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Збірник містить матеріали доповідей з проблем упровадження 

інноваційних педагогічних технологій в цифровій школі, зокрема: перспективи 

розвитку освіти в цифровому суспільстві, інновації в освіті, інформаційно-

комунікаційні технології в сучасній освіті, новітні тенденції у природничо-

математичній освіті, актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку 

сучасного педагога, академічна доброчесність в цифровому освітньому 

просторі. 

Збірник розрахований на наукових і практичних працівників у галузі 

освіти, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів закладів вищої освіти. 
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Музика є важливою частиною нашого життя, вона може бути складовою 

професії, або простим супроводом повсякденної діяльності. В епоху поширення 

цифрових технологій доступ до музичних новинок або улюблених мелодій 

спростився – існують бібліотеки мелодій та звукових файлів для задоволення 

будь-якого смаку. Крім того, програвачі аудіо файлів автоматично 

встановлюються на будь-якому сучасному пристрої, постійно розширюються їх 

функціональні можливості. Разом з тим, технологія оцифрування звукових 

даних, їх зберігання та відтворення представляє інтерес в ракурсі більш 

ефективного стискання даних для зменшення обсягу файлу, покращення якості 

аналогового звуку при його дискретизацї тощо. 

В основі оцифрування звуку з використанням комп’ютера  лежить процес 

перетворення коливань повітря в коливання електричного струму і подальшої 

дискретизації аналогового електричного сигналу. Якість двійкового кодування 

залежить від двох параметрів: кількості підтримуваних дискретних рівнів 

сигналу і кількості вибірок в секунду. Періодичність вибірок визначається 

частотою дискретизації. Кодування і відтворення звукової інформації 

здійснюється за допомогою спеціальних програм – Adobe Audition, Steinberg 

Cubase, JetAudio. 

Нами розроблено додаток для програвання аудіо файлів. Додаток 

пропонує звичні кнопки навігації: зупинка, відтворення звучання, змінення 

гучності, дозволяє утворювати список відтворення. Звичайно, додаток не є 

потужним або багатофункціональним, але є зручним і не потребує багато 

ресурсів для використання. Крім того, такий додаток можуть створювати 

школярі в процесі вивчення курсу інформатики, що дасть їм змогу виявити 

власну креативність та бачити практичну значущість вивчення достатньо 

складного розділу «Алгоритми і програми». 


