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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Реформування освіти в Україні передбачає її перебудову з метою 

впровадження в освітню практику особистісно орієнтованого підходу, що 

перетворював би навчання в плані створення сприятливих умов для 

соціального, інформаційного, інтелектуального, духовного, культурного і 

фізичного розвитку учня. У цьому аспекті дуже важливою виявляється 

проблема активізації пізнавальної діяльності учня через комп’ютерні 

технології. 

Сучасні комп’ютерні мережі – дивовижний світ відкриттів для 

школярів. За ними можна не лише відпочивати, граючи в різні ігри, але і 

навчатися. І скільки б разів ми не зверталися до них, вони кожного разу 

надають безліч інформації. Комп'ютери стали невід'ємною частиною 

реальності. Їх використовують як на роботі, так і вдома в години дозвілля. За 

останній час значно підвищилися темпи впровадження комп'ютера в 

навчальний процес. 

Комп'ютеризація загальноосвітньої школи – інноваційний процес, 

заснований на принципово новій технології навчання, професіоналізмі 

педагогів і відповідній інтелектуальній взаємодії вчителя та учнів.  

Уже сьогодні в школах, використовуючи музичні навчаючі програми 

на уроках музики, учні з допомогою музичних редакторів вчаться 

створювати музику, розширювати свої знання з історії і теорії музики 

(програми енциклопедичного напрямку). Такі програми відкривають безліч 

можливостей для музичного навчання та виховання, а їх застосування 

дозволяє зробити вивчення матеріалу захоплюючим, цікавим і наочним. 

Проте на сьогодні професійна підготовка вчителя музики і співів 

передбачає вивчення інформатики, загальне ознайомлення з комп’ютером без 

урахування специфіки музичного виховання дитини, тому назріла нагальна 

потреба поглибити інформаційну та методичну підготовку майбутнього 

вчителя музики через введення елективного спеціального курсу з методики 

музичного виховання, який би інтегрував і поглиблював знання з 
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інформатики і методики з фаху. 

Мета курсу – опанувати зі студентами музичних груп навичками 

роботи з комп’ютерними програмами, додатками, редакторами, сучасними 

комп’ютерними технологіями музичного виховання, розвитку та освіти  

школярів. 

Завдання: 

 надати студентам систематизовані знання сучасних комп’ютерних 

технологій музичного виховання та розвитку учнів; 

 сформувати у майбутніх спеціалістів практичні вміння 

користуватися різними типами комп’ютерних програм, які можна 

застосовувати в урочній та позаурочній музично-виховній роботі в школі; 

 виховувати у майбутнього вчителя музики творче ставлення до 

майбутньої професії; готовність до подальшого самовиховання й самоосвіти 

через комп’ютерні технології з метою творчої самореалізації в музично-

педагогічній діяльності; 

 особливості розробки навчально-методичних матеріалів в умовах 

застосування нових інтерактивних інформаційних технологій: розробка та 

створення дидактичних цифрових матеріалів засобами сучасного 

програмного забезпечення; 

 засвоєння студентами методики підготовки і використання у 

навчально-виховному процесі сучасних технічних засобів комп’ютерної та 

мультимедійної техніки; 

 ознайомлення студентів із теоретичними основами роботи 

технічних та мультимедійних засобів та сучасних інтерактивних технологій з 

позитивними і негативними аспектами використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті; 

 формування навичок відбору та створення власного 

мультимедійного супроводу до уроків мистецького циклу; 

 здійснення пошуку та відбору інформації в глобальній мережі 

Інтернет; вміння активно працювати в інформаційно-комунікаційному 
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педагогічному середовищі.  

Дисципліна «Інформаційні технології» дасть можливість сформувати у 

студентів систему понять про інформаційну модель навчання та роль 

інформаційних технологій в навчально-виховному процесі, склад 

інформаційно-навчального середовища, про засоби нових інформаційних 

технологій в освіті. 

Програму дисципліни "Інформаційні технології" складено відповідно 

до Державних стандартів гуманітарної освіти в Україні. На вивчення 

дисципліни відводиться 108 годин: з них 48 годин – аудиторні заняття, 60 

годин – на самостійне опрацювання. 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ 

У процесі вивчення дисципліни: „Інформаційні технології" студенти 

повинні  

знати: 

 етапи розвитку інформаційних технологій; 

 сучасні інформаційні технології, які використовуються в освіті; 

 прийоми використання цифрових освітніх ресурсів у навчальному 

процесі початкової школи; 

 вимоги до розробки мультимедійних методичних матеріалів; 

 основні тенденції інформатизації освіти, вимоги до вчителя 

початкових класів в інформаційному суспільстві;  

 правила та норми роботи молодшого школяра з комп’ютерною 

технікою;   

 компоненти та технічні характеристики мультимедійних засобів 

навчання; 

 основні способи використання мультимедійних технологій на уроках 

мистецького циклу в початкових класах;  

 вимоги до створення та застосування мультимедійних навчальних 

засобів на уроках у початковій школі. 
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Уміти: 

 використовувати інформаційні технології в освітній діяльності; 

 застосовувати інформаційні технології для пошуку і обробки 

інформації, підготовки навчальних матеріалів і документації; 

 розробляти тестові завдання для комп’ютерного тестування; 

 поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, 

енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми) у своїй 

професійній діяльності; 

 застосовувати нотні редактори у підготовці дидактичних матеріалів; 

 ефективно працювати з основними програмними пакетами Windows 

2007 (Power Point, Word, Publisher?  Movie Maker, Microsoft Paint), 

редактором eMedia My Piano, Interactive Piano Course, eMedia Piano and 

Keyboard Method, школи гри на гітарі, тренажер музичного слуху EarMaster 

Pro 5 Rus, MyTest, Crayola Art Studio, для забезпечення мультимедійного 

супроводу уроків мистецтва; 

 раціонально використовувати мережу Інтернет, добирати та 

створювати за допомогою мультимедійних технологій програмні дидактичні 

засоби для молодших школярів,   

 добирати та аналізувати мультимедійні продукти, запускати та 

встановлювати мультимедійні програми 

 раціонально застосовувати мультимедійні навчальні засоби під час 

підготовки та проведення уроків мистецького циклу та інших форм 

організації навчально-виховного процесу у початковій школі. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ  

№ 

п/п 
Назва тем програми 

Кількість годин 

Всього 

Аудиторних 

Самостійна 

робота Лекційних 

Семінар-

ських, 

практич-

них 

 

1 

Тема 1. Вступ. Інформація та 

інформаційні процеси. 

Структура персонального 

комп’ютера. 

4 2 - 2 

2 
Тема 2. Інформаційні техно-

логії  в методичній роботі 

вчителя музики. 

4 2 - 2 

3 Тема 3. Інформаційні техно-

логії в музиці. 
4 2  2 

4 Тема 4. Інтернет ресурси у 

роботі вчителя музики. 
16 - 6 10 

5 
Тема 5. Дидактичні аспекти 

навчання для формування 

музичної культури. 

4 2 - 2 

6 
Тема 6. Психофізіологічний 

вплив кольорової гами на 

особистість. 

4 2 - 2 

7 

Тема 7. Пакет програм 

Microsoft Office. Текстовий 

редактор MS Word. 

6 - 4 2 

8 

Тема 8. Розробка дидактичного 

засобу навчання в середовищі 

Microsoft Publisher. 

6 - 4 2 

9 

Тема 9. Використання 

можливостей програми 

PowerPoint в роботі вчителя 

для створення дидактичних 

засобів. 

11 - 6 5 

10 
Контрольно-підсумкове 

заняття 
2 - 2 - 

11 

Тема 10. Використання 

можливостей програми 

Microsoft Office для розробки 

сюжетної презентації. 

2 -  2 



 11 

12 

Тема 11. Автоматизовані 

системи тестування для 

майбутнього вчителя музики. 

10 - 4 6 

13 

Тема 12. Використання 

середовища Movie Marker для 

розробки дидактичних відео- 

та аудіо матеріалів. 

9 - 4 5 

14 

Тема 13. Інтеграція сучасних 

педагогічних та інформаційних 

технологій. 

4 -  4 

15 

Тема 14. Використання нотних 

редакторів для розробки 

дидактичних засобів навчання. 

12 - 4 8 

16 

Тема 15. Вивчення та 

застосування DVD/HDD 

рекордера в навчально-

виховному процесі. 

2   2 

17 

Тема 16. Використання 

інтерактивної мультимедійної 

дошки в навчально-виховному 

процесі. 

6 - 2 4 

18 Контрольно-підсумкове 

заняття 
2 - 2 - 

 Всього 108 10 38 60 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Тема    1.        Вступ. Інформація та інформаційні процеси. Струк-

тура персонального комп’ютера. 

Поняття «інформація», «інформаційна технологія». Вимірювання 

інформації. Принципи функціонування сучасних комп’ютерів. Апаратна 

частина персонального комп’ютера.  

Тема 2. Інформаційні технології  в методичній роботі вчителя 

музики. 

Розкриття сутності поняття "технологія". Класифікація технологій 

навчання. Інформаційна технологія в системі педагогічних технологій. 

Тема 3. Інформаційні технології в музиці. 

Освітні музичні програми: зміст, структура та форма. Критерії відбору 

та застосування на уроках.  

Поняття освітніх електронних ресурсів і їх класифікація. Електронні 

підручники, довідники, енциклопедії, програми для контролю засвоєння 

знань. Генезис інформаційних технологій.  

Тема 4. Інтернет ресурси у роботі вчителя музики. 

Типи Інтернет-ресурсів. Загальні вимоги до колекції Інтернет- ресурсів. 

Опис та оцінювання структури та змісту Інтернет-ресурсів. 

Основні напрямки застосування телекомунікаційних технологій в 

навчанні музики: інформаційна, навчальна та комунікативна діяльність.  

Пошук інформації в Інтернеті. Знайомство із електронними ресурсами 

бібліотек, сайтами журналів, видавництв,  конкурсами та конференціями, 

роботою установ культури. Концерти on-line. Звучання конкретних творів і їх 

ноти; записи того чи іншого виконавця. Музика в Internet.  

Навички скачування потрібної інформації або музичного твору з 

подальшим роздруком на принтері словесного або нотного тексту або запису 

музики на CD.  
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Ресурси мережі. Музичні новини. Сайти сучасних виконавців. Музичні 

енциклопедії. 

Формати з максимально можливим стисненням, компресія і зменшення 

розмірів файлів. Формати для оптимізації та  зберігання мультимедійних 

даних. 

Класична музика: біографії та фото композиторів, музичні файли. 

Сторінки виробників музичного програмного забезпечення в мережі 

Internet. 

Нотні бібліотеки в Internet.  

Тема 5. Дидактичні аспекти навчання для формування музичної 

культури. 

Дидактичні переваги використання гіпермедіа і гіпертексту в навчанні 

учнів.  

Особливості сприйняття візуальної інформації учнями. Вплив мас-

медіа на психологію сучасного школяра. Дидактичні аспекти навчання в 

початковій школі з використанням мультимедіа. Характеристика рівнів 

інтерактивності мультимедійних програм. 

Тема 6. Психофізіологічний вплив кольорової гами на особистість. 

Основні групи ергономічних вимог. Психофізіологічний вплив 

кольорової гами на особистість. Особливості просторового розміщення 

інформації на екрані. 

Тема 7. Пакет програм Microsoft Office. Текстовий редактор MS 

Word. 

Можливості текстового редактора Microsoft Word. Робота з 

електронними таблицями Microsoft Excel. Microsoft Power Point - програма 

для створення комп’ютерних презентацій. Microsoft Outlook Express - 

програма-органайзер. Створення дидактичних матеріалів у програмі 

Microsoft Publisher. 

Прийоми роботи з документами у MS Word: створення, відкриття, 

збереження. Основні навички роботи з документами в MS Word. Введення 
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тексту за допомогою клавіатури. Основні операції з текстом: виділення 

фрагменту тексту, копіювання, переміщення за допомогою миші, клавіатури, 

панелей інструментів, меню ”Правка”. Використання можливостей MS Word 

зі створення таблиць.  

Тема 8. Розробка дидактичного засобу навчання в середовищі 

Microsoft Publisher. 

Загальна характеристика Microsoft Publisher. Робота та операції у 

Microsoft Publisher. Правила і етапи роботи з формами Microsoft Publisher. 

Вимоги до змісту візитної картки. 

Тема 9. Використання можливостей програми PowerPoint в роботі 

вчителя для створення дидактичних засобів. 

Загальна характеристика Microsoft Power Point. Запуск редактора. 

Створення нового документа (презентації). Операції  по оформленню, 

створенню та збереженню презентації. Поняття слайда. Об'єкти слайда. 

Робота з автофігурами. Правила і етапи розробки мультимедійного 

дидактичного засобу. Створення гіперзв'язків. 

Узагальнення стандартних прийомів роботи в Power Point. Поняття 

анімації. Настройка анімації до об'єктів слайда.  

Тема 10. Використання можливостей програми Microsoft Office для 

розробки сюжетної презентації. 

Підбір і обробка цифрових дидактичних матеріалів. Розробка сценарію 

мультимедійного супроводження. Вставка гіперпосилань. 

Тема 11. Автоматизовані системи тестування для майбутнього 

вчителя музики. 

Автоматизовані системи тестування для майбутнього учителя. Загальна 

характеристика тестового редактора My Test. Алгоритм створення тестів з 

різними типами завдань. Алгоритм проведення тестування за допомогою 

програми My Test. Інтернет-сервер Master Test. 

Тема 12. Використання середовища Movie Marker для розробки 

дидактичних відео- та аудіо матеріалів. 
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Робота з програмою Windows Movie Marker. Створення дидактичних 

відеоматеріалів на основі існуючих фотознімків та відеокліпів. Озвучування 

створених фільмів Створення відеоматеріалів різних форматів. 

Конвертування відеофільмів. 

Тема 13. Інтеграція сучасних педагогічних та інформаційних 

технологій. 

Організація дискусії, ролевих і ділових ігор в режимі он- і офф-лайн, 

особливості і принципи реалізації чат-сесій, форумів, блогів. 

Тема 14. Використання нотних редакторів для розробки 

дидактичних засобів навчання. 

Знайомство з нотними шрифтами та спеціальними нотними 

редакторами (Sibelius, Finale, Sound Forge). Можливості набору, друку, 

відтворення набраної мелодії, запис в комп'ютерний аудіо файл, 

перетворення музичних файлів в нотний варіант.  

 Робота із словесним і нотним текстом. Тексти у SBCS, Unicode і 

Unicode Surrogates, DBCS, MBCS.  

Типи кодування і формати зберігання тексту, їх вплив на кількість 

використовуваних символів і можливості їх формування. Графічне 

представлення тексту різних шрифтів (растрових, векторних, TrueType і 

Microsoft, OpenType тощо). 

Тема 15. Вивчення та застосування DVD/HDD рекордера в 

навчально-виховному процесі. 

Будова DVD/HDD -рекордера. Під'єднання телевізора та цифрової 

відеокамери до DVD/HDD -рекордера. Пульт дистанційного керування. 

Правила техніки безпеки та поводження з DVD/HDD -рекордсром. Основні 

несправності рекордера, причини і способи їх усунення. Методична 

підготовка і використання DVD/HDD -рекордера в навчально-виховному 

процесі. 

Тема 16. Використання інтерактивної мультимедійної дошки в 

навчально-виховному процесі. 
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Інтерактивна дошка. Можливості інтерактивних та класифікація 

інтерактивних дошок. Робота з інтерактивними інструментами. Педагогічні 

вміння вихователя в роботі з технологією роботи з інтерактивною дошкою. 

Інтерактивні дошки АВС як елемент навчально-методичного комплексу. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється 

на основі стандартних знань та вмінь молодших спеціалістів, які отримали 

освіту у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. 

Відмінно – студент вільно і творчо володіє матеріалом, визначеним 

програмою, має діалектичне мислення; аргументовано, науково аналізує 

документаційні процеси управління; глибоко засвоїв основні поняття та 

категорії діловодства, вміло користується понятійним апаратом; чітко знає 

вимоги до змісту та оформлення реквізитів ділових документів, особливості 

складання документів різних видів; знає принципи організації 

документообігу на підприємстві та його етапи; основні вимоги щодо 

організації роботи з конфіденційними документами; підготовки документів 

до архівного зберігання; має знання з організації та проведення масових 

службових і ділових заходів та їх документаційного забезпечення. 

Використовує різноманітні джерела знань. Систематично поповнює 

знання, вміє застосовувати їх при вирішенні професійних питань. 

Добре – студент володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при 

відповіді; потребує незначної допомоги викладача при виборі напрямку 

відповіді та допускає незначні помилки, неточна аргументація. Має знання 

про зміст та розташування реквізитів документів, добре орієнтується у 

процесах документообігу на підприємстві та порядку підготовки документів 

до архівного зберігання. 

Задовільно – студент користується лише окремими знаннями 

дисципліни, порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, 

допускаються суттєві помилки в знаннях та поясненні питань, слабо знає 
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принципи організації роботи з документами на підприємстві, установі, 

організації; недостатньо користується понятійним апаратом дисципліни. 

Студенту важко підтримувати бесіду, не вистачає доказів для обґрунтувань 

власного погляду. 

Незадовільно – студент не володіє необхідними знаннями, не володіє 

практичними навичками у роботі з документами. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основні 

1. Василенко Е.В. Шляхи застосування комп’ютерних технологій на 

уроках музичного мистецтва / Е.В. Василенко // Мистецтво в школі (музика, 

образотворче мистецтво, художня література). – №1(13). – 2010. – С. 3–5. 

2. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Інформаційно-телекомунікаційні 

технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навчальний 

посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної 

освіти / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія. – Вінниця: ДОВ „Вінниця”, 2004. – 365 с. 

3. Костриба Л.О. Створення мультимедійних програмно-педагогічних 

систем навчання засобами Power Point / Л.О. Костриба. // Комп’ютер у школі 

та сім’ї. - №4. – 2008. – С.33-36.  

4. Співаковський О.В., Пєтухова Л.Є., Коткова В.В. Інформаційно-

комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний 

посібник для студентів напряму підготовки “Початкова освіта”. – Херсон, 

2011. – 267с. 

5. Штепа В.В. Комп’ютерні навчаючі програми на уроках музики / 

В.В. Штепа // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – №3. – С.33 – 37. 

 

Додаткові 

1. On-ляндія – безпечна веб-країна: портал для дітей, батьків, учителів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.onlandia.org.ua/ 

2. Базелюк О. Мультимедіа - технологія – мистецтво / О. Базелюк // 

Мистецтво і освіта. - 2008. - № 3. - С. 16—18. 

3. Бороздин А. Караоке на уроке / А. Бороздин // Музыка в школе. - № 5. – 

2012. – С. 69-72. 

4. Брошура про безпечну роботу й розваги дітей в Інтернеті 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.ifap.ru/library/book099.pdf   

http://www.onlandia.org.ua/
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5. Бугайчук К.Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги / 

К.Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. - №2 (22). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua 

6. Гаврілова Л.Г. Мультимедійні засоби з образотворчого мистецтва 

та їх використання на уроках інтегрованого курсу “Мистецтво” у початкових 

класах. Методичний посібник з курсу “Інтегроване вивчення предмету 

“Мистецтво” для студентів спеціальності 7.01010201 – Початкова освіта / 

Л.Г. Гаврілова. – Слов’янськ: ДДПУ, 2012. – 89с. 

7. Гаврілова Л.Г. Мультимедійні навчально-розвивальні музично-

ігрові засоби та їх використання на уроках музики у початкових класах. / 

Л.Г. Гаврілова. – Слов’янськ: ДДПУ, 2012. – 68с. 

8. Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий как 

новая образовательная творческая среда / И.Б. Горбунова // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена. 2004. №9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-muzykalno-kompyuternyh-tehnologiy-

kak-novaya-obrazovatelnaya-tvorcheskaya-sreda 

9. Дитина за комп’ютером! Добре чи нi? [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://moyadutuna.com.ua/index.php?p=catalogue&parent=113 

10. Дорошенко Ю.О. Інформатика: еволюція поняття / 

Ю.О. Дорошенко // Міжнародна науково-практична конференція 

інформатизація освіти України: європейський вимір [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://labconf.ic.km.ua/tezy/docs/71.pdf. 

11. Жалдак М.І. Інформаційні технології. Навчально-методичний 

посібник / М.І. Жалдак, О.А. Хомік, І.В. Володько, О.М. Снігур. – К.: 2003. – 

194 с. 

12. Зборовский Г.Е. Образование как ресурс информационного 

общества / Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина // Социс. – 2005. – № 7. – С.12 – 

58.    

13. Кадемія М.Ю. Впровадження інтерактивних методів навчання на 

базі інформаційних технологій / М.Ю. Кадемія / Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 7 / Редкол.: 

І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ „Планер”, 2005. – С. 153-156. 

14. Кивлюк О. Можливості використання комп’ютерних ігор у 

навчально-виховному процесії  початкової школи / О.Кивлюк // Інформатика 

та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. - № 6. – С. 98–103. 

15. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и 

методика их использования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Заведений / 

http://www.journal.iitta.gov.ua/
http://moyadutuna.com.ua/index.php?p=catalogue&parent=113
http://labconf.ic.km.ua/tezy/docs/71.pdf
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Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. – М.: Издательский центр „Академия”, 

2003. – 256 с. 

16. Новікова Н. Комп’ютерна презентація на уроках музики / 

Н. Новікова // Мистецтво та освіта. – 2010.  –  №3. – С.25 – 29. 

17. Ривкінд Ф.М. Основи комп’ютерної грамотності – молодшим 

школярам / Ф.М. Ривкінд // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1998. – №2. – С.10-

13. 

18. Роберт И.В. Современные информационные технологии в 

образовании / И.В. Роберт. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 205 с. 

19. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод. 

посібник / О.Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 

640 с. 

20. Чайковська О. Комп’ютерні технології в практиці музичного 

навчання загальноосвітньої школи / О. Чайковська // Рідна школа. – 2004. – 

№10. – С. 25-28.  

21. Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі:  

навч.-метод. посібник / В.В. Шакотько. – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 

2008. – 128 с. 

22. Юзик О. Підготовка студентів до проведення уроків інформатики у 

початкових класах / О. Юзик // Початкова школа. – 2011. – № 3. – С. 41 – 42. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки” від 9 січня 2007 року № 537-V.– 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 

2. Зуєв С.П. Впровадження комп’ютерних технологій у музичну 

освіту / С.П. Зуєв / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 

– 2010. – №3(5) [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2010_3/203.pdf. 

3. Інформаційні технології – Вікіпедія [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki. 

4. Інформаційні технології – значення терміну [Електронний ресурс]. 

Setlaboratory. // Режим доступу: http://www.setlab.net/?view=what-is-IT 

5. Комп’ютер і дитина.  Здоровий підхід  [Електронний ресурс].  – 

Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/pc.htm 

6. Комп’ютер і дитина: інтелектуальний прогрес чи емоційна 

катастрофа? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://teacher.at.ua/publ/26-1-0-2121   

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2010_3/203.pdf
http://uk.wikipedia.org/wiki
http://www.setlab.net/?view=what-is-IT
http://abetka.ukrlife.org/pc.htm


 20 

7. Мультимедіа – Вікіпедія [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki 

8. На повну швидкість із PowerPoint 2010 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://office.microsoft.com/uk-ua/training/RZ010068986.aspx. 

9. Презентации PowerPoint 2010. Программа создания перзентаций на 

основе компьютерных слайдов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lessons-tva.info/edu/inf-pp/pp.html 

10. Приступая к работе с программой Windows Movie Maker 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://windows.microsoft.com/ru-

ru/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker 

11. Столярчук Л.І. Використання комп’ютерних технологій на уроках 

музики / Л.І. Столярчук [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://intkonf.org/stolyarchuk-li-vikoristannya-kompyuternih-tehnologiy-na-

urokah-muziki/ 

12. Топорівська Я. Можливості використання комп’ютерних технологій 

у професійній підготовці майбутнього вчителя музики / Я.Топорівська 

[Електронний ресурс]. // Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/NZTNPU/ped/2009_2/2-008.pdf 
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