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Мета курсу — формування у студентів спеціальності «Музичне 

мистецтво» знань, уміння та навичок, які необхідні майбутнім вчителям музики 
для використання засобів нових інформаційних технологій при викладанні 
музики, а також для керування навчальним процесом при його підготовці, 
супроводі і аналізу в умовах сучасної української школи. 

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

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до самостійного пошуку та оброблення 
інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань, пов’язаних 
викладанням музичного мистецтва; здатність до ефективного використання 
інформаційних технологій у соціальній та музично-педагогічній діяльності; 
(здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, 
репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках; спроможність 
застосовувати на практиці знання з основ комп’ютерного аранжування; 
володіння технологією елементарного звукозапису; уміння працювати з 
мікрофоном, звукопідсилювальною та звуковідтворювальною апаратурою; 
здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі аналітико-
синтетичної мисленнєвої діяльності; володіння науково-дослідними методами 
відповідно до фахового спрямування; обізнаність в особливостях проектної 
діяльності, готовність до її реалізації; критична обізнаність та інтелектуальна 
чесність; здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність 
вирішувати нестандартні завдання у сфері музично-інформаційних технологій; 
здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу 
та самореалізацію; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіх. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: особливостей стилів, жанрів музичного твору та шляхів реалізації 

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

вміти: здійснювати звукорежисерський аналіз інструментальних 
естрадних творів, особливостей драматургії та художнього змісту 
інструменталістів, використовувати технічні засоби для реалізації музичного 



образу у процесі інструментального виконавства; здійснювати відтворення 
драматургічної концепції інструментального твору, створювати його художню 
інтерпретацію з використанням звукорежисерських засобів; застосовувати 
музичну термінологію у процесі професійної діяльності (зокрема, 
звукорежисерську); розвивати мистецькі цінності, демократичні та естетичні 
ідеали, гуманістичну мораль та національну свідомість засобами концертної 
звукорежисури естрадного інструментального мистецтва;  

володіти: стильовими і жанровими ознаками музичного твору та 
самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу в 
інструментальному виконавстві; вибудовувати концепцію та драматургію 
музичного твору в практиці гри на музичних інструментах, створювати 
індивідуальну художню інтерпретацію; термінологією музичного мистецтва, 
його понятійно-категоріальним апаратом; здатність 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 
Мультимедійний інструментарій сучасної музичної діяльності. 

Цифровий електромузичний інструментарій сучасного аранжування. 
Сучасний мультимедійний інструментарій музичного мистецтва. Цифрова 
революція. Понятійний апарат мультимедійного інструментознавства, його 
взаємозв’язок з звукозаписом, відеозаписом, музично-теоретичними 
дисциплінами, основами аранжування, акустикою і технікою композиційної 
майстерності. Класифікація музичного мультимедійного інструментарію, 
програмного забезпечення та їх функціональні характеристики. Цифровий 
музичний інструментарій. Багатоголосся, поліфонія. (лат. Multum + Medium) — 
комбінування представлення різних форм інформації: текстової, звукової, 
графічної, анімації і відео. Мультимедійні веб-вузли, гіперпосилання, 
мультимедійні бази даних. Інтерактивність. Мультимедійна комунікація. 
Електронна музична творчість в системі музичної освіти. Цифровий 
електромузичний інструментарій як універсальний мультитембральний засіб 
творчої роботи музиканта. Історична ретроспектива електронного музичного 
інструментарію. Тембровий аналіз проекту аранжування. Фактура і образно-
інтонаційний аналіз твору. Багатотембровість цифрових інструментів. 
Оркестрове мислення в музичній діяльності з використанням синтезаторів. 
Інструменти симфонічного оркестру, тембри народних, старовинних, сучасних 
інструментів. Створення оригінальних тембрів-інструментів. Базові 
інструментальні набори для музичних програм. Уніфіковані інструментальні 
банки звуків. Апаратні і віртуальні (програмні) синтезатори. Відтворення 
музичного твору апаратними і віртуальними (програмними) синтезаторами. 
Створення проекту аранжування з використанням секвенсора синтезатора. 
MIDI інтерфейс. MIDI повідомлення і MIDI файли. Стандарт General MIDI, 
списки тембрів-інструментів. Стандарти XG, GS, GeneralMIDI-2. Створення 
оригінальних, синтезованих тембрів в аранжуванні з використанням 
синтезатора. Склад звукових карт. FM-синтез. WT-синтез. Віртуальні 



синтезатори звукових карт. Підключення MIDI пристроїв до звукової карти. 
Класифікація звукових карт. Поняття VST та DX плагінів. 9 9 Огляд основних 
музичних напрямків сучасної музики. Поняття музичного стилю. Ознайомлення 
з бібліотеками музичних стилів автоакомпанементу цифрових електромузичних 
інструментів. Використання гармонії для швидкого аранжування мелодії. 
Цифровий електромузичний інструментарій і педагогіка музичної творчості. 

Мультимедійний інструментарій редагування музичної партитури. 
Додавання нотоносців, зміни кількості лінійок, об’єднання їх в групи. Аколади, 
розмір та ключові знаки. Режим роботи з нотоносцями (Staff Tool). Зміна 
відстані між нотоносцями (Respace Staves). Зовнішній вигляд нотоносця: 
Standard 5-line (стандартний п’ятилінійний), 1-line with Full Barline 
(однолінійний з довгими тактовими рисками), 1-line with Short Barline 
(однолінійний з короткими тактовими рисками), 0-line with Full Barline 
(безлінійний з довгими тактовими рисками) та Other (інший). Зміна музичного 
розміру і тональності: режим вибору тональності (Key Signature), ключових 
знаків (нагору — діези, вниз — бемолі). Введення текстової вказівки 
(Expression Selection). Бібліотека позначок і динамічних відтінків. Розстановка 
ліг, позначок crescendo и decrescendo, а також деяких інших графічних позначок 
(Smart Shapes). 

Мультимедійний аудіо інструментарій. Класифікація програм 
віртуальних студій. Огляд програм Cakewalk, Cubase, Nuendo. Робота в Cubase. 
Установка і настроювання програми. Представлення звуку у цифровій формі. 
Фізичні основи звукозапису. Аналоговий запис, його недоліки і переваги. 
Поняття цифрової обробки звукового сигналу. Переваги цифрового запису. 
Носії цифрового запису. Семплування та хвильові таблиці. Електронна імітація 
акустичних музичних інструментів. Настроювання каналу цифрового звуку. 
Настроювання глобальних опцій. Секція треків і кліпів. Панелі інструментів 
головного вікна програми, їхнє призначення і робота: Standart, Loop, Markers, 
Metronome, Position, Record, Select, Tempo, Transport, Transport /Large/, View. 
Робоче вікно програми. Елементи вікна Track. Команди спливаючого меню. 
Секція кліпів. Вікно діалогу Dragand Drop Options. Спливаюче меню секції 
кліпів. Створення нового проекту. Завантаження сонга. Вирізання, копіювання, 
вставка фрагментів сонга. Скасування операцій. Керування записом 
(відтворенням, темпом, переміщенням по сонгу, виділенням фрагментів і 
зацикленням). Робота з аудіоефектами реального часу. Практичні приклади 
роботи з аудіоінформацією. Робота з мікшером. Модулі аудіо-треку і Aux-
шини. Підготовка вихідного матеріалу для виконання: запис звуку на аудіотрек; 
перезапис звуку з декількох аудіотреків на два. Запис голосу на фонограму і 
створення віртуального проекту музичного твору. Створення звукової доріжки. 
Налаштування запису. Використання плагінів Direct-X, та VST. Основи 
зведення і мастерингу фонограми, етапи роботи над аранжуванням. Зменшення 
– збільшення голосності окремих партій. Панорамування. Обробка ефектами, 
додавання пресетів еквалайзера. Фіксація результату роботи в музичному 
проекті у вигляді фонограми. Доведення звучання: компресія, частотна 
корекція, збільшення уявної голосності. 

Мультимедійний графічний і відео інструментарій музичного 
проекту. Цифровий мультимедійний інструментарій як засіб діяльності в 



галузях: нотно-видавнича, композиторська (створення аранжувань та 
оригінальних композицій з використанням програм-секвенсорів), виконання 
функції звукозаписуючої студії, підготовки цифрових фонограм (в тому числі 
відео кліпів), реставрації старих записів, виконання звукорежисерської роботи, 
синтезує звук, створення електронної музики, робота з інтерактивними 
виконавськими системами, системами алгоритмічної музики, системами 
керування партитурою в реальному часі, створення і використання 
музикознавчих баз даних для навчання в мистецьких навчальних закладах, 
тощо. Синхронізація звуку та зображення. Керування файлами відеозапису. 
Кодування. Корекція темпу. Монтаж. Перспективи мультимедійної музичної 
творчості в музичній освіті. 

Сценічне мультимедійне виконання музики. Інтерактивні музичні 
системи в мистецтві і освіті. Аналіз форм, методів і змісту мультимедійного 
музичного інструментарію в сценічному виконанні музики. Аналіз 
інструментального виконавського складу аранжування. Вибір і настроювання 
акустичного та цифрового електромузичного інструментарію, MIDI-пристроїв, 
що використовуються в інтерактивній музичній системі комп’ютер-програма-
електронний інструментарій. Підключення і редагування стандартних і 
нестандартних інструментів. Настроювання параметрів синхронізації звуку, 
відео, світла, MIDI портів для інтерактивної музичної системи. Маніпулювання 
аранжуванням в процесі виступу: запуск доріжок акомпанементу, комбінування 
аудіо зразків, семплів, MIDI-кліпів, світлом, графікою, анімацією, відео. 
Режисура сценічного мультимедійного проекту 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 3,5 кредити ЄКТС 

(105годин), у тому числі 36 годин – це аудиторні навчальні заняття і 69 годин – 
це самостійна та індивідуальна робота студента. 


