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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні зв’язки):
Дисципліна «Музично-інформаційні технології» є одним з основних курсів
навчально-технічної підготовки звукорежисерів. Він формує знання у області сучасних
музично-інформаційних технологій, що є базою для створення фонограм для озвучування
спектаклів, концертів, шоу-програм, тощо та їх запису на аналогові та цифрові носії
інформації.
Робоча програма навчальної дисципліни складається з чотирьох розділів і передбачає
тематику лекційних, практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи на IІ – III
курсах у загальному обсягу 480 год. (16 кредитів).
Взаємозв’язок з нормативними та вибірковими дисциплінами: "Звукорежисура",
"Акустичні основи звукорежисури", "Звукотехнічна апаратура та обладнання", "Композиція
та комп’ютерне аранжування», «Мультимедійні технології», « Основи звукорежисури в MIDI».
2. Мета дисципліни – полягає у засвоєнні студентами фахових компетентностей:
сучасних вітчизняних та зарубіжними музично-інформаційних технологій.
3. Завдання (навчальні цілі): згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна
забезпечує набуття студентами компетентостей:
загальні - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатністю приймати обґрунтовані рішення;
здатністю до аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
навичкам використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатністю вчитися і
бути сучасно навченим; здатністю генерувати нові ідеї (креативність); засвоєнню нових
знань, володінню сучасними інформаційними технологіями; формування компетентностей
академічної доброчесності.
фахові: здатність застосовувати основи комп’ютерного звукозапису та аранжування у
роботі з навчальними і тестуючими програмами і віртуальними пристроями штучного
інтелекту; здатність до створення і редагування озвучених партитур оркестрів і ансамблів, а
також партій окремих інструментів; здатність створювати фонограми для озвучування
спектаклів і концертів, їх запису на аналогові та цифрові носії інформації; здатність до
роботи із звуковими модулями, що вбудовуються, додатками та їх впливом на якість
синтезованої музики; здатність до створення банків звукових інструментів; засвоєнню
нових знань, володінню сучасними інформаційними технологіями; здатністю проведення
досліджень на відповідному рівні; здатність організувати роботу відповідно до вимог
безпеки життєдіяльності й охорони праці; уміння застосовувати математичні знання для
освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу, проектування
технологічних параметрів.
інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у професійній діяльності звукорежисера або у процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів мистецтвознавчих та технічних наук і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1.Знання : призначення різних категорій музично-інформаційних технологій та програм;
різномовної термінології інформаційних технологій; базові знання з побудови, настройки,
тембру різних інструментів для вирішення завдань звукозапису в умовах студії.
2. Вміння: користуватися комп’ютером, налаштовувати програмне забезпечення;
самостійно досліджувати і вивчати роботу нових технологій і програм; користуватися
звуковими редакторами.
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3. Володіння навичками: щодо роботи із комп’ютером, музичним слухом, слуховою
візуалізацією творчих образів, здатністю до креативного мислення, до визначення стилю і
жанру твору мистецтва, а також функцій музики, шумів та мови в аудіовізуальних творах.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
оцінювання
та
автономність та відповідальність)
Форми (та/або
пороговий
методи і технології)
критерій
викладання і
оцінювання
Код
Результат навчання
навчання
(за
необхідності)
ЗК1
Здатність
до
абстрактного Форми:
практичні, Усне
та
мислення, аналізу та синтезу.
індивідуальні заняття, письмове
самостійна
робота. опитування,
Методи:
словесні диференційова
(пояснювання, бесіда) ний
залік,
наочні
іспит
(демонстративні,
ілюстративні),
практичні,
інтерактивні
ЗК2
Здатність
генерувати
ідеї Форми:
практичні, Усне
та
(креативність).
індивідуальні заняття, письмове
самостійна
робота. опитування,
Методи:
словесні диференційова
(пояснювання, бесіда) ний
залік,
наочні
іспит
(демонстративні,
ілюстративні),
практичні,
інтерактивні
ЗК3
Вміння виявити, ставити та Форми:
практичні, Усне
та
розв’язувати проблеми.
індивідуальні заняття, письмове
самостійна
робота. опитування,
Методи:
словесні диференційова
(пояснювання, бесіда) ний
залік,
наочні
іспит
(демонстративні,
ілюстративні),
практичні,
інтерактивні
(гра,
пресконференція)
ФК1
Здатність використовувати на Форми:
лекції, Усне
та
практиці
термінологію практичні,
письмове
звукорежисури
та
музично- індивідуальні заняття, опитування,
інфрмаційних
технологій
у самостійна
робота. диференційова
музичному мистецтві.
Методи:
словесні ний
залік,
(пояснювання, бесіда) іспит
наочні
(демонстративні,
ілюстративні),
практичні.

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисциплін
и
16.7%

16.7%

16.7%

16.7%
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ФК3

ФК8

Здатність втілювати в творчо- Форми:
лекції, Усне
та
професійній діяльності знання практичні,
письмове
про теоретичні основи музично- індивідуальні заняття, опитування,
інформаційних технологій
( самостійна
робота. тести,
комп’ютерні
програми
для Методи:
словесні диференційова
створення та запису музичного (пояснювання, бесіда) ний
залік,
матеріалу).
наочні
іспит
(демонстративні,
ілюстративні),
практичні.
Знання технологічних і творчих Форми:
практичні, Усне
та
особливостей роботи в різних індивідуальні заняття, письмове
сферах діяльності звукорежисера самостійна
робота. опитування,
з
використанням
музично- Методи:
словесні тести,
інформаційних технологій
(пояснювання, бесіда) диференційова
наочні
ний
залік,
(демонстративні,
іспит
ілюстративні),
практичні,
інтерактивні
(гра,
прес-конференція)

16.7%

16.7%

1. Знати основні завдання (творчі та технологічні) які
поставлені перед звукорежисером.
2. Знати теоретичні основи звукорежисури (суб’єктивні та
об’єктивні характеристики звучань, натуральні та штучні
джерела звуку).
3. Знати технологічні і творчі особливості роботи в різних
сферах діяльності звукорежисера.
4. Уміти використовувати набуті знання під час
професійної мистецької музичної діяльності в якості
творчого працівника (звукорежисера).
5. Вирішувати основні завдання (творчі та технологічні)
які поставлені перед звукорежисером.
6. Робити звукозапис, зведення дикторської мови,
художньої мови та вокалу, музичних інструментів
7. Обирати необхідні технологічні вирішення в залежності
від напряму діяльності та законів художньої форми,
жанру, стилю в тому чи іншому виді мистецтва.

ФК8

ФК3

ФК1

ЗК3

ЗК2

ЗК1

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код)
Програмні результати навчання (назва)

+

+
+
+
+
+

+
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7. Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього
процесу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.
Форми оцінювання студентів:

7.1

- семестрове оцінювання:
1. Контрольна робота з тем ЗР1*: — 10 балів/ 6 балів**.
2. Контрольна робота з тем ЗР2 :— 10 балів/ 6 балів.
3. Самостійне завдання 1: РН 1.2. - 10 балів/ 6 балів.
4. Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. - 15 балів/ 9 балів.
5. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 1): -10 балів/ 9 балів.
6. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 2): - 10 балів/ 12 балів.
7. Підсумкова контрольна робота (залік чи екзамен). - 20 балів / 12 балів, 40 балів/ 24
балів.
* ЗР – змістовий розділ.
** максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з
відповідної форми контролю.
- підсумкове оцінювання: диференційований залік, екзамен.
7.2 Організація оцінювання:
Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою.
Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем
змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи), презентації тощо; бали,
отримані за виконання самостійних завдань; бали, отримані за роботу на семінарських
заняттях( чи практичних заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову роботу
(диференційований залік та екзамен).
Зразки письмових чи творчих контрольних робіт, перелік самостійних завдань,
питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у Навчальнометодичному комплексі з даної дисципліни.
Зміст курсу поділений на 4 змістовні розділи. Кожний змістовий розділ включає в
себе лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються контролем
рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.
До Розділу 1 (ЗР1) входять теми 1 - 4, до Розділу 2 (ЗР2) – теми 5-6, Розділу 3
(ЗР3) – теми 7-8, Розділу 4 (ЗР4) – теми 9-10.
Змістовий розділ 1,2

80 залікових балів
(макси
мум)
Самостій
Практич
Контр
на
ні
ольна
заняття
робота
робота
(виконанн
я
індивідуальн
ого

Змістовий розділ 3,4

Підсу
мкова
робот
а
/залік

Самос
тійна

20
балів
(макс
имум)

робот
а
(вико
нання
індиві
дуаль

Підсум
кова
робота /
екзамен

60 залікових балів
(макс
имум)
Практичн
Контрольн
і заняття
а
робота
40 балів
(макси
мум)
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ного
завдан
ня)
20
(макс
имум)

завдання)
20
(максиму
м)

40
(максим
ум)

20
(макси
мум)

20
(максим
ум)

20
(максимум
)

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку чи екзамену) є отримання
студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критичнорозрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне виконання самостійних
роботи та
практичних завдань (презентацій), передбачених робочою програмою
навчальної дисципліни.

При простому розрахунку отримаємо:
Підсумкова
робота / залік та іспит

Семестрова
кількість
балів
40
60

Мінімум
Максимум

Підсумкова
оцінка

20
40

60
100

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання
та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про
організацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.
Залік виставляється за результатами роботи впродовж усього семестру. Здобувач
вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має право, отримати підсумкову
оцінку за диференційований залік за результатами контролю. Студенти, які набрали
протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають залік.
Екзамен виставляється за результатами роботи студента впродовж усього
семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (90), має право
отримати підсумкову оцінку без опитування чи виконання екзаменаційного завдання
за результатами контролю. Студенти, які набрали протягом семестру менше 90 балів
обов’язково складають екзамен.
При простому розрахунку отримаємо:
Семестрова кількість
балів

Підсумкова робота / екзамен

Підсумкова
оцінка

Мінімум

40/40

20/20

60/60

Максимум

60/60

30/40

90/100

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку та екзамені є
обов'язковим.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Оцінка за шкалою
НАКККіМ (бали)

Оцінка за
чотирибальною

Оцінка за шкалою ЄКТС

7

шкалою
90-100

Відмінно

А

82-89

Добре

В
С

74-81
64-73

Задовільно

Е

60-63
35-59
1-34

Д

Незадовільно

FX
F

8

Лекц.

Назви тем

Сам.
робота

№
п/п

Практ.

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять

Розділ 1 . СЕКВЕНСОРИ ПЕРШОГО РІВНЯ
1
2
3
4

Сутність музично-інформаційних технологій та
їхній взаємозв’язок з іншими предметами
Природа звуку
Поняття МІDI. Звукові карти
Програми музичної нотації і редагування звуку
Класифікація програм.
Guitar Pro, Finale, Sibelius.

24

24

22

24

24

24

22

24

24

24

22

24

24

24

24

26

22

24

24

30

232

248

Розділ 2. МУЗИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРШОГО
РІВНЯ
5
6

7
8

Класифікація програм.
Звуковий редактор Sound Forge.
Музичний редактор CakeWalk Sonar
Розділ 3. МУЗИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУГОГО
РІВНЯ
Класифікація програм.
Звуковий редактор Adobe Audition
Музичний редактор Cubase
Розділ 4. СЕКВЕНСОРИ ДРУГОГО РІВНЯ

9
10

Класифікація програм.
Віртуальна звукова студія Propellerhead Reason 5
Програма Ableton Live
Усього годин

Загальний обсяг 480 год., в тому числі:
Практичні заняття - 232 год.
Самостійна робота - 248 год.

480

9. Рекомендовані джерела:
Основна література (Базова):
1. Козлин В. И. Школа игры на компьютере в нотаторе Sibelius 6. Москва : ДМК
Пресс, 2015. 352 с.: ил.
2. Козлин В. И. Самоучитель Музыкальный редактор Sibelius . Москва., 2006. 240 с.:
ил.
3. Грищенко В. И., Козлин В. И. Секреты создания музыки в REASON 5. Москва.:
ДМК Пресс, 2015. 158 с.: ил.
4. Медведев Е., Трусова В. Cubase 5 и Nuendo 4. Москва.: ДМК Пресс, 2010. 560с. ил.
5. Петелин Ю.В. Петелин Р.В. Cakewalk Sonar 4 Producer Edition /Секреты майстерства
/Ю.В.Петелин Р.ВПетелин .СПб.: БХВ-Петербург, 2005.960с.:ил.
Додаткова:
1. Белунцев В. Как стать ди-джеем. Москва : ДЕСС КОМ, 2001. 160 с.: ил.
2. Белунцев В. Музыкальные возможности комп’ютера : справочник. СПб. : Питер,
2000. 432 с.: ил.
3. Будилов В. Работаем с Finale 2001. Санкт-Петербург : Наука и техника, 2001. 240
с.: ил.
4. Живайкин П. Л. 600 звуковых и музыкальных программ. . Санкт-Петербург : БХВС.-Петербург, 1999. 624 с.: ил.
5. Загуменнов А. П. Plug-ins Встраиваемые приложения для музыкальных программ.
Москва: ДМК, 2000. 144с.: ил.
6. Медведев Е., Трусова В. Секреты компьютерной музыки. Москва: ДМК Пресс,
2011.424с.: ил.
7. Медников В. Основы компьютерной музыки /В.Медников . Санкт-Перетбург.: БХВПетербург, 2002.–336с.: ил.
8. Петелин Ю.В. Петелин Р.В. Steinberg Cubase 5/ Запись и редактирование музыки/ .–
Санкт-Перетбург : БХВ-Петербург, 2010.896 с.: ил.
9. FINALE The art of music notation. Volume 1. Installation and Tutorials. ENIGMA
Music Publishing Toolkit, 1992. 152c.: ил.
10. FINALE The art of music notation. Volume 2. Finale Encyclopedia. ENIGMA Music
Publishing Toolkit, 1992. 152c.: ил.
10. Додаткові інформаційні ресурси:
1. Все про створення музики на PC: Музичні новини, Програми, музикальна
документація
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://audio.narod.ru/programm/plugins/vst/14.
2. Огляд програм для роботи зі звуком і музикою [електронний ресурс]. Режим
доступу : http://gfuniver.udm.net/work/public_html/magazine/Music/00mus_soft.htm.
3. Киноведческие записки: офіційний сайт [Електроний ресурс]. Режим доступу
:http://www.kinozapiski.ru/article/679.
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