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1. Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти «Бакалавр» 
1.1 на основі повної загальної середньої освіти та на основі «Молодшого 
спеціаліста» (3роки навчання) 

 
Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 4 Рік підготовки: 1(3роки), 1-2(4роки) 

Загальна кількість годин – 120         

Кількість модулів – 2 Семестр: 

Тижневих годин: аудиторних – 2 
 

І-ІІ (3 роки) 
ІІ-ІІІ(4роки) 

І-ІІ (3 роки) 
ІІ-ІІІ(4рок) 

Аудиторні:  

  

Практичні (семінарські): 

74 22 

Вид підсумкового контролю: 
Тестовий контроль 

Лабораторні: 

- - 

Форма підсумкового контролю: 
Залік 

Самостійна робота: 

46 98 

1.2 на базі молодшого спеціаліста 2 роки 
 
Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 3 Рік підготовки: 2  

Загальна кількість годин –90         

Кількість модулів – 1 Семестр: 

Тижневих годин: аудиторних – 2 ІІІ ІІІ 



4 
 

  

 Аудиторні:  

  

Практичні (семінарські): 

32 22  

Вид підсумкового контролю: 
Тестовий контроль 

Лекційні: 

 - 

Форма підсумкового контролю: 
Залік 

Самостійна робота: 

58 68 
 
 
 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета:   Інтенсивний розвиток комп’ютерних технологій третього 

тисячоліття значно розширив межі нематематичних проблем, які передбачають 
відпрацювання алгоритму для вирішення поставленої задачі та розробки моделі 
на рівні інформаційних процесів, пов’язаних з творчою діяльністю (синтез і аналіз 
художніх, зокрема музичних текстів). Процес створення моделі наближено 
відтворює дослідження з відповідним урахуванням характерних та специфічних 
властивостей у вигляді логічних, кореляційних, а також теоретико-інформаційних 
та ймовірнісно-статистичних закономірностей. Методами формалізації 
здійснюється проникнення у внутрішню логічну сутність, у взаємозв’язки та 
закономірності творчого процесу. Комп’ютерні технології змінюють сталі 
стереотипи уявлень в дослідженні процесів мислення і впливають на формування 
алгоритмічного стилю мислення.  
         Мета дисципліни  полягає в системному викладі теоретичних засад 
евристичного музичного програмування, що вплинуло на збагачення 
музикознавчої дослідницької бази в найрізноманітніших напрямках, починаючи 
від музично-акустичних аспектів і завершуючи більш глибоким усвідомленням 
механізмів музичного мислення. Означене коло проблематики обумовило і 
відповідні наукові завдання: 

- виявлення асимілюючих закономірностей в культурних феноменах 
(насамперед у художніх текстах різних періодів розвитку культури) та  
теорії кодування інформації, теоретико-множинних та алгебро- логічних 
принципах; 

- узагальнення спільних підходів, пов’язаних з методом опозицій в 
культурних феноменах (художніх текстах різних етапів розвитку 
культури); 
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- загальна характеристика історії розвитку електронної та 
електроакустичної музики в аспекті осмислення принципів будови звуку; 

- характеристика основних етапів розвитку комп’ютерних технологій 
академічного напрямку в аспекті дослідження логіко- конструктивних 
механізмів музичного мислення; 

- визначення історичних тенденцій виникнення та розвитку звукових та 
музичних комп’ютерних програм; 

- аналіз структури та функцій програм-секвенсерів;  
- аналіз структури та функцій програм для запису та цифрової обробки 

звуку; 
- аналіз структури та функцій додаткових Plug-ins модулів обробки звуку; 
- аналіз структури та функцій програмних емуляторів синтезаторів та 

звукових модулів; 
- аналіз навчальних музичних комп’ютерних програм (за класифікацією – 

експертний та неекспертний тип); 
- аналіз евристичних музичних комп’ютерних програм; 
- аналіз системи алгоритмічної музики FractMus; 
- аналіз системи алгоритмічної музики PatchWork та OpenMusic; 
- створення авторської евристичної комп’ютерної програми для 

теоретичних музикознавчих  досліджень; 
- узагальнення специфіки використання комп’ютерних технологій у 

теоретичному музикознавстві. 
       На сучасному етапі застосування комп’ютерних технологій у 

дослідженні музичної культури має різноманітне спрямування, оскільки 
програмне забезпечення створюють колективи, що складаються з програмістів 
світового рівня та спеціалістів–професіоналів певної предметної галузі. У 
програмах сконцентровані результати багаторічних наукових досліджень (маємо 
на увазі такі наукомісткі проблемні  галузі, як, наприклад: штучний інтелект, 
теорія інформації, теорія алгоритмів).  

        Так, теорія кодування інформації, репрезентація інформації як 
числової величини, створення загальної схеми процесу передачі повідомлень, 
введення поняття надмірності, запропоновані К. Шенноном для рішення 
технічних задач, стали продуктивно використовувати, окрім біології, в генетиці – 
для розшифровування кодів спадкоємної інформації, в психології, лінгвістиці, а 
також у дослідженні явищ культури, а саме “мови” культури. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Методика 
викладання фахових дисциплін» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти 
таких компетентностей:  
Загальні 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
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- здатність працювати автономно; 
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

Спеціальні фахові 

- здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / 
звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва;  
- здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, 
популяризації та пропаганди досягнень музичної культури;  
- здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології 
музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної 
діяльності.  

3.Передумови для вивчення навчальної дисципліни  
 Передумовами вивчення навчальної дисципліни є опанування таких навчальних 
дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):  
ОК 9 Сольний спів\спец. інструмент  
                                     4.Очікувані результати навчання 
              Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради» 
вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в музиці »забезпечує 
досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання 
(ПРН): 

Програмні 
результати 
навчання 

Шифр 
ПРН 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  ПРН 3 

Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі 
створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН 8 

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.  

ПРН 11 

Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри 
на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії музики / композиції.  

ПРН 14 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти 
після опанування навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в музиці »: 

Програмні 
результати 
навчання 

Шифр 
ПРН 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  ПРН 3 

Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі 
створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН 8 

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.  

ПРН 11 



7 
 

  

Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри 
на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії музики / композиції.  

ПРН 14 

 
5. Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання.  

5.1 Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 
навчальної дисципліни є: 

- контрольний урок; 
- залік. 

5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 
Форми контролю знань студентів: 

- залік. 
 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 
переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, 
В, С, D, E, FX, F). 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
На основі повної загальної середньої освіти 

МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 

Т1
 

Т2
 

Т3
 

Т4
 

Т5
 

Т6
 

Т7
 

Т8
 

Т9
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0 
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а 
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Т1
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Т1
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Т1
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Т1
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9 
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10
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10
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0 

12
 

12
 

12
 

12
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10
 

10
 

10
 

10
 

   
  

10
0 

На базі молодшого спеціаліста (2,3 роки) 
МОДУЛЬ 1 

Т1
 

Т2
 

Т3
 

Т4
 

Т5
 

Т6
 

Т7
 

Т8
 

Т9
 

Т1
0 

Т1
1 

Т1
2 

Т1
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Т1
4 

Т1
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Т1
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Т1
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Т1
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Т1
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су
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
 

   
  1

00
 

 
Шкала оцінювання 

Національна   5 - тибальна шкала Сума балів 
(R) 

Шкала 
ECTS 

5 (відмінно) 
Студент повністю оволодів теоретичним і 
практичним матеріалом дисципліни. Робить 
власні висновки, аналізує вивчений матеріал, 
самостійно оцінює явища, факти, виявляючи 

90-100 А 
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при цьому особисту позицію. Використовує 
додаткову літературу, періодику.  

4 (добре) 
Студент володіє вивченим матеріалом на 
достатньому рівні. Аналізує матеріал, наводить 
власні приклади, але не завжди впевнено  і 
точно. Самостійно готує практичні завдання, але 
має потребу в консультації викладача.  

82-89 B 

74-81 C 

3 (задовільно) 
Студент засвоїв менше половини навчального 
матеріалу, але виявляє знання і розуміння 
основних питань теми і здатен поверхово 
аналізувати вивчений матеріал та відтворювати 
практичні завдання з помилками. Плутається в 
термінології.   

64-73 D 

60-63 E 

2 (незадовільно) 
Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не 
усвідомлює мету навчально-пізнавальної 
діяльності.  

35-59 FX 

0-34 F 
                6.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

6.1 Зміст навчальної дисципліни на основі повної загальної середньої освіти 
та на основі «Молодшого спеціаліста» (3роки навчання) 

  
                                                  Модуль 1 
 

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ 

             Тема 1. «Програми експертного та неексперного типів»  
       Експертні типи  . Наведено визначення поняття “експертні системи” та 
принципи їх функціонування у контексті програмного матеріалу, що аналізується. 
Технологія експертних систем є одним з напрямків дослідницької бази штучного 
інтелекту, яка концентрується на розробці та впровадженні комп’ютерних 
програм, здатних відтворювати, імітувати ті сфери діяльності людини, які 
потребують мислення, певної майстерності та набутого досвіду.  
 Музичні навчальні комп’ютерні програми експертного типу Singing Tutor 
v.4.0, Key Note Music Drills та програма колективу вітчизняних програмістів 
фірми Vimas Technologies “Carry-А-Tune” проаналізовано в проекції прояву 
евристичної складової. Це передбачає здатність до навчання на своїх помилках з 
перевагами “штучної” експертизи (на відміну від людської), яка полягає у 
сталості, відсутності протиріч, внесенні уточнень, документуванні та передаванні 
знань (інформації); включення різноманітних фактів з предметної галузі, 
взаємозв’язки між ними, правила дій.  
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 Перспективність музичних експертних систем виявляється як у 
теоретичному музикознавстві – в дослідженні музичної мови композитора, в 
процесі створення композиції (із сформованої бази знань (даних) програмуються 
мелодія, акордові послідовності та отримуються необхідні варіанти гармонізації, 
поліфонізації музичної тканини для подальшого інкрустування в структуру 
твору), у реставрації відсутніх фрагментів твору, так і в курсах теоретичних 
дисциплін – гармонія, поліфонія, аналіз музичних форм, імпровізація (О. 
Летичевський). 

Питома вага інтелектуальної складової збільшується в керуючих 
алгоритмах навчальних музичних комп’ютерних програмах експертного типу, 
база знань яких зберігає безліч фактів та набір правил, які отримані від експертів 
та із спеціальної літератури. На відміну від бази даних, де одиниці інформації не 
взаємопов’язані, у базі знань вони утворюють певні логічні ланцюги як між 
собою, так і з поняттями зовнішнього середовища. Спрямованість експертних 
систем полягає в здійсненні допомоги для прийняття самостійного рішення з 
конкретного питанні. Допущення помилок не виключаються в роботі комп’ютера-
експерта, але при цьому системи здатні самонавчатися, ”удосконалюватися”, 
використовуючи отриманий досвід.  
                Неексперні типи.  Містить аналіз  групи навчальних музичних програм 
Guitar Teacher, Chord Wizard та Super Guitar Chord Finder (version 5.0), які 
класифікувалися як програми неекспертного типу. Процес аналізу виявив ряд 
важливих функцій. Зокрема, це інформація теоретичного та практичного 
призначення для початкового періоду навчання на гітарі з диференціацією 
завдань, функцією прослуховування твору та озвучення виконаних завдань, а 
також інформаційними матеріалами та завданнями з історико-теоретичних 
дисциплін.  

Аналіз алгоритмів програми Cakewalk In Concert, крім загальних функцій, 
сфокусованих на роботі зі звуком у режимі реального часу на концертному 
виступі, визначив також ряд інших, призначених для навчального процесу 
створення динамічного плану фрагментів або цілого твору, опрацювання 
індивідуальних особливостей партій солістів, акомпанементу, виконавських 
деталей, темпових характеристик тощо. 

Отже, у музичних навчальних комп’ютерних програмах, переважно 
експертного типу, відбувається інтеграція  комп’ютерної системи із досвідом 
людини, що дозволило надати їм визначення “інтелектуальних навчальних 
систем”, які в змозі заповнити недостатність власних знань, інтуїції та навичок, 
при наявності програм інформативного (неексперного) типу. 

Проведений аналіз музичних навчальних комп’ютерних програм свідчить 
про достатньо широкий діапазон знань. При цьому переваги комп’ютерного 
навчання виявилися в репрезентації матеріалу на якісно новому рівні його 
розуміння та сприйняття; використання мультимедійних засобів вплинуло на 
розширення методів вивчення музики.  

 
          Тема 2. «Практичні програми».  
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«Програми-секвенсери» – наведено основні етапи створення музичної 
композиції: генерація музичної партитури (створення гармонії та мелодії, 
створення ритму (програмування групи ударних інструментів), вибір звучання 
синтезаторів, запис аудіо-треків з партіями акустичних інструментів, попереднє 
мікшування (балансування треків)); мікшування (переклад MIDI в Audio, обробка 
аудіо-треків ефектами, головне мікшування – зведення багатоканальної 
фонограми у стереопару (мастер-трек), премастеринг – обробка мастер-трека в 
межах роботи над окремим номером); мастеринг (об’єднання окремих номерів в 
альбом, компонування, спектральне балансування, балансування гучності, 
фінальна обробка проекту, копіювання на транспортний носій).  

Функціональний та структурний аналіз програм першої групи (Cakewalk Pro 
Audio, Cakewalk Express Gold, Cubase, Logic Audio Рlatinum, Digital Orchestrator 
Pro та Fruity Loops Pro) спричинив визначення ряду інтегративних факторів у 
процесі їх застосування. Для проведення багатодоріжкового запису музичних 
партій в системі MIDI є спеціальний пристрій  - секвенсер, який здійснює: запис, 
редагування та відтворення MIDI інформації, вважається основним інструментом 
у композиційному процесі, може вмонтовуватися в інструмент, бути окремим 
пристроєм або комп’ютерною програмою. Процес запису інформації в секвенсер 
проводиться методом програвання партій або їх частин з MIDI-клавіатури, будь-
якого інструменту, що містить MIDI-вихід. 

Секвенсери опрацьовують композицію, як правило, декількома 
редакторами, у кожному з яких записаний матеріал, репрезентований в різних 
видах для вибору найбільш зручного при редагуванні тих чи інших MIDI-подій. 
Вибір редактора залежить як від типу подій, передбачених для редагування, так і 
від персональних переваг. 

«Програми для запису та цифрової обробки звуку» – репрезентує аналіз 
програм другої групи – Sound Forge 4.5,  

WaveLab, Cool Edit Pro, Samplitude, призначених для роботи з аудіоінформацією 
(звуком). Їх функціональні можливості спрямовані на  запис звуку в режимі 
реального часу та його перетворення, змінювання тембральних характеристик, 
відпрацювання якості звучання, додавання різних оригінальних ефектів. Базовими 
інтелектуальними алгоритмами в кожній програмі були виявлені наступні: 
обробка, компонування (монтаж), звукові ефекти цифрованого звуку, реставрація 
фонограм тощо, наявність засобів для ліквідації недоліків запису, що 
спричиняються різними факторами (програма Sound Forge); одночасне 
опрацювання кількох звукових фрагментів (файлів), об’єднання їх у групу та 
зберігання як проект, інтеграція значного масиву звукових фрагментів (файлів) у 
базу даних (database) (звуковий редактор WaveLab); різноманітні можливості 
редагування та цифрової обробки звуку, багатоканальне зведення звукового 
матеріалу (програма-аудіостудія Cool Edit Pro); опрацювання як аудіо-, так і 
MIDI-файлів (навіть у послідовному режимі на одній доріжці), недеструктивне 
редагування звукового матеріалу, орієнтація на роботу з віртуальними 
аудіопроектами (Virtual Project – VIP) (програма Samplitude Studio 2496). 
  «Додаткові plug-ins модулі обробки звуку» – розглядаються основні алгоритми 
програмних модулів Cakewalk Audio FX та VST, спрямування яких пов’язано з 
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реалізацією різноманітних способів обробки звуку та призначено для розширення 
функцій або інструментів основної програми. Вони диференціюються за двома 
напрямками використання: це модулі підключення до MIDI-програм (секвенсерів, 
автоаранжувальників, арпеджіаторів тощо) та модулі підключення до програм 
редагування звуку та звукових студій (аудіо) для цифрової обробки звуку. 
   «Програмні емулятори синтезаторів та звукових модулів» – наведено аналіз 
останньої групи програм: GigaSampler, ReBirth RB338, Audio Architect, Reaktor – 
Classic 2 – VCO.ens, віртуальний семплер SAW Pro – програмних емуляторів 
синтезаторів звуку, які відтворюють роботу реального фізичного пристрою. 
Найбільш відомою та функціональною в даній групі виявилася програма 
GigaSampler, що обумовлено її можливістю “читати” компакт-диски від 
професійних синтезаторів AKAI, а також програмна версія 
синтезатора/секвенсера компанії Roland ReBirth RB338. Практичними у 
використанні для процесу компонування та запису композицій були визначені 
віртуальні синтезатори Audio Architect, Reaktor – Classic 2 – VCO.ens. 
Віртуальний семплер SAW Pro опрацьовує аудіоінформацію у режимі реального 
часу, здійснює поєднання, прослуховування та мікшування музичного матеріалу.  

Включення за наведеною диференціацією програм (Auto Tune, Reason v1.0, 
Acid, Nuendo v1.5, GigaStudio) проілюстровано на прикладі студії звукозапису 
“Alliance Records Studio” піаніста-імпровізатора Т. Полянського. Ці програми 
завдяки своїй багатофункціональності, наявності додаткових утиліт та алгоритмів 
обробки звукової інформації надають необхідний “інструментарій” для створення 
якісного звучання композиції і значно розширюють наші уявлення про акустичні 
властивості і можливості звуку і психофізіології його сприйняття.  

Тема 3. «Історіографічний огляд тенденцій розвитку штучного 
інтелекту» – присвячений  викладу історичних передумов та сучасних напрямків 
досліджень штучного інтелекту, які віднаходяться ще за часів розвитку 
стародавніх цивілізацій в   ідеї моделювання функцій мозку людини – у 
стародавньому Єгипті була створена “оживаюча” механічна статуя бога Амона, в 
“Іліаді” Гомера бог Гефест виковував людиноподібних істот-автоматів, 
літературні джерела також містять зразки аналогічного моделювання (Галатея 
Пігмаліона, казковий персонаж Буратіно).  

Науковий підхід у розвитку ідей штучного інтелекту спостерігається в 
одержанні інтелектуальної та нової інформації, передбаченої Раймундом Луллієм 
у ХІІІ ст.; в аналізі процесів ізоморфності в машинах і живих організмах (праця 
“Міркування про метод” Р. Декарта, ХУІІст.); у технічній реалізації проявів 
інтелекту імовірнісними методами (Б. Паскаль); у теоретико-ймовірнісних  та  
логіко-математичних  принципах (І. Ньютон та Г. Лейбніц, ХУІІ-ХУІІІст.); у 
застосуванні алгебраїчних методів до логічних перетворювань (Дж. Буль, ХІХ 
ст.); у наукових засадах математичної статистики (ХХ ст.).  

Таким чином, вченими, незалежно одним від одного, були запропоновані 
універсальні мови класифікації всіх наук, які “кореспондуються” з принципом 
“двійковості”, започаткованим в найдавніших ученнях Китаю. Їх праці можна 
вважати першими теоретичними “розробками” в галузі штучного інтелекту. 
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Сучасні дослідження з проблем штучного інтелекту сфокусовані на даних, 
репрезентованих специфічно організованою інформаційною мережею, яка оперує 
не даними, а знаннями, не числами, а символами, і до якої відносять теорію 
фреймів.  

          Тема 4. «Фреймові структури в аналізі музичних творів» – 
наведено аналіз функціонування даних логічних структур, запропонованих М. 
Мінським у дослідженні “Музика, Розум та Значення”. Воно присвячено 
виявленню логічних взаємозв’язків розумових процедур у поєднанні зі 
структурою музичного твору, як зазначається автором. Музика не тільки 
стосується емоційної сфери, вона має безпосереднє відношення до розумових 
процедур. “Інструментом” пізнання цих процедур виявляється штучний інтелект, 
який розробляє структури для репрезентації знань. Культура є універсальним 
міфом, в якому емоція наділена більш глибоким корінням, виявляється більш 
“пізнаною” у порівнянні з її причиною.  
 

Модуль 2 
 

ЕВРИСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В МУЗИЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМАХ 
 

                  Тема 5. «Методи евристичного аналізу в дослідженні творчих 
процесів» – містить історичний екскурс тенденцій розвитку евристичного 
напрямку у програмуванні. Перші спроби формалізації творчої діяльності 
відзначені ще у стародавні часи – за трактатами грецького математика Паппа 
Олександрійського (ІІІ ст. н.е.). Розробками формалізованих методів рішення 
математичних задач та принципів аналізу та синтезу займалися Евклід у праці 
“Начала”, Аполлоній з Перги та Арістей Старший, ряд евристичних прийомів з 
достатнім ступенем ймовірності належали  Платону.  Спроби створення системи 
евристичних методів робив Р. Декарт  у  незавершеній  роботі  “Правила  для  
спрямування  розуму”  та Г. Лейбніц у пошуках універсальної мови. До питань 
формалізації творчої діяльності зверталися Б. Больцано, Г. Гельмгольц, А. 
Пуанкаре та ін. Проте складність проблематики, що виявилася у взаємозв’язках 
між точними та гуманітарними науками, відсутність достатніх 
експериментальних можливостей не дозволила наведеній плеяді вчених 
представити логічну систему функціонування евристичних методів. Активне 
впровадження комп’ютерів у наукові та творчі види діяльності здійснило 
суттєвий прорив у цьому напрямку (видатні представники цього напрямку – В. 
Глушков (напрямок дедуктивного виведення), М. Амосов (модель особистості). З 
появою ЕОМ вивчення творчості як процесу одержало новий імпульс. Завдяки їм 
стало можливим представляти складні завдання у вигляді програм для 
обчислювальних машин та моделювати творчий процес. 

         Тема 6. «Марковські процеси» в комп’ютерному синтезі та аналізі 
музичних текстів» – репрезентує аналіз дослідження проблеми використання 
“марковських ланцюгів” у комп’ютерному синтезі та аналізі музичних текстів, у 
процесі якого були охарактеризовані, визначені та диференційовані ряд 
напрямків.  
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Перший напрямок пов’язаний із синтезуванням  пісенних  мелодій  
(методика  американських  математиків  Ф. Брукса, А. Гопкінса, П. Неймана та У. 
Райта); машинними експериментами Г. Олсона та Г. Белара на основі 11 пісень 
Стефана Фостера); моделюванням одноголосних пісенних мелодій за власними 
програмами (методика математиків Казанського університету Р. Бухарєва та М. 
Ритвинської).  

Другий напрямок пов’язаний із застосуванням властивостей “марковських 
ланцюгів” при створенні музичної композиції. Це машинні експерименти – 
моделювання нотних та акордових послідовностей за математичними  правилами  
– “марковськими стохастичними процесами” – Л. Хіллер та Л. Ісааксон (четверта 
частина сюїти, запрограмована на машині  ІЛЛІАК); організація звукового 
процесу у музичній композиції визначається закономірностями “марковських 
ланцюгів”, які аналогічно руху частинок у газі згруповуються у “звукові хмари”, 
детермінізм зв’язків між “хмарами” визначається принципами “марковських 
процесів” (Я. Ксенакіс, “Пітопракта”); імітація композиторських пошуків на рівні 
мікропроцесу при конструюванні мелодії для заданого ритму (Р. Заріпов). 

Третій напрямок пов’язаний з використанням принципів “марковських 
ланцюгів” в аналізі музичних творів. У контексті даного дисертаційного 
дослідження закономірності “марковських ланцюгових залежностей” та 
“розгалужених процесів” застосовувалися в процесі аналізу пізньої гармонії О. 
Скрябіна, що дозволило виявити тісну взаємодію гармонії та фактури. Аналіз 
проводився за допомогою авторської евристичної комп’ютерної програми 
“MyAccord.exe.”, написаної мовою програмування “C++” та представляє 
елітарний напрямок у теоретичному музикознавстві. У результаті аналізу 
визначено, що  неперервна мінливість звукової тканини, яка простежується на 
мікрорівні гармонічних процесів, є за своїм характером “марковською”. 
Формується найтісніша взаємодія гармонії та фактури, при якій кожний 
мікропроцес руху гранично індивідуалізований конкретними фактурно-
конфігураційними умовами. Така властивість фактурно-гармонічної системи О. 
Скрябіна була визначена як “дифузна”. Застосування сучасного комп’ютерного 
програмування у діяльності музикознавця, окрім спрощення трудомісткого 
аналізу, сприяє віднаходженню важливих механізмів у творчому мисленні 
композитора. 

      Тема 7. «Структура та функції програми FractMus».   
Розглядається математичний принцип фрактальності, екстрапольований на 

процеси створення музичної композиції. Відзначений рисами різновекторності, 
даний принцип використовується у прогресивних наукових дослідженнях. 
Введений у науковий обіг Бенуа Мандельбротом як універсалія для відображення 
структури багатовимірного світу та як інструмент опису цілісної світобудови, у 
гуманітарних дисциплінах фрактальна множина використовується у вигляді 
самоподібної структури для встановлення внутрішнього кореляційного зв’язку 
між раціональним науковим пізнанням та емоційно-естетичним сприйняттям, а 
також як спосіб створення музичної композиції (за математичною формулою на 
основі фрактальних алгоритмів).  
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 Принцип написання музики обчислюється за математичною формулою, 
зокрема, параметри висоти та тривалості звуків визначаються з використанням 
фрактальних алгоритмів у програмі FractMus, написану мовою програмування 
“C++” (автор Г. Діаз-Жерез). Це обумовило інтеграцію принципів теорії чисел, 
фракталів, клітинних автоматів, дванадцять алгоритмів генерації послідовності 
нот із константним параметричним контролем алгоритмів, що створює та надає 
різнопланові можливості для варіювання мелодичного матеріалу.  
 Композиція також трансформується у графічний формат шляхом імітації 
інтерференції між параметрами.  
У результаті утворюються мереживоподібні візерунки з фрактальною 
структурою. 
              Тема 8. «Структура та функції програм PatchWork та Open Music». 
Присвячений розгляду алгоритмічного методу створення композиції – САС*,який 
розроблявся та набув специфічного значення в інституті досліджень координації 
музики та акустики (IRCAM) 
        На відміну від технології цифрової обробки звукових сигналів ця технологія 
сфокусована на формальній структурі музики. Це пов’язано з використанням 
символічних методів обчислення за допомогою структур, подібних до дерев, 
графів, наборів символів асоціативної пам’яті та алгоритмів, які 
використовуються в дискретній математиці. Застосований програмний апарат 
адаптований для репрезентації та управління комплексом складних структур у 
процесі моделювання музичних фрагментів. 

* Computer Assisted Composition (комп’ютерного сприяння композиції). 

6.2 Структура навчальної дисципліни на основі повної загальної середньої 

освіти 
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МОДУЛЬ 1. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ 
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Тема 1. «Програми експертного 
та неексперного типів» 

15   10  5 14   2  12 

Тема 2. «Практичні програми». 15   10  5 14   2  12 

Тема 3. «Історіографічний 
огляд тенденцій розвитку 
штучного інтелекту» 

15   10  5 14   2  12 

Тема 4. «Фреймові структури в 
аналізі музичних творів» 

20   12  8 14   2  12 

Всього за модулем 65   42  23 56   8  48 

МОДУЛЬ 2.  ЕВРИСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В МУЗИЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМАХ 

Тема 5. «Методи евристичного 
аналізу в дослідженні творчих 
процесів» 

13   8  5 17   3  14 

Тема 6. «Марковські процеси» в 
комп’ютерному синтезі та 
аналізі музичних текстів» 

13   8  5 17   3  14 

Тема 7. «Структура та функції 
програми FractMus».   

13   8  5 18   4  14 

Тема 8. «Структура та функції 
програм PatchWork та Open 
Music».    

16   8  8 12   4  8 

Всього за модулем 55   32  23 64   14  50 

                                       Всього  120   74  46 120   22  98 

                                    
6.3 Структура навчальної дисципліни (3роки) 
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МОДУЛЬ 1. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ 

Тема 1. «Програми експертного 
та неексперного типів» 

13   8  5 17   3  14 

Тема 2. «Практичні програми». 13   8  5 17   3  14 
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Тема 3. «Історіографічний 
огляд тенденцій розвитку 
штучного інтелекту» 

13   8  5 18   4  14 

Тема 4. «Фреймові структури в 
аналізі музичних творів» 

16   8  8 12   4  8 

Всього за модулем 55   32  23 64   14  50 

МОДУЛЬ 2.  ЕВРИСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В МУЗИЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМАХ 

Тема 5. «Методи евристичного 
аналізу в дослідженні творчих 
процесів» 

15   10  5 14   2  12 

Тема 6. «Марковські процеси» в 
комп’ютерному синтезі та 
аналізі музичних текстів» 

15   10  5 14   2  12 

Тема 7. «Структура та функції 
програми FractMus».   

15   10  5 14   2  12 

Тема 8. «Структура та функції 
програм PatchWork та Open 
Music».    

20   12  8 14   2  12 

Всього за модулем 65   42  23 56   8  48 

                                       Всього  120   74  46 120   22  98 

 
6.4 Структура навчальної дисципліни (2роки) 
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МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. «Програми експертного 
та неексперного типів» 

12   4  8 10   2  8 

Тема 2. «Практичні програми». 12   4  8 10   2  8 

Тема 3. «Історіографічний 
огляд тенденцій розвитку 
штучного інтелекту» 

12   4  8 10   2  8 

Тема 4. «Фреймові структури в 12   4  8 10   2  8 
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аналізі музичних творів» 

Тема 5. «Методи евристичного 
аналізу в дослідженні творчих 
процесів» 

12   4  8 10   2  8 

Тема 6. «Марковські процеси» в 
комп’ютерному синтезі та 
аналізі музичних текстів» 

12   4  8 10   2  8 

Тема 7. «Структура та функції 
програми FractMus».   

12   4  8 10   2  8 

Тема 8. «Структура та функції 
програм PatchWork та Open 
Music».    

6   4  2 20   8  12 

                                       Всього  90   32  58 90   22  68 

 
7.Інструменти, обладнання  та програмне забезпечення, 
використання яких передбачає навчальна дисципліна  

(у разі потреби) 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання LMS Moodle -

інтегрованої комп'ютерної системи закладу вищої освіти. 
Студія звукозапису та студійне обладнання, інструменти. 

8.Методи навчання 
До основних методів навчання відносять: 
– вербальний метод (пояснення); 
– емпіричний метод (показ);  
– пошук навчального репертуару;  
– репродуктивний (відтворення студентами комп’ютерних прийомів, 
проілюстрованих викладачем); 
– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем 
прийомів з іншими формами й методами музично-виконавської та педагогічної 
діяльності); 
– креативний, творчий; 
Три основні елементи уроку: 
1) робота над технічним матеріалом; 
2) розучування нового матеріалу; 
3) повторення й удосконалення вивченого. 
 

9.Методичне забезпеченння 
– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 
– нотний матеріал для проведення практичних занять; 
– наочність (відеозаписи занять провідних композиторів-аранжувальників). 
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