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Що таке оціянка якості звуку?
Які критерії якісного звучання Ви знаєте?
Які критерії суб’єктивної оцінки фонограм Ви знаєте?
Які критерії об’єктивної оцінки якості фонограм Ви знаєте?
Що таке художній твір та які його основні ознаки?
Якими критеріями можливо охарактеризувати ознаки художньості твору мистецтва в звукозапису? Чи є
якісь відмінності від твору мистецтва, який людина сприймає безпосередньо на концерті, в театрі
тощо?
Що таке звукова цілісность художнього твору?
Як Ви можете охарактеризувати принципи аналізу звукової цілісності художнього твору?
Як ви розумієте такі категорії як «метод» та «аналіз»?
Як ви розумієте принципи творчого та технологічного аналізу творів?
Що спільного між творчим та суб’єктивним аналізом творів?
Що спільного між об’єктивним та технологічним аналізом творів?
Яке програмне забезпечення використовується при здійсненні етапів технологічного аналізу?
Назвіть основні етапи творчо-технологічного аналізу.
Чи може бути здійснено аналіз художнього аудіовізуального твору за естетичними ознаками, перелічіть
їх.
Чим відрізняються вибірковий від цілісного узагальненого аналізу твору?
За допомогою якого пристрою вимірюється амплітудно-частотна характеристика звукового спектру та
як впливає цей параметр на суб’єктивне сприйняття людиною звуку?
За допомогою якого пристрою визначається фазова характеристика звукового сигналу та як впливає
цей параметр на суб’єктивне сприйняття людиною звуку?
За допомогою якого пристрою визначається рівень звукового сигналу лівого або правого каналу, а саме
панорами та як впливає цей параметр на суб’єктивне сприйняття людиною звуку?
За допомогою якого пристрою вимірюється гучність звуку та як впливає цей параметр на суб’єктивне
сприйняття людиною звуку?
За допомогою якого пристрою вимірюється пікове значення звукового сигналу та як впливає цей
параметр на суб’єктивне сприйняття людиною звуку?
За допомогою якого пристрою вимірюється середньо-квадратичне RMS значення звукового сигналу та
як впливає цей параметр на суб’єктивне сприйняття людиною звуку?
Що таке тембр звуку і як він об’єктивується в спектрі?
Що таке фонокомпозиція, визначення.
Якими рисами характеризується фонокомпозиція та з яких звукових елементів й об’єктів вона
утворюється?
Що таке звуковий об’єкт та як його об’єктивно виявити у просторі фонокомпозиції?
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27. Що таке звуковий елемент та як його об’єктивно виявити у просторі фонокомпозиції?
28. Яким чином частотна обробка звуку впливає на його суб’єктивне сприйняття людиною, назвіть основні
суб’єктивні характеристики зміни тембру, застосовувані технології.
29. Яким чином динамічна обробка звуку впливає на його суб’єктивне сприйняття людиною, назвіть
основні суб’єктивні характеристики зміни тембру, застосовувані технології.
30. Яким чином часова обробка звуку впливає на його суб’єктивне сприйняття людиною, назвіть основні
суб’єктивні характеристики зміни тембру, застосовувані технології.
31. Опишіть основні параметри естетичного аналізу звуку.
32. Спробуйте поєднати суб’єктивні та об’єктивні параметри фонокомпозиції, провести аналогії.
33. Як суб’єктивні та об’єктивні характеристики фонокомпозиції виражаються в кінцевому звуковому
образі художнього твору, як вони інтегруються та що їх поєднує із естетичним аналізом?

Вимоги до складання заліку:
- реферат в електронній формі на тему «Практикум творчо-технологічного
аналізу твору мистецтва за заданими параметрами», в якому
розкривається поетапне проведення творчо-технологічного аналізу трьох
фонокомпозицій обраних творів мистецтва (музичне, аудіовізуальне)
загальною тривалістю до 10-20 хвилин, до аналізу обирати тільки
справжні записані аудіовізуальні (музичні) твори (конвертовані з міді
аудіофайли не приймаються), обсяг реферату до 14-24 сторінок А4.
Методичне та практичне керівництво для здійснення аналізу додається у
переліку літератури із посиланням на елетроний доступ (джерело) ДьяченкоВ.В.https://www.academia.edu/42208983/Творчотехнологічний_аналіз_методичні_рекомендації - ДьяченкоВ.В. Творчотехнологічний аналіз, завдання та методичні рекомендації;
- також надсилається проект файл звукового редактору, в якому було
здійснено аналіз та медіафайли або посилання на них в мережі інтернет.
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