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ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

У статті розглянуто педагогічні особливості й можливості використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) у розвитку музичної обдарованості майбутніх учителів музичного мистецтва. Зважаючи на 
інформатизацію системи вищої освіти й упровадження інноваційних та ІКТ у професійну підготовку фахів-
ців для майбутньої педагогічної діяльності актуальним питанням залишається розвиток умінь майбутніх учи-
телів музичного мистецтва гнучко працювати з різними інформаційними джерелами, електронними засобами 
комунікації та активно їх застосовувати. Проаналізовано наукові дослідження з проблем використання ІКТ в 
освітньому процесі, теоретико-методологічні підходи дослідження інновацій у навчанні студентів мистецького 
напрямку. Зауважено, що розвиток музичної обдарованості майбутнього вчителя музичного мистецтва у про-
цесі професійної підготовки є пріоритетним завданням закладів вищої освіти. Розглянуто дефініцію понять 
«інформаційно-комунікаційні технології», «музична обдарованість», «інформаційно-комунікаційна компетент-
ність» майбутніх учителів музики. Визначено, що педагогічні особливості використання ІКТ передбачають 
вивчення комплексу засобів для вдосконалення навчального процесу, адже засіб є джерелом навчальної інформації 
та інструментом у засвоєнні знань, а набуття ІКТ-компетентностей майбутніми вчителями музичного мисте-
цтва передбачає потребу в отриманні знань, умінь, навичок і здатності розв’язувати різні професійні завдання. 
Зазначено, що розвиток особистої ІКТ-компетентності майбутнім фахівцем тісно пов’язаний із розвитком 
його обдарованості. Обґрунтовано, що створення спеціальних умов використання ІКТ сприятиме активізації 
сприйняття, розвитку інтелектуальних здібностей, мотивації та, зокрема, музичної обдарованості особистос-
ті. Визначено, що в розвитку музичної обдарованості майбутніх учителів музичного мистецтва ефективним 
є особистісно-орієнтований підхід до навчання. Досліджено досвід використання різних видів ІКТ та їх педа-
гогічний потенціал у розвитку музичної обдарованості майбутніх учителів музики. На основі аналізу наукових 
джерел щодо використання ІКТ в розвитку музичної обдарованості майбутніх учителів музичного мистецтва 
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виокремлено найбільш доцільні засоби й методи навчання. Визначено, що активне включення в професійну під-
готовку майбутніх учителів музичного мистецтва засобів ІКТ забезпечить розвиток музичної обдарованості, 
їхнє професійне зростання та набуття ІКТ-компетентності.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, музична обдарованість, майбутні вчителі музичного 
мистецтва, професійна підготовка, педагогічний аспект, ІКТ-компетентність.
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PEDAGOGICAL FEATURES OF USING INFORMATION  
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT  

OF MUSICAL TALENT IN PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS

The article deals with the pedagogical features and possibilities of using information and communication technologies 
(ICT) in the development of musical talent of prospective music teachers. Considering the informatization of higher 
education and the introduction of innovative and ICT in teachers’ training, it is urgent to develop prospective music 
teachers’ ability to work easily with different information resources, electronic means of communication and actively use 
them. Scientific researches on problems of ICT use in educational process, theoretical and methodological approaches of 
innovations research in training of students of an art direction are analyzed. It is noted that the development of musical 
talent of the prospective music teacher in the process of professional training is a priority of higher education institutions. 
The definition of the concepts “information and communication technologies”, “musical talent”, “information and 
communication competence” of prospective music teachers is considered. It is determined that the pedagogical features 
of using ICT involve the study of a set of tools to improve the learning process, since the tool is a source of educational 
information and means of learning, and the acquisition of ICT competencies by prospective music teachers requires 
knowledge, skills and ability to solve various professional tasks. It is noted that the development of personal ICT 
competence by a future specialist is closely related to the development of his talent. It is substantiated that the creation 
of special conditions for the use of ICT will promote the activation of perception, development of intellectual abilities, 
motivation, and in particular, the musical talent of the individual. It is determined that a personality-oriented approach to 
learning is effective in the development of musical talent of prospective music teachers. The experience of using different 
types of ICT and their pedagogical potential in the development of musical talent of prospective music teachers is studied. 
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On the basis of scientific resources analysis on the use of ICT in the development of musical talent of prospective teachers 
of music, the most appropriate means and methods of teaching have been identified. It is determined that the active 
implementation of ICT in the prospective music teachers’ training will ensure the development of musical talent, the 
professional growth and acquisition of ICT competence.

Key words: information and communication technologies, musical talent, prospective music teachers, professional 
training, pedagogical aspect, ICT competence.

Постановка проблеми. Актуальною пробле-
мою сучасності є вдосконалення змісту профе-
сійної підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва засобами інформаційно-комунікацій-
них технологій (далі – ІКТ). Зауважимо, що розви-
ток інформаційного суспільства в Україні є одним 
із національних пріоритетів, а широке застосу-
вання ІКТ передбачає стимулювання та мотиву-
вання поширення здобутків у всі сфери життє-
діяльності особи (КМУ Страт., 2013). Крім того, 
інформаційні технології є стратегічним ресурсом 
освіти, що здатні значно змінити та оптимізувати 
способи навчання, що сьогодні не вимагає пере-
конливих доказів.

Використання ІКТ відкриває широкі перспек-
тиви якісної професійної підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва, сприяє станов-
ленню конкурентоспроможного, мобільного, кре-
ативного фахівця. Ґрунтовні педагогічні дослі-
дження пов’язані з активним залученням ІКТ у 
педагогічний процес, спрямованих на форму-
вання різних компонентів професійної компе-
тентності, висвітлюють окремі їх аспекти, але 
малодослідженим питанням залишається аналіз 
педагогічних особливостей використання ІКТ в 
розвитку музичної обдарованості майбутніх учи-
телів музичного мистецтва.

Аналіз досліджень. Проблеми використання 
ІКТ в освітньому процесі є об’єктом дослідження 
багатьох науковців (М. Антонченко, І. Богданова, 
Л. Боднар, В. Горбенко, Г. Дехтярьова, І. Заха-
рова, О. Сидорова, Ю. Триус) і підтверджуються 
теоретичними концептуальними дослідження, 
зокрема теорією цілісного навчального процесу 
(Ю. Бабанський, К. Платонов, М. Сорокін).

На формування інформаційно-цифрової ком-
петентності фахівця як однієї з ключових компе-
тентностей зауважується в працях Ю. Запорож-
цевої, В. Вембер, О. Кузьмінської, О. Спіріної, 
а також досліджується в зарубіжних наукових 
працях (С. Джан, Л. Салганік, Д. Букантате, 
К. Пукеліс).

Теоретико-методологічні підходи дослідження 
інновацій у навчанні студентів мистецького 
напряму спостерігаємо в працях сучасних дослід-
ників (Г. Білозерська, К. Кушнір, Сі Даофен). Про 
важливість технологізації як нового ступеня ефек-

тивності й оптимальності процесу навчання наго-
лошується в наукових дослідженнях А. Нісімчук, 
О. Падалки; про необхідність удосконалення тех-
нологій навчання музичних дисциплін, створення 
музичних програм, музично-комп’ютерних техно-
логій для розвитку майбутніх музикантів наголо-
шуються вченими: Л. Гавріловою, І. Горбуновою, 
Л. Паршиною, І. Товпичем, Д. Чураковим.

Дослідження параметрів творчої та музич-
ної обдарованості особистості вбачаємо в пра-
цях А. Гостдінера, В. Моляко, С. Савшинського, 
Б. Теплова, Я. Кічука, але в розрізі аналізу науко-
вих джерел маловивченим залишається питання 
розвитку музичної обдарованості майбутніх учи-
телів музичного мистецтва засобами ІКТ.

Мета статті – проаналізувати педагогічні 
особливості й можливості використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій у розви-
тку музичної обдарованості майбутніх учителів 
музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Розвиток 
музичної обдарованості майбутнього вчителя 
музичного мистецтва в процесі професійної під-
готовки завжди було пріоритетним завданням 
закладів вищої освіти. Відповідно до реалій сьо-
годення, важливим завданням постало й активне 
використання засобів ІКТ в цьому аспекті, адже 
майбутній фахівець повинен вирізнятися мобіль-
ністю, гнучко та креативно розв’язувати профе-
сійні завдання, вправно користуватися засобами 
комунікаціями, інформаційними джерелами й 
уміти застосовувати їх у саморозвитку.

У наукових дослідженнях ІКТ визначається як 
сукупність методів, засобів і прийомів пошуку, 
зберігання, опрацювання, подання та переда-
вання графічних, текстових, цифрових, аудіо- й 
відеоданих на базі персональних комп’ютерів, 
комп’ютерних мереж і засобів зв’язку (Гуревич та 
ін., 2015: 20), а ІКТ-навчання – це комп’ютерно-
орієнтований складник педагогічної техноло-
гії, яка відображає деяку формалізовану модель 
певного компонента змісту навчання й методики 
його подання в навчальному процесі, що пред-
ставлена в цьому процесі педагогічними про-
грамними засобами та передбачає використання 
комп’ютера, комп’ютерно-орієнтованих засобів 
навчання й комп’ютерних комунікаційних мереж 
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для розв’язування дидактичних завдань або їх 
фрагментів (Биков, 2012: 125).

Як зазначає Ю. Запорожцева, «використання 
ІКТ дає можливість значно підвищити продук-
тивність навчання за рахунок доцільного дозу-
вання та доступності нової інформації, мініміза-
ції сторонніх шумів, оперативного взаємозв’язку 
джерела навчальної інформації та учасників 
освітнього процесу, адаптації темпу навчання 
учбового матеріалу до можливого рівня його 
сприйняття особистістю певної вікової групи, 
урахування індивідуальних стилів навчання та 
здібностей кожного, ефективного поєднання 
індивідуального, парного та групового режимів 
роботи» (Запорожцева, 2019: 79–82).

Педагогічні особливості використання ІКТ 
передбачають вивчення комплексу засобів для 
вдосконалення навчального процесу, адже засіб є 
джерелом навчальної інформації та інструментом 
у засвоєнні знань.

ІКТ в професійній підготовці майбутніх учи-
телів музичного мистецтва є специфічними 
засобами, адже вони поєднують мультиме-
дійні технології, аудіообразну інформативність 
музики й сучасні підходи до музичного навчання 
(Гаврілова, 2015: 134–172). Тому набуття ІКТ-
компетентностей майбутніми вчителями музич-
ного мистецтва передбачає потребу в отриманні 
знань, умінь, навичок і здатності розв’язувати 
різні професійні завдання.

Отже, крім розв’язання фахових завдань, 
що стосуються технічних умінь (підключення 
та користування персональним комп’ютером, 
принтером, сканером, зовнішніми носіями та 
здійснення інших необхідних операцій), до ІКТ-
компетентності належать уміння: користуватися 
комп’ютерними програмами, компонувати муль-
тимедійні презентації, листуватися електронною 
поштою, обробляти аудіофайли в аудіоредакто-
рах, користуватися електронними версіями фахо-
вих журналів, монтувати відеоролики, створю-
вати колажі, анімації, користуватися цифровими 
словниками, енциклопедіями, спілкуватися на 
професійних форумах, узагальнювати резуль-
тати своєї діяльності, комунікувати в соцмере-
жах, уміння працювати із цифровою технікою, 
створювати персональні сайти, канали на різних 
платформах тощо.

Розвиток особистої ІКТ-компетентності май-
бутнім фахівцем тісно пов’язаний із розвитком 
його обдарованості, адже такі технології здатні 
полегшити виконання завдань у комфортному 
темпі поряд із накопиченням необхідних знань, 
умінь і навичок.

Згідно з науковими дослідженнями В. Моляко, 
обдарованість доцільно розглядати як системне 
утворення, що є своєрідним «координатором, 
регулятором, стимулятором» саме творчої діяль-
ності особистості (Моляко, 2002: 11–15).

Ученим Я. Кічуком узагальнюється дефініція 
поняття обдарованості, що є результатом вза-
ємодії інтелектуальних здібностей особистості, 
в основі яких виступає ерудиція та сприятливе 
навколишнє середовище (Кічук, 2016: 64–66). 
Важливою характеристикою обдарованості є кре-
ативність особистості, в даному аспекті обдаро-
ваність постає як «якісно своєрідне сполучення 
здібностей» і наполегливість особистості як вияв 
мотивації, що слугує її суттєвою ознакою (Гаври-
люк та ін., 2020: 51–55).

Музична обдарованість відображає рівень роз-
витку музичних здібностей і характеризується 
наявністю музикальності як особливої сприй-
нятливості особистості до музичного мистецтва. 
У наукових джерелах пропонується умовна та 
взаємопов’язана класифікація якостей музикаль-
ності з погляду виконавської діяльності, серед 
яких – художні (проникливість, змістовність, 
артистизм, емоційність виконання); технічні 
(віртуозність, точність гри); естетичні (темброве 
багатство звучання, нюансування) якості (Гатрич, 
2014: 127–131; Белінська та ін., 2020: 16–21).

Сама специфіка професійної діяльності май-
бутніх учителів музичного мистецтва перед-
бачає потенціал обдарованого фахівця. Так як 
рівень музичної обдарованості майбутніх учи-
телів музичного мистецтва залежить від змісту 
й рівня інтелектуального розвитку особистості, 
створення спеціальних умов використання ІКТ 
сприятиме активізації сприйняття, розвитку інте-
лектуальних здібностей, мотивації та, зокрема, 
музичної обдарованості особистості (наочно-
образне, творче мислення).

Поняття «музична обдарованість», згідно з 
ученнями Б. Теплова, А. Гостдінера, є вищим 
ідеалізованим проявом музичних здібностей, що 
характеризується блискучим музичним слухом, 
феноменальною пам’яттю, пластичним і скоор-
динованим руховим «апаратом», здатністю до 
навчання, працездатністю (Теплов, 2005: 49).

Але поряд із вищесказаним створення спеці-
альних умов для розвитку музичної обдарованості 
засобами ІКТ потребує педагогічного супроводу 
та підтримки.

У розвитку музичної обдарованості майбутніх 
учителів музичного мистецтва ефективним є осо-
бистісно-орієнтований підхід до навчання, коли 
студент із «об’єкта педагогічного впливу стає 
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суб’єктом творчої діяльності» на основі індивіду-
алізації навчання.

До ІКТ, які використовуються в навчанні 
музичного мистецтва, згідно з ученням Л. Гаврі-
лової, належать такі групи засобів: для набуття й 
закріплення теоретичних знань (електронні під-
ручники, програмні засоби з поясненням музич-
них термінів, елементів музичної грамоти, тео-
рії музики, тестові завдання із закріплення нот, 
інтервалів, акордів); для набуття й закріплення 
знань із музичної літератури (мультимедійні 
музичні енциклопедії, ілюстровані довідники, 
тестові програми з музичною вікториною); для 
відпрацювання навичок гри на музичному інстру-
менті, синтезатори (комп’ютерні навчальні про-
грами для оволодіння грою на фортепіано, гітарі, 
музичному комп’ютері); для розвитку музичного 
слуху (програми-тренажери із різновидами слу-
хових диктантів, програми для контролю чистоти 
вокальної інтонації); для розвитку музично-твор-
чих здібностей (комп’ютерні програми для розви-
тку навичок композиції та аранжування) (Гаври-
лова, 2015: 134–172).

На основі аналізу наукових джерел щодо вико-
ристання ІКТ в розвитку музичної обдарованості 
майбутніх учителів музичного мистецтва виокре-
мимо найбільш доцільні засоби та методи навчання:

1. Використання інтернет-технологій, які 
дають змогу знайти інформацію будь-якого фор-
мату, у тому числі інтерактивні словники, енци-
клопедії, електронні бази нотної літератури, 
що підвищують ефективність сприйняття за 
рахунок доступності, яскравості, наочності та є 
невід’ємною частиною дистанційного навчання 
(Білозерська та ін., 2020: 123–128).

2. Використання комп’ютерних навчальних 
програм і тренажерів («Windows Media player», 
«Sibelius Software», «Finale», «MuseScore», «Note 
Trainer», «Musical Examenator», «Theta Music 
Trainer») є ефективним засобом економії часу, 
адже вони засновані на інтеграції різноманітних 
форм діяльності, сприяють активізації та розвитку 
музичного слуху, мисленню, музичної пам’яті.

3. Створення мистецьких веб-квестів (веб-
квест – сайт у мережі Internet) передбачає само-
стійну роботу студентів, які виконують поставлене 
завдання на основі вивчення теоретичного матері-
алу, мистецький складник передбачає практичне 
відображення поставленого завдання на занятті 
в креативному, цікавому, лаконічному вигляді, 
що сприятиме розвитку імпульсу до творчості та 
є запорукою імпровізаційного музикування май-
бутніх учителів музичного мистецтва (Гаврилюк, 
2016: 69–70). Основне завдання такої квест-гри 

полягає в обробці інформації про основні склад-
ники заданої теми. Обсяг пошуку регламентується 
викладачем, але може бути розширеним. Така гра 
вміщує елементи перевтілення студентів в інші 
ролі: журналіст, відомі диригенти, дизайнери, 
мистецтвознавці тощо. Водночас розробляється її 
маршрут і запрошуються всі бажаючі прийняти в 
цьому участь (Білозерська та ін., 2020: 123–128).

4. Використання музичних каналів на плат-
формі «You Tube» сприяє залученню студентів до 
зразків шедеврів світового виконавського мисте-
цтва різних жанрів і стилів. Важлива роль випадає 
викладачеві, котрий за допомогою впровадження в 
навчальний процес різних можливостей викорис-
тання інноваційних технологій спрямовує пошук 
студента в необхідне русло, учить здійснювати 
відбір інформації, логічно вибудовувати пошук, 
сприяє прояву критичного мислення та творчої 
інтуїції (Білозерська та ін., 2020: 123–128).

5. Використання технології QR-коду (коду 
швидкого реагування), що є зашифрованим поси-
ланням на певний ресурс або даними, що спрос-
товує пошук і використання будь-яких інтер-
нет-ресурсів чи інформації з посиланням на 
гугл-диск. За допомогою такої зручної технології 
студент може отримувати завдання від викладача 
й виконувати завдання до перевірки (так можна 
створювати електронні каталоги музичних творів 
з допоміжними посиланнями на фото, відео або 
текст, збірники дитячих пісень із методичними 
вказівками, театральні вистави з посиланням на 
лібрето або опис творчості композитора). За допо-
могою закодування інформації можна зробити 
більш гнучкий спосіб пошуку необхідного мате-
ріалу відповідно до певної теми, а також навчи-
тися самостійно генерувати свій QR-код із само-
стійним виконанням заданого матеріалу.

6. Створення інтелектуальної мапи (інте-
лект-мапа, ментальна мапа, мапа думок, діаграма 
зв’язків, Mide-мапа) для активізації пам’яті й мис-
лення. Інтелект-мапа є новим способом запису 
різного роду інформації у вигляді графічного 
«розгорнутого» зображення способом від центру 
до країв. Такий спосіб доречний при вивченні тео-
рії диригування (технічного її складника, худож-
ньо-виразного, комунікативно-психологічного, 
управлінсько-організаторського). Розкрити зміст 
цієї дисципліни допоможе використання про-
грами Mindmeister для складання інтелектуальної 
мапи (Білозерська та ін., 2020: 123–128).

У розвитку музичної обдарованості майбут-
ніх учителів музичного мистецтва засобами ІКТ 
доцільним є застосування методу зорового сприй-
няття музичної графіки (Х. Хайнер), що харак-
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теризується здатністю за допомогою комп’ютера 
по слуху записувати почуту музику, таким чином 
читання нот відбувається на основі підсвідомого 
сприйняття багатолінійного текстового малюнка, 
а також метод створення й аналізу матриць 
(«матричний аналіз», І. Істомін) сприяє осмис-
ленню комплексності музично-виражальних засо-
бів, що використані в окремому творі, сприяє син-
тезу знань зі всіх музичних дисциплін.

Висновки. Проаналізувавши педагогічні 
особливості й можливості використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій у розви-
тку музичної обдарованості майбутніх учителів 
музичного мистецтва, можна зробити висновки, 

що широке використання ІКТ у розвитку музичної 
обдарованості майбутніх учителів музичного мис-
тецтва можливе лише при поєднанні традиційних 
технологій навчання, адже «жодна з розглянутих 
інноваційних концепцій не може бути механічно 
використаною в сучасних національних умовах 
як цілісна система» (Даофен, 2015: 139–143). 
Використання ІКТ потребує чіткої організації для 
забезпечення систематичної самостійної роботи 
студентів, а тому подальші наукові дослідження 
вбачаємо в розробці методичних рекомендацій 
щодо систематичного впровадження ІКТ в розви-
тку музичної обдарованості майбутніх учителів 
музичного мистецтва.
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