
 
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Освітня програма: Музичне мистецтво 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Назва навчальної дисципліни: Музичні інформаційні технології 

Статус дисципліни: вибіркова  

Мова навчання: українська  

Семестр: 1  

Кредити ЄКТС: 3  

 

Програмні результати навчання: студент має оволодіти основними поняттями 

дисципліни («цифровий звук», «MIDI-технології» тощо); ознайомитися з проблемами 

функціонування та застосування музичних комп’ютерних технологій у музичній сфері; 

вивчити особливості інтерфейсу програм для запису та обробки музичного матеріалу. 

Зміст курсу передбачає формування умінь здійснювати комутацію апаратних і 

програмних пристроїв; виконувати основні операції в музичних комп’ютерних програмах; 

створювати, зберігати та конвертувати музичну інформацію в різні формати, 

використовуючи комп’ютерні програми-секвенсери, звукові та нотні редактори тощо; 

застосовувати засоби запису та обробки звукових файлів; створювати елементарні музичні 

аранжування; здійснювати набір нотного тексту за допомогою комп’ютерної миші та з 

використанням MIDI-клавіатури. 

 

Розділи та теми навчальної дисципліни:  

Розділ 1. Запис та обробка цифрового звуку в програмі Sound Forge. 

Тема 1.1. Принципи цифрового представлення звуку. 

Тема 1.2. Функції звукового редактора Sound Forge 9.0 та головне вікно програми. Запис і 

програвання. 

Тема 1.3. Нелінійний монтаж фонограми та основи обробки звуку. Автоматизація дій. 

Розділ 2. M I D I-технології. 

Тема 2.1. Поняття  MIDI, його мета та функції. Апаратний та програмний рівні 

функціонування MIDI-систем. 

Тема 2.2. Віртуальні пристрої генерації та обробки звуку. Сумісність і стандарти MIDI. 

Налагодження та оптимізація WINDOWS для роботи з MIDI-пристроями. 

Розділ 3. Інтерфейс програмного секвенсора Cubase Sx та його можливості. 

Тема 3.1. Налаштування основних параметрів. Вікно Cubase SX 3 Project та основні елементи 

управління. 

Тема 3.2. Послідовний запис MIDI та редагування матеріалу. 

Розділ 4. Комп’ютерний набір нотного тексту засобами програми Finale. 

Тема 4.1. Базові настройки програми та настройки створюваного документу. Вікно програми 

та функції панелей інструментів. 

Тема 4.2. Набір нотного тексту. 

Тема 4.3. Редагування матеріалу в межах такту, нотоносцю, сторінки. MIDI-сумісність та 

експорт/імпорт графіки. 

 

Вид семестрового контролю: залік – 1  
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