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Сучасна вітчизняна система музично-педагогічної освіти знаходиться на 

етапі глибокого реформування зумовленого високими стандартами 

європейського освітнього простору. Висунута Болонською конвенцією низка 

організаційно-методичних вимог корегує освітню діяльність сучасних 

вітчизняних вищих педагогічних закладів, вимагаючи оновлення технологій 

освітніх послуг.  

Сьогодення вимагає від майбутнього вчителя знання тенденцій 

інноваційних змін, що відбуваються в освітньому просторі, який активно 

заповнюється новими педагогічними технологіями, тож інноваційні процеси 

не залишили осторонь й процес підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва. Інноваційні засоби навчання, які супроводжують сучасного 

викладача в його професійній діяльності, стають невід’ємною частиною його 

компетентності.  

Сутність  сучасних  інноваційних  технологій навчання полягає в тому, 

що вони повинні спиратися не тільки на процеси сприйняття, пам'яті, уваги, 

але ґрунтуватися на творчому, продуктивному мисленні, поведінці та 

спілкуванні студентів.  



До найвидатніших авторів сучасних педагогічних технологій за 

кордоном відносяться Дж.Керрол, Б.Блум, Д. Брунер, Г.Гейс, В.Коскареллі. 

Вітчизняну теорію та практику здійснення технологічних підходів до 

навчання відображено в наукових працях П.Я Гальперина, Н.Ф. Тализіної, 

Ю.К. Бабанського, П.М. Ердієва, В.П.Беспалько, М.В. Кларіна та ін.  

Цілями інноваційних технологій є: сприяння самореалізації і 

самоствердження особистості студентів; орієнтація на гуманістичні, 

особистісно-орієнтовані, культурні цінності; використання творчих, активних, 

індивідуально-диференційованих методів і форм навчання [5].  

Однією з головних особливостей інноваційної технології є те, що її 

розробка і застосування вимагають високої активності викладача і студента. 

Активність першого проявляється в тому, що він добре знає психологічні і 

особистісні особливості своїх студентів і на цій основі вносить індивідуальні 

корективи в технологічний процес, а от активність студентів проявляється у 

зростаючій самостійності.  

Отже, інноваційна педагогічна технологія може бути розглянута як 

технологія приватного типу, де маються на увазі впорядковані, сплановані за 

певним проектом і послідовно реалізовані дії, операції та процедури, які 

інструментально забезпечують досягнення прогнозованої мети в роботі з 

людиною або групою у певних умовах середовища. Таким чином, нові сучасні 

педагогічні технології включають в себе особистісний підхід, 

фундаментальність освіти, творче начало, акмеологічний підхід, 

професіоналізм [1]. 

До інноваційних технологій навчання відносяться інтерактивні 

технології, технології проектного навчання та комп’ютерні технології.  

В музичній освіті комп’ютерні технології надають багато цікавих 

можливостей, стають ефективним засобом і базою для розвитку творчих 

здібностей студентів.  



Використовуючи засоби комп’ютерних технологій у навчальному 

процесі з виконавських дисциплін (гра на музичному інструменті, 

концертмейстерський клас, інструментальний ансамбль, сольний спів) 

студенти мають можливість:  

  використовувати музичні програвачі, для прослуховування музичних 

творів, що вивчається, у виконанні видатних майстрів (використання  

відеодисків, для перегляду відеофільмів про життя композиторів, та CD дисків 

з записами інструментальної музики у виконанні найкращих музикантів); 

  здійснювати набір та редагування нотного матеріалу; 

 для студентів спеціалізації «сольний спів» використовувати різні 

звукові редактори для запису, редагування  й обробки звуку;  

 використовувати інтернет-ресурси для знаходження необхідного 

нотного матеріалу. 

Значення самостійної роботи для студента-музиканта загальновідоме і 

не визиває ні у кого сумніву. Саме самостійна робота виробляє у студентів 

установку на свідоме систематичне поповнення своїх знань, стимулює їх до 

находження ефективних способів і прийомів добування нових знань та умінь, 

свідомого систематичного удосконалення своїх професійних навичок, а це є 

важливою умовою самоорганізації й самодисципліни. У студентів самостійна 

робота повинна розвивати творчі здібності, професійне мислення, а викладачі 

повинні контролювати результати виконання самостійної роботи, якість 

роботи буде залежить від цілеспрямованості занять, від конкретики завдань, 

характеру й складності музичного матеріалу що вивчається. Саме метод 

творчіх проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність студентів. В 

основі методу проектів, як технології навчання, лежить розвиток 

пізнавальних, творчих навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої 

знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити.  

Під впливом сучасної тенденції до технологізації педагогічної науки 

проектні технології розвинулися з методу проектів ( Дж . Дьюї ), і позначалися 



у вітчизняній педагогічній літературі та дослідженнях з історії педагогіки 

терміном «метод проектів». Суть методу проектів розкривається одним із 

провідних вчених- теоретиків, професором Є.С.Полат «Метод  проектів  

передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що 

дозволяють вирішити певну проблему під час самостійних дій з обов’язковою  

презентацією результатів. Якщо говорити про метод проектів як педагогічну 

технологію, то вона передбачає сукупність дослідницьких проблемних 

методів, творчих за своєю діяльністю» [6].  

Робота над творчим проектом передбачає усвідомлення студентом 

поставленої мети та  розробку плану дій:  

– підготовчий етап, вибір проблеми проекту; 

– етап реалізації проекту( організація роботи,  складання докладного 

плану роботи над проектом); 

– практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних 

результатів; 

– самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів; 

– презентація (завершальний етап, етап практичного використання 

проекту); 

– рефлексія (обговорення презентації та отриманих результатів). 

У розробці творчого проекту велику роль відіграють мультимедійні 

засоби, які в останні роки набули особливого значення та широко 

використовуються в процесі навчання, метод проектів повністю реалізується в 

мультимедійних презентаціях. В якості самостійної роботи студентам 

пропонується виконаня індивідуальних творчіх проектів за обраними темами. 

Результатом роботи повинні стати комп’ютерні презентації. Такий вид завдань 

дуже корисний, тому, що для підготовки презентації студент повинен 

провести певну дослідницьку роботу, використовувати велику кількість 

джерел інформації, проявляючи свій творчий потенціал, все це перетворює 

подібну роботу в продукт індивідуальної творчості. 



Мультимедійні технології збагачують процес навчання, дозволяють 

зробити навчання більш ефективним, залучаючи в процес сприйняття 

навчальної інформації більшість чуттєвих компонентів студентів. Сьогодні 

мультимедіа-технології – це один із перспективних напрямів у інформатизації 

навчального процесу.  

Мультимедіа – це взаємодія візуальних і аудіоефектів під управлінням 

інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних 

технічних і програмних засобів, вони об’єднують текст, звук, графіку, фото, 

відео в одному цифровому поданн [ 2]. 

Прикладом творчого проекту, може бути підготовка студентами 

презентації на один з музичних творів, що входить до програми студента з 

дисципліни “Основний музичний інструмент”. Презентація може бути у 

вигляді слайдів, що містять відомості про творчість та життєвий шлях 

композитора, та музичним супроводом у виконанні відомих виконавців з 

різною інтерпретацією цьго твору.  

Отже, мета педагогічних інновацій полягає у здійсненні нового бачення 

методології навчання, залученні нових методів, технологій, мультимедійних 

засобів навчання в інтересах розвитку особистості майбутнього фахівця. 

Тому застосовуючи сучасні технології в освіті створюється сприятливі умови 

для формування особистості студента, що відповідає запитам сучасного 

суспільства. 
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