймати його з 

естетичною насолодою. Засобами музичного виховання є: музична освіта, як 

сукупність знань, умінь і навичок, а також процес їх засвоєння; практична 

музична діяльність, слухання музики [1, с. 219]. 
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На наш погляд, це також процес передачі суспільно-історичного досвіду 

музичної діяльності новому поколінню з метою підготовки його до майбутньої 

роботи у цій сфері. Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить, що метою 

музичного виховання дитини є її музичний розвиток, який розглядається як 

якісні зміни психічних процесів, які викликаються внутрішніми 

закономірностями музичних переживань, зовнішніми обставинами життя, 

виявляються у здатності сприймати музику, займатися практичною музичною 

діяльністю. Навчальним планом у початковій школі передбачено лише один 

урок музичного мистецтва на тиждень, що, на наш погляд, недостатньо для 

формування гармонійної особистості. Одним із засобів вирішення цієї 

проблеми може бути використання сучаснихмультимедійних технологій, які 

збільшують інтенсивність уроку, його насиченість. 

Мультимедіа – подання інформації про об’єкти і процеси не традиційним 

текстовим описом, а за допомогою фото-, відео-, графіки, анімації, звуку, тобто 

в усіх відомих сьогодні інформаційних формах. Ми маємо дві основні переваги 

– якісну і кількісну. Якісно нові можливості очевидні у порівнянні словесних 

описів з безпосереднім аудіовізуальним поданням. Кількісні переваги 

полягають у тому, що мультимедіа мають набагато вищу інформаційну 

щільність.Упровадження мультимедійних технологій у практику музичної 

освіти уможливлює поєднання дидактичних функцій комп’ютера з 

традиційними засобами навчання, збагачення і наповнення навчального 

процесу новими формами роботи, варіативне застосування ігрових форм 

навчання, інноваційних методик викладання музики у початковій освіті [3]. 

Відомо, що процес глибокого пізнання мистецтва відбувається за рахунок 

залучення суб’єкта до діяльнісно-практичного засвоєння. Самекомп’ютер 

сьогодні є найбільш потужним дієвим засобом активізації 

школярів.Комп’ютерний простір значно розширює поле активності і є 

інтенсивним співрозмовником, у порівнянні з книгою. При цьому особистість 

учителя, безумовно, залишиться стрижневою, направляючою у навчанні, 
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провідною на усіх етапах уроку, а комп’ютер при цьому виступає лише як засіб, 

що допомагає у рішенні поставлених завдань.Тому учитель може 

розраховувати на комп’ютер, як на електронного асистента у навчальному 

процесі. Роль учителя змінюється: він перестає бути джерелом інформації, а 

стає організатором навчально-пізнавальної діяльності школярів. 

Методика використання мультимедійних технологій на уроках музичного 

мистецтва передбачає: удосконалення навчання на різних етапах уроку; 

посилення мотивації; поліпшення якості навчання, підвищення інформаційної 

культури учнів,використання комп’ютера як засобу для дидактичної гри. 

Мультимедійні технології можуть бути використані для анонсування теми і 

завдань уроку, що подаються на слайдах у вигляді стисло викладених 

основнихпитань; як супровід пояснення учителя у виглядівикористання 

мульти-, медіа презентацій під час пояснення нової теми з 

послідовноюдемонстрацією кадрів; як інформаційно-навчальний посібник для 

самостійної діяльності учнів,для пошуку, усвідомлення й засвоєння нових 

знань; як засіб контролю знань у вигляді комп’ютерного тестування [3]. 

Висновки. Отже, сучасний розвиток освіти в Україні орієнтує початкову 

школу на широкий спектр упровадження мультимедійних технологій, 

спрямованих на оновлення змісту, форм і методів навчання, у тому числіі у 

галузі музичного мистецтва, як засобу розуміння й пізнання світу молодшими 

школярами. 
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