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Мета курсу — практична підготовка студентів до майбутньої 

професійної діяльності як виконавців та артистів, озброєння їх основними 
теоретичними знаннями і практичними навичками у галузі новітніх 
комп’ютерних технологій та технічних засобів, формування необхідних 
професійних компетенцій бакалаврів музичного мистецтва – майбутніх 
виконавців та артистів. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Інструментознавство», «Теорія музики», «Сольфеджіо», 
«Гармонія», «Аналіз музичних творів», «Організація і методика наукових 
досліджень», «Інформаційно-комунікаційні технології в галузі музичного 
мистецтва», «Арт-менеджмент», «Вокальний ансамбль», «Сольний спів», 
«Робота з концертмейстером над вокальним репертуаром», «Фортепіано» тощо. 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до міжособистісної 
взаємодії; здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні 
художні концепції; здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по 
створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики / 
звукорежисерської практики обробки звуку; здатність аналізувати виконання 
музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз 
різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей 
радіо, телебачення, Інтернету;  здатність ефективно використовувати музично – 
технічні засоби у виконавській діяльності. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: змісту художньої інтерпретації музичного твору, 

звукорежисерських засобів, які використовуються для посилення драматургії 
твору; змісту термінів, понять та категорій музичного мистецтва; змісту 
продуктивних форм взаємодії в закладі сфери культури і мистецтва; змісту 
музичного мистецтва, мистецьких цінностей, естетичних ідеалів та 
національної свідомості;  

вміти: здійснювати відтворення драматургічної концепції вокального 
твору, створювати його художню інтерпретацію з використанням засобів 
звукорежисури; застосовувати музичну термінологію у процесі професійної 
діяльності (зокрема, звукорежисерську); вибудовувати стосунки 
співробітництва, реалізовувати взаємодію та діалог; розвивати мистецькі 
цінності, демократичні та естетичні ідеали, гуманістичну мораль та національну 
свідомість засобами звукорежисури;  

володіти: концепцією та драматургією музичного твору у виконавській 
діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію; 
термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом; 
здатністю співробітництва, діалогу та реалізації продуктивних форм взаємодії у 
мистецькому закладі; здатність розвивати у суспільстві засобами музичного 



мистецтва загальнолюдські та мистецькі цінності, демократичні та естетичні 
ідеали, гуманістичну мораль та національну свідомість.   

Зміст навчальної дисципліни 
Набір нотного тексту у програмному середовищі. Програмне 

забезпечення для набору нотного тексту. (Програми Sibelius та Finale, їх 
налаштування, параметри створюваного документу та панелі інструментів) 
Набір нотного тексту у програмному середовищі. (Процес набору нотного 
тексту у програмах Sibelius та Finale, введення нотних та інших знаків, «гарячі» 
клавіші) Редагування нотного тексту у програмному середовищі. (Редагування 
набраного матеріалу в межах такту, нотоносцю, сторінки, експорт / імпорт 
нотного тексту). 

Запис та обробка цифрового звуку. Цифровий звук. (Звук у цифровому 
вигляді, фізичні параметри звуку: динамічний діапазон та рівні; частотний 
діапазон і спектр, процес аналого-цифрового перетворення звуку, дискретизація 
за рівнем, дискретизація за часом, аналого-цифровий та цифро-аналоговий 
перетворювачі.) Цифровий звукозапис. (Поняття «цифровий звукозапис», 
«фонограма», апаратний комплекс звукозапису, об’єктивні та суб’єктивні 
параметри фонограми) Обробка цифрової фонограми. (Прилади обробки 
звукового сигналу, технологічні етапи sound production: монтаж, зведення, 
мастеринг). 

МIDI-технології. Зміст поняття «МIDI». (Історія появи МIDI-технології, 
апаратний та програмний рівні функціонування MIDI-систем, MIDI-обладнання 
та його комутація, MIDI-контролери (пристрої вводу даних) і тон-генератори 
(пристрої відтворення звуку), кодування MIDI-інформації та формати MIDI 
файлів). Призначення та функції секвенсора. (Поняття MIDI-повідомлення та 
MIDI-події, повідомлення каналу та системні повідомлення, секвенсора як 
пристрій для запису та відтворення MIDI-повідомлень, сумісність і стандарти 
MIDI). Технологія VST та VSTi. (Історія появи VST (Virtual Studio Technology, 
поняття плагін (plug-in), класифікація та особливості функціонування 
віртуальних пристроїв (VST- plug-in) та віртуальних інструментів (VSTi- plug-
in), поняття хост-програми). 

Інтерфейс та можливості цифрових звукових робочих станцій. 
Поняття цифрових звукових робочих станцій. (Зміст поняття ті історія появи 
цифрових звукових робочих станцій (DAW), їх загальна класифікація та 
основні можливості). Інтерфейс головного вікна ЦЗРС. (Вікно програми 
Cubase, встановлення зв’язку з інтерфейсом ASIO та його налаштування, 
налаштування параметрів MIDI, з’єднання з VST-плагінами, функції елементів 
управління (інформаційна панель, панель Inspector, секція параметрів треків, 
секція Event Display, транспортна панель, віртуальний мікшер). Послідовний 
запис та редагування звукового матеріалу у ЦЗРС. (Основи монтажу у ЦЗРС, 
створення віртуальних треків, вибір режиму запису, редагування матеріалу на 
рівні треків, об’єктів, MIDI-подій). 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 3,5 кредити ЄКТС (105 

годин), у тому числі 36 годин – це аудиторні навчальні заняття і 69 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


