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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Цифрові технології в мистецтві  

та художній культурі 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво 

та Художня культура) 

Рівень вищої освіти: Другий «магістерський» 

Форма навчання: денна 

Курс: VI 

Семестр: ІX 

 

 

Найменування показників Характеристика навчальної 

дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна (вибіркова) 

Кількість кредитів – 3,5 

Блоків (модулів) –   2 

Загальна кількість годин  – 105 год. 

Тижневих годин для денної форми 

навчання 

3 год. 

Лекції 16 год. 

Практичні, семінарські 18 год. 

Лабораторні  

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання (есе, аналітичний звіт, 

тези 

тощо) 

Самопрезентація творчих робіт 

Самостійна робота 55 год. 

Вид підсумкового контролю: екзамен 

Сторінка дисципліни на сайті 

університету 

 

Зв’язок з іншими дисциплінами ІКТ (інформаційно-комп’ютерні 

технології), методика музичного 

виховання, шкільний пісенний 

репертуар, хорове аранжування, 

хорознавство, основи виконавської 

майстерності 
 

 



2. Анотація до курсу 

Інформатизація на всіх освітніх рівнях є однією з визначальних 

тенденцій сучасної освіти. Наразі процес інформатизації охоплює й 

мистецьку складову навчального процесу, зокрема професійну та загальну 

музичну освіту, свідченням чому є численні науково-педагогічні дослідження 

вітчизняних та зарубіжних учених, які наголошують на необхідності 

запровадження цифрових технологій у музичне навчання з метою 

перетворення його на високохудожній та високотехнологічний процес. 

Розробка нових програмних засобів, які гнучко поєднують традиційний 

музично-педагогічний інструментарій та можливості цифрових технологій, 

дозволяють використовувати музичний комп’ютер як професійний 

інструмент майбутнього педагога-музиканта. 

У зв’язку з цим у мистецькій педагогіці постала необхідність системного 

підходу до підготовки фахівців, здатних до використання цифрових 

технологій у професійній музично-освітній діяльності. Тож особливого 

значення у підготовці вчителя музичного мистецтва набуває курс «Цифрові 

технології в мистецтві та художній культурі». Важливість цієї дисципліни 

визначається необхідністю оновлення змісту, структури, форм, методів 

професійної підготовки вчителів музичного мистецтва з урахуванням вимог 

інформаційного суспільства, а також потребою у всебічному розвитку 

пізнавальних якостей та творчого потенціалу майбутніх педагогів-

музикантів, готовими до використання цифрових технологій у сучасному 

закладі середньої освіти. 

Навчальна дисципліна «Цифрові технології в мистецтві та художній 

культурі» є одним з засобів формування не тільки освітнього, а й 

інтелектуального та творчого потенціалу особистості. В процесі професійної 

підготовки фахівців мистецької галузі в ході вивчення курсу формуються 

наступні загальні компетентності: 

- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі музичного мистецтва, що передбачає застосування певних 

теорій, положень і методів музичного мистецтва. 

- Розвиток критичного та наукового мислення студентів. 

- Здатність володіти державною мовою, демонструвати сформовану 

мовну й мовленнєву компетенції в процесі фахової та міжособистісної 

комунікації, уміння влучно висловлювати думки для успішного розв’язання 

проблем і завдань у професійній діяльності. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність здійснювати пошук, збереження, обробку та редагування 

професійної інформації з різних джерел з використанням сучасних цифрових 



технологій для виконання професійних завдань та прийняття професійних 

рішень; вміти самостійно поглиблювати знання в рамках дисципліни шляхом 

пошуку й опрацювання нової інформації, прагнути до саморозвитку, 

постійного підвищення кваліфікації та майстерності. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та генерувати 

нові ідеї (креативність). 

- Навички міжособистісної взаємодії. 

 

Змістове наповнення курсу розроблено відповідно до освітньої програми 

підготовки студентів спеціальності: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 

освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво та 

Художня культура). 

 

 

3-4. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: 

формування у майбутніх вчителів музичного мистецтва ІТ-

компетентності в галузі музичного мистецтва, набуття практичних навичок, 

пов’язаних з процесом перетворення та передавання інформації, розвиток 

вміння розв’язувати компетентнісні завдання на ґрунті синтезу музично-

професійних знань та цифрових вмінь, готовність до використання цифрових 

технологій в професійній діяльності. 

Завдання: 

- розвиток здатності до самостійного пошуку та обробки інформації з 

різних джерел з метою розв’язання конкретних завдань, пов’язаних з 

викладанням музичного мистецтва; 

- формування практичних вмінь користування різними видами 

комп’ютерних програм, придатних до застосування в урочній та позаурочній 

музично-педагогічній діяльності в школі; 

- розвиток креативності майбутнього вчителя музичного мистецтва, 

готовність до подальшого самовиховання й самоосвіти черех цифрові 

технології з метою творчої самореалізації в музично-педагогічній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- види й основні властивості навчальної інформації, котра передається за 

допомогою цифрових технологій в музичній освіті; 

- шляхи застосування цифрових технологій в галузі музичної освіти; 

- психолого-педагогічні особливості застосування цифрових технологій 

в навчально-виховному процесі; 



- прийняту й застосовувану термінологію, стандарти й позначення, що 

стосуються цифрових технологій в музичній освіті. 

вміти: 

- застосувати теоретичні знання та практичні навички роботи з 

цифровими технологіями у навчально-виховному процесі; 

- відповідно до навчальної мети конкретного заняття виготовляти 

дидактичні матеріали у відповідних комп’ютерних програмах (різні види 

презентацій, аудіо- та відеоролики, графічні зображення, нотний матеріал, 

контролюючі педагогічні програмні засоби тощо), що дозволяють підвищити 

ефективність роботи учнів на заняттях з музичного мистецтва у закладах 

середньої освіти; 

- самостійно налаштовувати роботу певної комп’ютерної програми 

(установити, запустити, виконати необхідну роботу й зберегти кінцевий 

результат у необхідному форматі). 

 

5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

 

 

 

 

 

  



Тиж./ 

Дата/ 

Год. 

Тема, план Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література 

Ресурси в 

Інтернеті 

Самост. 

Робота, завдання, 

год. 

Вага 

оцін

ки 

Термін 

виконання 

Тиж. 1 
5.10-9.10 

4 акад. 

год. 

Вступ до предмету. 
1. Поняття та 

якості цифрового 

мистецтва. 
2. Понятійний 

апарат курсу. 

3. Шляхи 
застосування 

цифрових 

технологій в 

музичній освіті. 

Лекція Презентація, 
електронні 

матеріали 

до заняття 

1. Поняття та 
якості цифрового 

мистецтва. 

2. Понятійний 
апарат курсу. 

3. Шляхи 

застосування 
цифрових 

технологій в 

музичній освіті. 

2 год. 

  

 Мультимедіа у 

навчально-

виховному процесі.  

1. Ознайомлення з 
понятійним 

апаратом теми 

2. Презентація. 
Її види та структура 

3.Сучасні технічні 

засоби 
навчання.Алгоритм

и підключення 

(провідним та 

безпровідним 
способом) технічних 

засобів.  

Лекція 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Презентація, 

електронні 

матеріали 

до заняття 

1. Ознайомлення з 

понятійним апаратом 

теми 

2. Презентація. Її 
види та структура 

3.Сучасні технічні 

засоби 
навчання.Алгоритми 

підключення 

(провідним та 
безпровідним 

способом) технічних 

засобів.  

2 год. 

  

Тиж.2 

12.10-
16.10 

2 акад. 

год 

Робота з 

гіперпосиланнями 

у програмі Power 

Point.  

Створення 
інтерактивного 

плакату для занять з 

музичного 
мистецтва за 

існуючою 

програмою  

Практичне 

заняття 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Презентація, 

електронні 
матеріали 

до заняття 

Створення 

інтерактивного 
плакату для занять з 

музичного мистецтва 

за програмою 
«Музичне мистецтво» 

або «Мистецтво» 

4 год. 

 

  

Тиж.3 
19.10 - 

23.10 

4 акад. 

год 

 

 

 

Робота у графічних 

редакторах. 

Розгляд поняття 

«графічний 

редактор». Векторні 
графічні редактори. 

Растрові графічні 

редактори 
Особливості роботи 

у графічному 

редакторі Paint.NET. 
Збереження файлів 

у графічних 

форматах. 

Лекція 

 
Презентація, 
електронні 

матеріали 

до заняття 

 

Векторні графічні 
редактори. Растрові 

графічні редактори 

Особливості роботи у 

графічному редакторі 
Paint.NET. 

Збереження файлів у 

графічних форматах. 
2 год. 

  



 

 

Робота в графічному 

редакторі Рaint.net 

(створення афіши 
будь-якого 

шкільного заходу) 

 

Практичне 

заняття 

Презентація, 

електронні 

матеріали 
до заняття 

Створити афішу будь-

якого заходу (у 

форматі А4) у 
загальноосвітній 

школі й представити в 

електронному та 
роздрукованому 

вигляді у якості 

звітності. 

Обов’язковими 
складовими афіші є: 

назва освітнього 

закладу, назва заходу, 
час та дата 

проведення, місто та 

рік. 
3 год. 

  

Тиж.4 

26.10 -

30.10 

2 акад. 
год 

Педагогічні 

програмні засоби: 

види, вимоги до 

створення і шляхи 

використання у 

навчальному 

процесі. 
Класифікація та 

характеристика 

педагогічних 
програмних засобів 

(ППЗ). Загальні 

вимоги до 

навчальних 
комп’ютерних 

програм. Огляд 

сучасних ППЗ 
освітньої галузі 

«музичне 

мистецтво». 

Лекція Презентація, 

електронні 

матеріали 

до заняття 

Класифікація та 

характеристика 

педагогічних 

програмних засобів 
(ППЗ). Загальні 

вимоги до навчальних 

комп’ютерних 
програм. Огляд 

сучасних ППЗ 

освітньої галузі 
«музичне мистецтво». 

2 год. 

  

 

Тиж.5 

2.11- 

6.11 

4 акад. 
год. 

 

 

 

 

 

 

 

Робота у нотних 

редакторах. 

Визначення поняття 

«нотний редактор». 

Огляд популярних 
програм-нотаторів. 

Ознайомлення з 

інтерфейсом та 
особливостями 

роботи у нотаторі 

MuseScore. 
Збереження файлів 

у нотному 

редакторі. 

Лекція Презентація, 
електронні 

матеріали 

до заняття 

Огляд популярних 
програм-нотаторів. 

Ознайомлення з 

інтерфейсом та 

особливостями 
роботи у нотаторі 

MuseScore. 

Збереження файлів у 
нотному редакторі. 

2 год. 

 
 

  



Робота у нотному 

редакторі 

MuseScore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

Презентація, 

електронні 
матеріали 

до заняття 

У нотному редакторі 

MuseScore набрати 
хорову партитуру або 

ноти вокального 

твору з супроводом 

згідно власної 
програми з хорового 

диригування чи 

сольного співу. У 
якості звітності 

роботу потрібно 

представити у 
роздрукованому та 

електронному 

варіантах. 

3 год. 

  

Тиж.6 

09.11-13. 

11 

2 акад. 
год. 

 

Електронні 

музичні 

інструменти. 

Електронна 

музика як поняття. 

Прототипи 

електронних 

музичних 

інструментів. 

Власне електронні 

інструменти. 

 

Лекція Презентація, 

електронні 

матеріали 

до заняття 

Електронна музика як 

поняття. Прототипи 

електронних 

музичних 
інструментів. Власне 

електронні 

інструменти. 
2 год. 

 

  

Тиж.7 

16.11-
20.11 

4 акад. 

год. 
 

 

 

Робота зі звуковою 

інформацією у 

аудіо редакторах. 

Види звуку. Поняття 

MIDI– технології. 
Поняття 

аудіоредактора. 

Види 

аудіоредакторів. 
Огляд інтерфейсу 

аудіо редактора 

Audasity 

лекція Презентація, 

електронні 
матеріали 

до заняття 

Види звуку. Поняття 

MIDI– технології. 
Поняття 

аудіоредактора. Види 

аудіоредакторів. 
Огляд інтерфейсу 

аудіо редактора 

Audasity 

1 год. 

  

 Робота в аудіо 

редакторі Audasity 

практичне 
заняття 

Презентація, 
електронні 

матеріали 

до заняття 

Пошук музичного 
фону, запис власного 

голосу, обрізка, 

збереження 
аудіотреку. 

3 год. 

  

Тиж.8 

23.11 -
27.11 

2 акад. 

год. 

 

Створення тестових 

завдань для уроків 
музичного 

мистецтва у 

програмі Micrоsoft 

Office PowerPoint з 

Практичне 

заняття 

 

Презентація, 

електронні 
матеріали 

до заняття 

Згідно програми з 

музичного мистецтва 
для 5-7 класів на сайті 

Міністерства освіти 

України, 

сформулювати тестові 

  



використанням 

надбудови Microsoft 

Mouse Mischief 

 

запитання з будь-якої 

теми таким чином, 

щоб було 
використано усі 

існуючі варіанти 

слайду (до 10 
запитань). Виконане 

завдання зберегти на 

електронному носії та 

представити на уроці 
2 год. 

Тиж.9 

30.11-

4.12 
4 акад. 

год. 

 
 

Робота у 

відеоредакторах. 

Ознайомлення з 

інтерфейсом 

програми Movavi 

Video Editor Plus. 

 

Лекція Презентація, 

електронні 

матеріали 
до заняття 

Робота у 

відеоредакторах. 

Ознайомлення з 
інтерфейсом 

програми Movavi 

Video Editor Plus. 
1 год 

  

 

 

 

 

Створення 

відеокліпу: 
написання 

сценарію. Пошук, 
запис та обробка 

аудіо- та 

відеоматеріалів для 
кліпу.  

 

Практичне 
заняття 

Презентація, 
електронні 

матеріали 

до заняття 

Створення відеокліпу: 
написання 

сценарію. Пошук, 

запис та обробка 
аудіо- та 

відеоматеріалів для 

кліпу.  
2 год. 

  

Тиж.10 

7.12-

11.12 
2 акад. 

год 

 

Робота у 

відеоредакторі 

Movavi Video 

Editor Plus 

(створення відео-

огляду творчості 

композитора на 2 

хв з фото, відео, 

переходами, аудіо-

записом власного 

«голосу за 

кадром») 

 

Практичне 

заняття 

Презентація, 

електронні 

матеріали 
до заняття 

Робота у 

відеоредакторі 

Movavi Video Editor 
Plus (створення відео-

огляду творчості 

композитора на 2 хв з 
фото, відео, 

переходами, аудіо-

записом власного 
«голосу за кадром») 

3 год. 

  

Тиж.11 
14.12-

18.12 

4 акад. 
год. 

 

 

Ознайомлення з 

макросом Drag-and-

Drop та створення 

дидактичного 

матеріалу у 

програмі Micrоsoft 

Office PowerPoint 

(інтерактивний 

кросворд) 

 

Практичне 
заняття 

Презентація, 
електронні 

матеріали 

до заняття 

Створення 
дидактичного 

матеріалу у програмі 

Micrоsoft Office 
PowerPoint 

(інтерактивний 

кросворд) 
2 год. 

 

  



. Організація 

віртуальної 

екскурсії та 
написання тестів до 

неї 

практичне 

заняття 

Презентація, 

електронні 

матеріали 
до заняття 

Сценарій віртуальної 

екскурсії. Визначення 

художніх об’єктів для 
перевірки уваги учнів 

й написання тестів 

2 год. 

  

 

 

6. Література до вивчення дисципліни 

1. Андерсен А.В., Овсянкина, Г.П., Шитикова, Р.Г. Современные 

музыкально-компьютерные технологии: Учебное пособие. [Текст] / 

А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. – СПб. : Издательство 

«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. – 224 с. 

2. Васильев В. Компьютерная графика: Учеб. Пособие. – СПб.: СЗТУ, 2005. 

– 101 с. 

3. Власій О.О Комп’ютерна графіка. Обробка растрових зображень: 

Навчально-методичний посібник / О. О. Власій, О. М. Дудка. – Івано-

Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», 2015. – 72 с. 

4. Громадин В.В. Феномен музыки цифрового века: вопросы теории / 

Громадин Владимир Викторович: автореф. дис. канд. искусствовед. спец. 

17.0002 – Муз. иск-во: Москва, 2010 – 25с. 

5. Дудка О.М. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник. 7-ме вид. – 

Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника: ЦІТ, 2010. – 55 с. 

6. Ерохин С.В. Цифровое компьютерное искусство. СПб.: Алетейя, 2011. — 

188 с. 

7. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / И. Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2010. – 192 с. 

8. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в 

навчальному процесі : Навчальний посібник / Кадемія М. Ю., Шахіна І. 

Ю. / – Вінниця, ТОВ «Планер». – 2011. – 220 с. 

9. Колоскова Ж.В. Використання цифрових технологій майбутнім 

викладачем-вокалістом в контексті соціокультурних реалій сьогодення. 

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, 

В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, 2019. Випуск 182. C. 155-158. 

10. Колоскова Ж.В. Цифрові технології в музичній освіті як засіб формування 

творчої особистості майбутнього фахівця-музиканта. Зб. наук. праць 

«Педагогічні науки». Херсон –2018 – Т.1. Вип.  LXXXIII, С. 93-98. 



11. Колоскова Ж.В. Цифрове мистецтво в музичній освіті / Ж. В. Колоскова: 

Методичні рекомендації до практичних занять. – Кропивницький. – 2020. 

– 20 с. 

12. Кравченя А. Педагогічні програмні засоби в підготовці майбутніх 

учителів інформатики. Призначення та класифікація // Обрії, №1 (38), 

2014. – с.73-75. 

13. Красильников И. М., Цифровые технологии в музыке: педагогические и 

творческие перспективы [Электронный ресурс]: электрон. данные. - 

Москва: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU, 17 октября 2007. - 

Режим доступа: 

http://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=119

2628538&archive=1196815384&start_from=&ucat=& (свободный доступ). – 

Дата доступа: 27.07.2018 

14. Красильников И. М. Методика музыкального обучения на основе 

цифрового инструментария (с поурочной разработкой) / Игорь 

Красильников. – М. – 2008. – 213 с. 

15. Красильников Педагогика цифровых искусств – новое направление 

развития теории и практики художественного образования // Проблемы 

современного образования. – 2011, №6, с. 111-123. 

16. Лазарєв С.Г. Електронна музика як соціокультурне явище (друга половина 

хх — початок ххі століть) /Лазарєв Сергій Георгійович /дис. канд. 

мистецтва, спец.:26.00.01 – Теорія та історія культури 

(мистецтвознавство): К. – 2018. – 241 с. 

17. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. – Чернівці: 

Рута, 2009 – 343 с. 

18. Мультимедійні системи як засоби інтерактив ного навчання: посібник/ ав.: 

Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., 

Соколюк О. М., Соколов П. К. /За редакцією: Жука Ю. О. – К.: 

Педагогічна думка, 2012. – 112 с. 

19. Мультимедійні технології та засоби навчання : навчальний посібник / А. 

М. Гуржій, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський; за 

ред. академіка НАПН України Гуржія А. М. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 

– 556 с. 

20. Павленко Н. Музичне мистецтво у проектуванні педагогічних цифрових 

наративів / Павленко Наталія. – Наукові записки. – Серія: Педагогічні 

науки. – Вип 163. – Кіровоград. – С.115-119. 

21. Синиця М.О. Використання мультимедійних технологій у навчальному 

процесі ВНЗ як засіб формування педагогічних знань // Професійна 

педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: 



монографія / за ред. проф. О.А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка, 2014. – С. 418-438. 

22. Шлыкова О. В. Культура мультимедиа: Уч. пособие для студентов / 

МГУКИ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. –415 с. 

 

 

7. Політика виставлення балів. Вимоги викладача  

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

«Цифрові технології в мистецтві та художній культурі», є сумою балів за 

відвідування лекцій, виконання практичних завдань, контрольну семестрову 

роботу та бали, отримані під час іспиту. Протягом семестру студент за 

виконання практичних завдань та присутність на лекціях отримує 60 балів і 

40 балів – за екзамен. При цьому обов’язково враховується активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень 

на заняття; плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання тощо. 

Кількість балів за залежить від дотримання таких вимог:  

- своєчасність виконання навчальних завдань та повний обсяг їх 

виконання; 

- якість виконання навчальних завдань; 

- творчий підхід до виконання практичних завдань, 

- ініціативність у навчальній діяльності. 

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, 

підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право 

повторно пройти поточний контроль під час консультацій (представити 

виконані практичні завдання та відповісти усно на запитання викладача). 

Поточний контроль знань 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 екз сума 

л 1 2 2 2 2 2 2 2 -   

пр 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

          40 100 

 

Критерії оцінювання знань 

За відвідування лекцій студент може отримати максимум 15 балів. За 

виконання практичних завдань студент може набрати максимум 45 балів. Під 

час оцінювання виконаних завдань враховується: правильність виконання 

алгоритму (якщо він є), відповідність наочності віковим рекомендаціям та 

діючим програмам Міністерства освіти України, уміння класифікувати та 



узагальнювати опрацьований матеріал; уміння узагальнювати, аналізувати 

теоретичний матеріал, виділяючи головне і другорядне, 

Екзамен з навчальної дисципліни заплановано у вигляді тестування. 

Екзаменаційні питання 

1. Поняття цифрового мистецтва. Його види. 

2. Поняття «імерсивної вистави». 

3. Поняття 3D-mapping. Навести його приклади використання у сучасному 

житті. 

4. Якості, спільні для усіх видів цифрового мистецтва. 

5. Визначення поняття «мультимедіа». 

6. Класифікація мультимедіа. 

7. Види презентацій для уроку музичного мистецтва. 

8. Навести приклад використання прихованих посилань у процесі підготовки 

дидактичних матеріалів для уроків музичного мистецтва. 

9. Шляхи застосування цифрових технологій в музичній освіті 

10. Особливості інтерактивних плакатів. 

11. Графічні редактори. Види графічних редакторів 

12. Особливості векторних графічних редакторів. 

13. Особливості растрових графічних редакторів. 

14. Формати збереження файлів у графічних редакторах 

15. Нотний редактор. Визначення, можливості означених програм. 

16. Формати збереження файлів у нотних редакторах. 

17. Основні етапи створення партитури у нотному редакторі MuseScore. 

18. Класифікація педагогогічних програмних засобів. 

19. Огляд сучасних навчальних програм-тренажерів. 

20. Огляд програми Audacity. 

21. Основні функції відеоредакторів. 



22. Елементи інтерфейсу відеоредактора Movavi Video Editor. Етапи 

створення навчального відео. 

23. Прототипи електронних музичних інструментів. Знати назви и принцип 

роботи. 

24. Електронні музичні інструменти. Їх види. 

25. Принцип роботи надбудови Microsoft Mouse Mischief та її можливості в 

процесі організації навчального процесу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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