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The problems of the art education system updating in the context of 
integration into the world educational space are analized. Focus is on 
the prospects of using multimedia technology in music education based 
on the interaction of teaching, hardware and software. 
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Аналізуються проблеми оновлення системи мистецької освіти в 
умовах інтеграції в світовий освітній простір. Акцентується увага 
на перспективності використання мультимедійних технологій у 
музичній освіті з урахуванням взаємодії педагогічних і апаратно-
програмних засобів. 

 
Провідні детермінанти світової динаміки – глобалізація та 

інформаційна революція, зумовили формування нового явища – 
глобального міжнародного освітнього середовища. Все це ставить 
перед національною освітою нові завдання щодо фахової 
підготовки молоді й одночасно ініціює створення все більш 
досконалих засобів і технологій навчання, що сприяють вирішенню 
цих завдань. Найбільш перспективними серед них є засоби й 
технології, що пов'язані з інформатизацією освіти. Програмні 
документи нашої держави в галузі освіти зазначають, що 
інформатизація освіти – це комплексний і багатоплановий процес, 
який сьогодні спричинений соціальним замовленням суспільства на 
підготовку фахівців, які вміють орієнтуватися у величезних 
інформаційних потоках, володіють певною інформаційною 
культурою. У цьому контексті визначається нова освітня парадигма, 
спрямована на виховання всебічно розвиненої особистості, здатної 
до самоосвіти, постійного самовдосконалення та саморозвитку 
[1;2]. 
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Значний потенціал для цього має мистецька освіта, адже вона 
здатна впливати на елементи внутрішньої структури особистості, 
стимулювати естетичне самопізнання, сприяти художньо-творчій 
самореалізації людини [3]. 

Дисципліни гуманітарно-естетичного циклу дозволяють 
пізнавати світ цілісно, в єдності почуттів і мислення, образів і 
символів. Метою мистецької освіти, є не тільки формування 
системи особистісних художньо-естетичних цінностей, а й набуття 
студентами компетентностей, здатності до самореалізації, 
самовдосконалення. 

Загальна мета мистецької освіти конкретизується в основних 
завданнях, які спрямовані на формування освітніх компетенцій:  

загальнокультурної компетенції (формування культури почуттів, 
збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних 
якостей творчої особистості); 

предметної компетенції та компетенції особистісного 
самовдосконалення; 

комунікативної (формування здатності сприймати та 
інтерпретувати мистецькі твори, висловлювати особистісне 
ставлення до них, аргументуючи свої думки, судження, оцінки); 

інформаційної та навчально-пізнавальної компетенції 
(формування уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, 
засвоєння основних понять та відповідної термінології – пізнання 
навколишнього світу засобами мистецтва); 

ціннісно-сенсової компетенції (виховання ціннісних орієнтацій у 
сфері мистецтва, інтересів, смаків і потреб; розвиток здібностей, 
творчого потенціалу особистості); 

загальнопредметної компетенції (розуміння зв’язків між різними 
видами мистецтва, з природним і культурним середовищем 
життєдіяльності людини) [4]. 

На сьогоднішній день значний потенціал для створення в 
навчальному процесі сприятливих умов для формування кожної із 
зазначених компетенцій мають інформаційні технології, зокрема 
технології мультимедіа. Впровадження мультимедійних технологій 
у практику музичної освіти уможливлює поєднання дидактичних 
функцій комп’ютера з традиційними засобами навчання, збагачення 
і наповнення навчального процесу новими формами роботи, 
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варіативне застосування різних форм навчання, створення 
інноваційних методик викладання дисциплін музичного циклу; а 
також сприяє більш ефективному засвоєнню музичних знань 
(декларативних і процедурних) та їх реалізації в музично-творчій 
діяльності. 

В аспекті особистісноорієнтованого підходу, за яким навчання – 
це розвиток, становлення особистості через самовизначення та 
максимальне усвідомлення характеру діяльності, впровадження 
мультимедійних технологій можливе тільки через формування 
педагогічної культури нового типу, культури, яка потребує 
оновлення змісту освіти, підходів і методів, організаційних форм 
навчання [5]. 

З позицій нашого дослідження, мультимедійна педагогічна 
технологія розглядається як інтеграційна цілісність програмних і 
апаратно-технічних продуктів (з варіативною адекватністю їх 
функціонування в навчальному середовищі), що створює 
уніфіковану площину для взаємодії процесуального і особистісного 
аспектів продуктивного споживання, переробки, трансляції і 
маніфестації інфознань суб’єктів освіти. 

Продуктивність поліфункціонального існування мультимедійної 
технології у навчанні, на думку вчених, можлива за умов:  

просторових інтерпретацій навчального матеріалу, які набувають 
реального змістовного сприйняття, закріплення та його 
усвідомлення (часо-просторові та візуально-просторові); 

виокремлених одиниць (елементів), які відзеркалюють 
просторові уявлення і мають об’єктивацію в певній мові 
(вербалізованій, невербалізованій, звукоутворюючій, 
зображальній); 

варіативних форм, в яких закріплюються результати пізнавальної 
діяльності студентів [12;144; 145; 245]. 

Мультимедійні технології дозволяють забезпечити одну з 
найважливіших педагогічних умов навчання, на якій наголошують 
психологи і педагоги, – багатоканальність і полімодальність 
сприйняття інформації. Тому, в навчальному середовищі завданням 
першочергової важливостi є iдентифiкацiя і вiдбiр високоякiсного 
програмного забезпечення, що може бути iнтегроване в навчальний 
процес. Проектування мультимедійних програм передбачає 



ITEA-2011                                                                   IRTC, Kyiv 

 6

міждисциплінарний підхід і здійснюється творчими групами 
психологiв, педагогiв i програмістiв на основi сучасної психолого-
педагогiчної теорiї навчання. 

Зокрема, фахівцями кафедри комп’ютерних наук створено 
мультимедійну енциклопедію “Українські музичні інструменти” 
(рис.1). 

 
Рис.1. Мультимедійна енциклопедія 
Зміст енциклопедії включає огляд історії становлення і розвитку 

народного музичного інструментарію (кобза-бандура, ліра, 
цимбали, торбан, дримба, бугай, скрипка, басоля, сопілка, трембіта, 
волинка, окарина, барабан, тарілки, бубон, тулумбас), розгляд їх 
конструкції, тембрових характеристик, особливостей звучання в 
оркестрі, специфіки побутування (рис.2); біографічні відомості про 
видатних виконавців на народних інструментах; контрольне 
опитування; фільм-концерт українського ансамблю народної 
музики “Будьмо” Київського національного університету культури і 
мистецтв; мультимедіа-галерею: текстові, графічні, нотографічні, 
аудіо- і відеоматеріали; огляд Інтернет-ресурсів, присвячених 
українському мистецтву(рис.3). 
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Рис.2 Народний інструментарій 

 
Рис.3. Інтернет-ресурси 
Використання в навчальному процесі цієї енциклопедії сприяє 

опануванню необхідного обсягу знань з історії створення і розвитку 
українських народних інструментів; вивченню особливостей будови 
кожного інструмента, його тембрального звучання, специфіки 
використання в музичній практиці; оволодінню практичними 
вміннями і навичками оперування комп’ютерними засобами 
навчання в ході засвоєння студентами музичних знань. Все це надає 
принципово нових можливостей упорядкування, організації та 
подання навчального матеріалу і суттєво впливає на педагогічну 
практику. 

Адже саме використання мультимедійних програм, створених на 
засадах націоналізації сюжетно-образних й музично-ілюстративних 
матеріалів забезпечує органічне їх входження у національну 
свідомість молоді, з домінантою аксіологічного аспекту набутих 
ними музичних знань. 

На збереження національних традицій, в умовах створення 
спільної Зони європейської вищої освіти та глобального 
міжнародного освітнього середовища, акцентують увагу як 
вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Сьогодні вирішуються завдання 
уніфікації вимог до національних систем освіти й стандартизації 
технологій навчання та управління знаннями в умовах глобалізації і 
конвергенції освітніх ринків. Але замість єдності в різноманітті та 
розширення освітніх можливостей можна одержати сумну 
уніфікацію, одноманітність і втрату самобутнього творчого 
потенціалу національних освітніх систем. Саме тому, у багатьох 
європейських документах, щодо розвитку вищої освіти 
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зазначається, що університети в значній мірі повинні зберігати свої 
власні традиції, надбання, досвід. Цілком очевидно, що Україні 
необхідно уникнути варіантів ізоляції та стагнації, а модернізацію 
та гармонізацію слід здійснювати так, щоб не ущемити національні 
традиції освіти, а також цілісність академічних шкіл і методів. Це 
означає двосторонній процес взаємного врахування інтересів, 
адаптацію своїх внутрішніх систем відповідно до болонських 
стандартів та збереження національних традицій [6]. 
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