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ПЕРЕДМОВА

Курс «Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми» ста-
вить за мету описати, а також допомогти в практичному опануванні 
студента комп’ютерними технологіями, призначеними для вирішення 
конкретних завдань, що постають у роботі музиканта – таких як набір 
нот, синтез звуку, обробка та створення фонограм тощо. Опануван-
ня матеріалу курсу має для майбутнього музиканта і музикознавця 
практичне значення, оскільки дозволить широко застосовувати ін-
формаційні технології в творчій та дослідницькій діяльності. 

Матеріал курсу розраховано на студентів, які мають базову му-
зичну освіту, а також пройшли курс загальної інформатики. Разом 
з тим курс «Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми» 
розширить знання студентів як у галузі історії музики, так і в галузі 
інформаційних технологій, збагатить уявлення про процеси, що від-
буваються в сучасній музичній культурі.

У цьому курсі переважно розглядатимуться технології, доступні 
для державних освітніх закладів, домашньої роботи, та студій з обме-
женим бюджетом. Курс лекцій розбито на дві частини і 20 тем. Перша 
частина включає теми 1–7, що стосуються історії розвитку музичних 
технологій і їх застосування в різних музичних напрямах, насампе-
ред – в електронній музиці, а також теми 8–10, що мають теоретичний 
характер. Друга частина (теми 11–20) присвячена вивченню музичного 
програмного забезпечення. По можливості представлено розгляд 
найновіших версій програм, доступних на момент написання цього 
підручника. У процесі викладання дисципліни «Сучасне музичне 
мистецтво і комп’ютерні програми» практичні і теоретичні заняття 
доцільно чергувати, крім того для опанування практичною частиною 
слід передбачити значний обсяг самостійної роботи, студентів, ре-
зультати якої, однак, повинні контролюватись викладачем.  

Більшість тем розбито на окремі підтеми. В кінці кожної теми 
містяться питання для самоперевірки, завдання для практичної та 
самостійної роботи. У темах, що стосуються опанування програмного 
забезпечення ми подаємо лише тематику та загальний напрям за-
вдань, тоді як конкретний вибір творів для набору нот або пісень для 
аранжування слід кожного разу підбирати в залежності від музичних 
уподобань, творчих здібностей та професійних інтересів студента.
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ТЕМА 1 

Технології та музичне мистецтво

Розвиток музичного мистецтва тісно пов’язаний з етапами роз-
витку технологій, науковими та технічними революціями в історії 
людства і, зокрема, із розробками у галузі звукових технологій. 

Так, епоха Відродження (XV–XVI ст.) пов’язана із першою  
науково-технічною революцією, розробкою геліоцентричної картини 
світу (М. Копернік), відкриттям (Х. Колумб) і подальшою колонізацією 
європейцями Америки. У цей же час конструюють поширені сьогодні 
струнно-смичкові інструменти (скрипка, віолончель), клавесин, на 
зміну монодії приходить поліфонічна музика (Франко-фламандська 
школа), формується жанр опери (Я. Пері, К. Монтеверді).

Епоха Просвітництва (XVII–XVIII ст.) пов’язана із відкриттями 
в області класичної механіки (І. Ньютон) і початком промислової 
революції, завдяки якій у виробництво впроваджуються парові дви-
гуни, закладено початок розвитку металургії, видобутку вугілля. У цей 
час знання в області акустики дозволяють поступово впровадити  
рівномірно-темперований стрій у виконавстві на клавішних (клавесині, 
органі) і дерев’яних духових. У клавішних нововведення стосувалось 
настройки струн, а у духових – розрахунку відстані між отворами 
в корпусі інструментів. 

XIX століття нерідко описують як початок науково-технічної рево-
люції. В першій половині XIX століття з’явились перші автомобілі та 
залізниця, що значно спростять можливості подорожей і, відповідно, 
посприяють культурному обміну між різними народами світу. В цей 
же час було закладено основи кібернетики та програмування (Ада 
Лавлейс) і розроблено першу обчислювальну машину (Чарльз Беббідж), 
що стане прообразом майбутніх комп’ютерів. Серед інших наукових 
відкриттів – Періодична система хімічних елементів (Д. Менделєєв) 
і вивчення властивостей електромагнітного поля (М. Фарадей), що 
дозволило видобувати електроенергію. Музика XIX століття – це епоха 
романтизму, розквіт окремих національних композиторських шкіл 
з їх особливою увагою до народної музики (в тому числі – української). 
В цей же період набув сучасного вигляду симфонічний оркестр завдяки 
вдосконаленням клапанної системи дерев’яних духових інструментів 



ЧАСТИНА 1. Історія і теорія технологій у музиці

9

і впровадженню вентильного механізму – у мідних. Сучасні концертні 
роялі, здатні озвучити великі філармонічні зали – це також винахід 
XIX століття.

Кінець XIX – перша половина XX століття розглядається культу-
рологами як епоха модернізму. В історії науки найбільш знаковим 
відкриттям стала Теорія відносності (А. Ейнштейн), яка можливо ще 
не отримала застосування безпосередньо в технологіях, проте зміни-
ла світогляд. Наукові відкриття надихали до певного винахідництва 
і митців – саме починаючи з XX століття митці зосереджуються на 
пошуку нових методів виразності, що призводить до небаченого ра-
ніше розмаїття творчих напрямів. Нарешті, рубіж XIX–XX століть – це 
винайдення і впровадження звукозапису, що вважається початком 
сучасної ери музичного мистецтва і початком історії сучасних му-
зичних технологій.

Якщо до початку XX століття музика могла звучати лише за участю 
її виконавців і у відповідній ситуації – в концертних або театральних 
залах, тогочасних танцювальних майданчиках, культових або побуто-
вих обрядах тощо, то з поширенням звукозапису меломани отримали 
можливість слухати музику практично коли завгодно і де завгодно. 
Така можливість прискорила обмін досвідом між музикантами різ-
них країн і, крім того, породила принципово новий тип побутування 
музики – «віртуальний», що характеризується відривом слухача від 
джерела звуку (це явище отримало спеціальну назву «шизофонія»1), 
а також можливість сприймати музику як фонове явище, що в свою 
чергу висуває зовсім інші якісні критерії до музичних творів.

Завдяки можливості тиражувати і поширювати твори музичного  
мистецтва серед мільйонів слухачів, друга половина XX століття стає 
епохою масової культури. В соціології з’являються принципово інші 
якісні оцінки мистецтва – якість визначається через кількість – про-
даних копій альбомів, трансляцій по радіо, переглядів на Інтернет- 
ресурсах і т. п.

З появою персональних комп’ютерів під кінець XX століття пере-
січний меломан отримав широкі можливості не тільки для ознайом-
лення з різноманітною музикою, але й безпосередньо – для створення 
музики. З одного боку відносно недорогий персональний комп’ютер 
може замінити до певної міри ціле нотне видавництво або навіть 

1 Термін вперше ввів канадський дослідник і композитор Реймонд Мюррей Шафер 
у книзі Schafer, R. Murray (1969). The New Soundscape: a handbook for the modern music 
teacher. BMI Canada. ISBN 0900938293. В російській літературі термін був детально 
описаний Є. Назайкінським, див. Е.В.Назайкинский. Стиль и жанр в музыке. – М., 2003.
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студію звукозапису. З іншого – на ринку програмного забезпечення 
з’явилися музичні програми, якими може оволодіти людина навіть 
з вельми поверховою музичною освітою і нерозвинутим слухом. 

Ця обставина поглибила ще одне явище – надлишковості інформа-
ції, яку пересічний слухач не в змозі осягнути. В результаті, як відзначає 
Б. Сюта, в умовах надлишковості інформації широка публіка втрачає 
здатність до критичного відбору мистецьких творів і втрачає здат-
ність до сприйняття закладених у творах мистецтва культурних кодів2 
і, як наслідок – «відбуваються процеси «усереднення» і проникнення 
«людино-маси» в тому числі й в академічну музику»3. Простішими 
словами, як визначає І. Побєдоносцева, «людина, котра проводить 
майже третину життя біля телевізора у безперервному блуканні від 
програми до програми, чи то біля ПК у плаванні хвилями Інтернету, 
здатна адекватно сприймати лише мигтіння знаків, оскільки їх зв’я-
зок із тим, що вони означають, передбачає більш глибоке занурення 
у сферу знаку»4. 

Разом з тим, сучасні комунікаційні технології стають базою для 
протилежних процесів – «контркультури», «контр-глобалізації» і інших 
елітних течій, недоступних для сприйняття більшістю, проте прива-
бливих для більш інтелектуально підготовленої меншості.

Музика і інформація

Комп’ютерні технології – це, насамперед, технології обробки ін-
формації. Тому розуміння принципів роботи комп’ютерів спирається 
на інформатику – науку що вивчає можливості обробки інформації. 

Ключовим поняттям інформатики є інформація, що визнача-
ється як «одне з найбільш загальних понять науки, що позначає 

2 «Культурним кодом» в сучасній культурології позначається закладена в той чи ін-
ший твір мистецтва інформація про ті чи інші аспекти дійсності, що нас оточує або 
оточувала раніше. Застосування слова «код» очевидно натхненно інформатикою  – 
якщо робота комп’ютера заснована на «кодуванні» інформації у двійковий код, то, 
аналогічно, за уявленнями культурологів, митець так само «кодує» інформацію мо-
вою свого виду мистецтва. 
3 Сюта Б. Глобалізаційні та периферизаційні процеси в культурі як чинник організації 
художньої цілісності в сучасній музиці. Київ : Комора, 2006. 61 с.
4 Побєдоносцева І. Є. Телевізійний дискурс у культурному просторі постмодернізму : 
автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.04 / НАН України. Ін-т мистецтвознав., 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Київ, 2005. 20 с.
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певні відомості, сукупність якихось даних, знань тощо»5. Інфор-
мація зберігається на певних матеріальних носіях – як природних, 
так і створених людиною. Якщо на первісній стадії свого розвитку 
людина записувала інформацію лише на об’єктах природи – напри-
клад, скелях чи корі дерев, то на початок XXI століття світ штучних 
носіїв інформації став надзвичайно багатоманітним – від паперо-
вих друкованих видань до магнітних і лазерних дисків. 

Проте сама людина упродовж тисячоліть сприймає інформацію 
виключно за допомогою власних органів чуття. Відповідно до п’яти 
класичних видів відчуття розрізняють і п’ять різновидів інфор-
мації за сприйняттям – зорову, слухову, тактильну, нюхову та 
смакову. 

Сучасні інформаційні технології розраховані насамперед на зо-
рове і, значною мірою, на слухове сприйняття інформації. Напри-
клад, будь-яку друковану продукцію сприймають зором, програми 
радіомовлення – на слух, а телебачення – зором і слухом одночасно.

Сучасна наука розрізняє інформацію також і за формою подання. 
Текстова інформація передається у вигляді символів, призначених 
позначати лексеми мови; числова – у вигляді цифр і знаків, що по-
значають математичні дії; графічна – у вигляді зображень, графі-
ків; і, нарешті, звукова – у вигляді звукозапису. 

Технологічною основою збереження і обробки інформації сучас-
ними комп’ютерними технологіями є двійковий код. Будь-яку ін-
формацію можна представити у числах. У випадку текстової інфор-
мація – цифрами кодується кожна буква тексту. У випадку графіч-
ної – кожна точка зображення і кожен колір, у який ця точка може 
бути забарвлена. У випадку звукової інформації кодується сама 
форма звукової хвилі, про що детальніше піде мова нижче.  

Слід розуміти, що якщо ми говоримо про музику як мистецтво 
і про музичні інформаційні технології, ми маємо справу з двома різ-
ними рівнями інформації. 

Відомо, що музика є мистецтвом, «в якому дійсність відобра-
жається засобами звукових художніх образів»6. Будь-який музич-
ний твір є своєрідним носієм інформації – за допомогою комплексу 
засобів музичної виразності композитор передає слухачеві своє сві-
тосприйняття, свої відчуття, свою естетичну оцінку дійсності. Музи-
5 Энциклопедия кибернетики. – К. : Гл. ред. Украинской советской энциклопедии. – 
К. : Наук. думка, 1990.
6 Юцевич Ю. Є. Музика: словник-довідник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. 
С. 163 
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ка несе в собі інформацію про епоху, національні традиції, культурне 
оточення, в якому працював її автор. Борис Асаф’єв називав музику 
«мистецтвом інтонованого смислу». В світлі сучасної культурології 
інтонація розглядається як «аудіальний культурний код»7, тобто ін-
формація про дійсність, що оточує митця, його почуття, досвід, за-
кодовується у послідовності звуків. Розуміння цього «культурного 
коду» передбачає відповідний культурний досвід слухача, зокрема 
слуховий. 

У випадку музичних технологій, під інформацією мають на ува-
зі виключно звуковий процес, безвідносно його художньої цінності. 
Інформація про звуковий процес, тобто форму звукових коливань, 
яка вимірюється чисельно, кодується методами комп’ютерного ко-
дування, тобто, в кінцевому підсумку – у двійковий код. Так само, 
за допомогою двійкового коду може бути представлено і будь-який 
нотний текст, або будь-яку послідовність звуків для її відтворення 
синтезатором. Вивчення технологій роботи зі звуком і є предметом 
темою цього підручника.

7 Див. Афоніна О. Культурний код і «подвійне кодування» в мистецтві. : автореф дис ... 
д-ра мистецтвознав. : 26.00.03. / НАКККіМ. Київ, 2018. 39 с.
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ТЕМА 2 

Музичні технології  
кінця XIX – початку XX століття

Винайдення звукозапису

Початком відліку історії музично-інформаційних технологій слід 
вважати 25 березня 1857 року. У цей день американський винахідник 
Леон Скотт сконструював перший в історії пристрій для запису зву-
кових коливань, який мав назву фоноавтограф. Проте цей апарат міг 
лише зафіксувати візуально форму звукового сигналу, відтворити 
записаний звук на фоноавтографі було неможливо. 

Історичну місію винаходу першого повноцінного пристрою зву-
козапису виконав американський винахідник Томас Едісон, який 
сконструював фонограф (мал. 1). Едісон оголосив про своє відкриття 
21 листопада 1877 року. Це відкриття мало епохальне значення – адже 
вперше людина навчилася фіксувати та відтворювати записаний 
раніше звук. 

Мал. 1. Фонограф Едісона в музеї м. Йорінг, Данія.  
Джерело: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fonograf_01_ubt.jpeg
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На відміну від сучасних пристроїв, перші фонографи не вико-
ристовували електрику. Основними конструктивними елементами 
фонографу був рупор, що вловлював акустичні коливання, мембра-
на, на яку ці коливання передавались, і голка, за допомогою якої за-
пис здійснювався на циліндри, вкриті металевою фольгою. Під час 
запису звуку циліндри оберталися по спіралі і постійно трохи змі-
щувалися вбік. Голка продавлювала борозну в фользі – чим інтен-
сивніший звук, тим глибше борозна. Відтворення відбувалось ана-
логічно, тільки в зворотному напрямку, – циліндр крутиться, і від-
хилення голки при проходженні по борознах змушують мембрану 
коливатися і тим самим створювати звук, що виходить з рупора.

Перші звукозаписи носили експериментальний характер. На змі-
ну фонографу у 1896 році прийшов грамофон (мал. 2), який замість 
циліндрів використовував ебонітові платівки. Основна перевага гра-
мофона над фонографом – це поперечний запис, що забезпечував 
суттєве зниження спотворень, а також гучніший звук та легкість ти-
ражування. Вже наприкінці XIX століття було започатковано серійне 
виробництво грамофонів та грамофонних платівок. Першими ком-
паніями, що займалися виробництвом грамплатівок, а також самих 
грамофонів були компанії «Columbia» (США, заснована 1889), «Pathé» 
(Франція, 1896), «Gramophone» (Велика Британія, 1898). Асортимент 
звукозаписів досить швидко досяг тисяч і навіть десятків тисяч – 
вони охоплювали вокальні і оркестрові записи того часу. 

Хоча українці, на жаль, не брали участі у розробках перших 
звукозаписних пристроїв і не володіли звукозаписними лейблами, 
українська музика все ж потрапила на платівки. Так, у 1899–1901 
роках фірмою «Грамофон» були записані окремі твори М. Лисенка — 
«Сонце низенько», «Віють вітри» (із опери «Наталка Полтавка») та 
обробку народної пісні «Ой не світи, місяченьку». У 1911 фірма «Екс-
трафон» заснувала фабрику в Києві. На цей час вже нараховувалося 
більше сотні записів українських музикантів, зокрема чимало запи-
сів було зроблено М. Лисенком8. Більшість цих записів, на жаль, не 
збереглося, і лише окремі реставровані записи початку XX століття 
С. Крушельницької та М. Мишуги доступні в мережі Інтернет. 

Звукозаписувальну техніку від початку століття використову-
вали і фольклористи для фіксації музичного фольклору. Зокрема, 
збереглися окремі записи кобзарів і лірників, здійснені Ф.  Колес-

8 Див.: Зьола М. М. Прижиттєві грамзаписи М. В. Лисенка на фоні проблем української 
дискографії. Коллегіум. 1998. Т. 1(7/8). № 7. С. 95–107.
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сою в ході експедиції Лівобережною Україною разом з К. Квіткою та  
Лесею Українкою9. 

Звукозапис став одним із вирішальних чинників розвитку му-
зичного мистецтва, причому про значення звукозапису можна гово-
рити у двох аспектах. З одного боку, поширення музичних творів на 
грамплатівках, а пізніше також по радіо і телебаченню розширило 
обрії музичного простору, прискорило процеси обміну інформацією, 
сприяло інтеграції в європейське мистецтво традицій неєвропей-
ських музичних культур і навпаки – опануванню європейською му-
зикою неєвропейськими народами, і вже в першій половині ХХ сто-
ліття спричинило до появи нечуваного раніше багатоманіття стилів 
і напрямів музичного мистецтва. 

З іншого боку – можливість мікшувати, тобто з’єднувати два чи 
більше аудіозаписів в один, відкрила нові шляхи експериментуван-
ня з музичним матеріалом. Перші досліди піонерів «конкретної му-
зики»10 носили скоріше експериментальний характер, проте муль-
титрекові пісні «Бітлз» продемонстрували переваги нових техноло-

9 Див. Колекція фоноваликів Філарета Колесси. URL: https://commons.wikimedia.org/
wiki/Колекція_фоноваликів_Філарета_Колесси
10 «Конкретна музика» - напрям 1940-х років, див. тему 5.

Мал. 2. Фонограф Миколи Аркаса,  
Музей видатних діячів української культури
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гій, а сама ідея оперування з записаним раніше матеріалом стала 
одним із вагомих чинників визрівання постмодерної техніки алюзій 
і цитат, яку філософи назвуть «інтертекстуальністю», а композито-
ри використовуватимуть далеко не тільки в електронній музиці, але 
й в камерно-інструментальній та симфонічній. 

Перші електронні інструменти

Але повернемось до історії. Пристрої звукозапису стали не єди-
ним досягненням науково-технічного прогресу, що знайшло своє 
застосування в музичному мистецтві. Окрему увагу слід приділи-
ти появі електронних інструментів, які сьогодні стали невід’ємною 
частиною музичної індустрії. 

Питання першого в історії електронного музичного інструмен-
ту є  доволі неоднозначним. В деяких книгах можна прочитати про 
такі інструменти, як оркестріон «Denis d`or» Прокопа Дівіша (1753) 
та «електроклавесин» Жан-Батіста Деляборда (Jean-Baptiste Thillaie 
Delaborde, 1759). Конструювання цих інструментів стало можливим 
завдяки тому, що в 1745–1746 роках було винайдено «лейденську бан-
ку» – прообраз сучасних конденсаторів, пристрій, що може тривалий 
час «зберігати» статичний електричний заряд. Щоправда, про ці ін-
струменти відомо досить мало. Про «Denis d`or» збереглася інформа-
ція лише стосовно того, що цей інструмент міг шокувати виконавця 
електричним струмом «коли того хотів винахідник»11. Звідси й назва, 
пов’язана з іменем давньогрецького бога Діонісія. Стосовно другого 
інструменту, електроклавесина Деляборда – електричний струм вико-
ристовувався для приведення в рух окремих дзвоників, які підвішу-
вались на залізних прутках12. Тобто про перетворення електричного 
сигналу в акустичний у цих інструментах поки що не йшлося. 

Першим інструментом, в якому електричний сигнал перетворю-
вався на звуковий імовірно є музичний телеграф. Цей інструмент 
був винайдений Ілайшою Греєм у 1876 році в ході вдосконалення 
телеграфу – дослідник намагався знайти спосіб передавати по од-
ній лінії кілька потоків сигналів одночасно, кожен з яких складався 
би з сигналів певної частоти. В результаті музичний телеграф доз-
11 Див. Sitter P. Das Denis d'or: Urahn der 'elektroakustischen' Musikinstrumente? URL: 
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/muwi/fricke/303sitter.pdf
12 Див. ‘Clavecin Électrique’. Jean-Baptiste Delaborde, France. 1759. 120 years of electronic 
music. URL: http://120years.net/wordpress/clavecin-electrique-1759/
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воляв видобувати звуки в межах хроматичного звукоряду в обсязі 
двох октав. Тут слід згадати, що на 1876 рік припадає і винайдення 
телефону – ще одного пристрою, робота якого заснована на пере-
творенні звуку в електричний сигнал і навпаки. Над цим пристроєм 
одночасно працювали два американські винахідники – Ілайша Грей 
і Александер Белл. Але Беллу пощастило подати заявку на патент 
телефону на кілька годин раніше, ніж Ґрею і, відповідно, вся слава 
винахідника телефону й прибуток перепала А. Беллу. Таким чином 
середина 1870-х років – це одразу три епохальні відкриття, подіб-
ні за технологічною основою – першого звукозаписного пристрою 
(фонограф), першого пристрою передачі звуку на відстань (телефон) 
і першого електромузичного інструменту (музичний телеграф).  

Наступний екзотичний інструмент, на який ми хотіли би звер-
нути увагу, і який до сих пір згадують радіолюбителі – це «співоча 
дуга», або іонофон. Особливістю цього інструмента є відтворення 
звуку не через динамічні гучномовці, в яких електричні коливання 
перетворюються на звукові через коливання твердого тіла, а через 
електричну дугу. В кінці XIX століття електрична дуга вже викорис-
товувалась для освітлення міських вулиць, але особливістю дугових 
ламп був постійний неприємний шум під час роботи, зумовлений 
непостійністю електричного струму. Натомість, британський до-
слідник Вільям Дуддель зміг під’єднати до дугової лампи коливаль-
ний контур і отримати в такий спосіб мелодійні звуки визначеної 
висоти. Згодом Дуддель під’єднав до пристрою клавіатуру, яка до-
зволяла видобувати звуки різної висоти, і навіть зіграти на пре-
зентації цього інструменту у Лондонському інженерному інституті 
мелодію британського гімну «God save the Queen»13. Експерименти 
зі співочою дугою можна і сьогодні знайти на іноземних каналах 
YouTube, щоправда не в якості музичного інструменту, а в якості 
гучномовця. 

Згадані вище інструменти не дозволяли, однак, виконувати 
складні багатоголосні твори і відомостей про їх концертне викори-
стання не збереглося. 

Натомість першим електромузичним інструментом, який ши-
роко використовувався в концертній практиці став Телармоніум 
(мал. 3). Автором цього велетенського винаходу став американський 
інженер Таддеус Кехілл (Thaddeus Cahill).

13 Hong, Sungook Hong (201). Wireless: From Marconi's Black-Box to the Audion. MIT Press. 
p. 164. ISBN 0-262-08298-5.
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Кехілл запатентував телармоніум у 1897 році і створив лише три 
інструменти. Робота над першим була завершена у 1901 році, він ва-
жив 7 тон і був публічно представлений у м. Балтімор. Інструмент 
привернув увагу спонсорів, що дозволило у 1906 році сконструювати 
другий, більш досконаліший інтрумент, що налічував 145 електро-
генераторів і важив 200 тон. Аналогічні розміри мав і третій інстру-
мент. ЗМІ того часу підкреслювали «округлість та повноту» звучання 
і вбачали за телармоніумом велике майбутнє. 

Принцип роботи телармоніуму ґрунтувався на явищі електро-
магнітної індукції. Джерелом коливань мали бути металеві цилін-
дри, що обертаються з певною швидкістю. Циліндр був поділений на 
секції, на торцевій частині кожної з яких були зроблені поглиблення. 
Безпосередньо біля торцевої частини кожної секції розташовувала-
ся котушка із постійним магнітом. Під час обертання циліндра у по-
стійному магнітному полі в котушці виникав електричний струм. 
Періодичність коливання залежала від кількості поглиблень на то-
рцевій частині циліндру та швидкості обертання циліндру. Генера-
тори були з’єднані з мануалами через складну систему перемикачів, 
а клавіатура була динамічною — чутливою до сили натискання.

У 1910 році телармоніум почув композитор Феруччо Бузоні. Його 
зацікавила можливість безкінечного поділу октави на інтервали, 

Мал. 3. Телармоніум в телармоніум-холі
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яка, на його думку, могла би звільнити музику від «акустичних та 
естетичних догм»14. Проте подальша доля цього інструмента скла-
лася невдало – інструмент потребував занадто багато електроенер-
гії, і через непомірні витрати Кехілл змушений був оголосити про 
ба крутство, а сам інструмент було порізано на металобрухт.

Розвиток наступних електронних інструментів завдячує вина-
ходу трьохелектродної електронної лампи (тріоду) Лі де Форестом 
у 1915 році. Перевагою тріода є можливість безпосередньо керувати 
напругою електричного току.

Першим відомим інстру-
ментом, що використовував 
тріоди, був терменвокс (мал. 4) – 
винахід радянського інженера 
Льва Термена. Головною части-
ною терменвокса є два високо-
частотних коливальних контури, 
настроєні на спільну частоту. 
Електричні коливання звуко-
вих частот створюються гене-
ратором на електронних лам-
пах, сигнал пропускається через 
підсилювач і перетворюється 
гучномовцем у звук. За рахунок 
зміни відстані долонь музиканта до антени інструмента змінюється 
індуктивність коливального контуру і, як наслідок, частота отрима-
ного звуку. Виконавець керує роботою терменвокса, змінюючи по-
ложення долонь навколо антен інструмента. Рухаючи рукою навколо 
стрижня, виконавець регулює висоту звуку, жестикулювання навко-
ло дуги дозволяє впливати на гучність. Цей інструмент високо оці-
нив В. І. Ленін, причому не тільки (і мабуть не стільки) за його есте-
тичні властивості, але й за перспективи розробок систем сигналіза-
ції для концтаборів. Терменвокс зберігся до наших днів, і клас гри на 
терменвоксі до цих пір викладається у Московській консерваторії. 
Історичне значення терменвокса полягає в тому, що цей інструмент 
став першим електронним інструментом, звук якого отримав широ-
ке визнання серед шанувальників музики.  

1928 року Моріс Мартено конструює другий відомий електро-
нний інструмент – Хвилі Мартено. Цей інструмент використовував-

14 Busoni F. A New Esthetic of Music. New York : g. Schirmer, 1911. С. 34.

Мал. 4. Терменвокс,  
сучасна модель фірми Moog
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ся професійними композиторами, зокрема О.  Мессіан використав 
його у своїй знаменитій симфонії «Турангалілла».

Не утруднюватимемо читача детальним описом усіх наступних 
моделей електромузичних інструментів, кількість яких лише в пер-
шій половині XX століття сягає кількох сотень. Наведемо перелік лише 
найбільш відомих електроінструментів, сконструйованих до початку 
Другої світової війни можна представити наступною таблицею:

Таблиця 1
Хронологія випуску електромузичних інструментів  

у 1876–1937 роках

Назва Винахідник Країна Рік

Музичний 
Телеграф

Musical 
telegraph

Ілайша Ґрей США 1876

Співоча дуга Ionofon Вільям Дуддель Британія 1899

Телармоніум Telharmonium Тадеус Кехілл США 1897/1906

Хоралчело Choralcello Мелвін Л. Севері США 1909

Інтонаруморі Intonarumori Луїджі Русоло Італія 1913

Оптофон Оптофон Володимир 
Баранов-Россіне

Росія/
Франція

1916

Терменвокс Терменвокс Лев Термен СРСР 1919

Стакато Staccaton Гюґо Ґернсбек США 1923

Віолена Виолена Віктор Воликін, 
Володимир Гуров

СРСР 1924

Піанорад Pianorad Г'юґо Ґернсбек США 1926

Целлюлофон Сellulophone П'єр Тулон Франція 1927

Динафон Dynaphone Рене Бертран Франція 1927

Лампова 
клавіатура

Clavier à Lampes Арман Жівеле Франція 1929

Хвилі Мартено Ondes Martenot Моріс Мартено Франція 1928

Траутоніум Trautomium Фрідріх Тротвейн Німеччина 1928

Терпситон Terpsitone Лев Термен США 1929

Звуковий хрест Croix Sonore Микола Обухов Франція 1929



ЧАСТИНА 1. Історія і теорія технологій у музиці

21

Ритмікон Rhythmicon Лев Термен США 1930

Віолончель 
Термена

Theremin Cello Лев Термен США 1930

Варіафон Variophone Євгеній Шолпо СРСР 1932

Екводин Экводин Андрій Володін СРСР 1933

Орган Хаммонда Hammond organ Лоренс Хаммонд США 1935

Еміртон Эмиртон А. А. Іванов та ін. СРСР 1935

Імовірно, у допитливого читача при вивченні цієї таблиці виникне 
питання – чи долучились до розробки електромузичних інструментів 
українські винахідники? Відповідь: і так, і ні. Винахідник оптофону 
Володимир Баранов-Россіне народився на території України (ни-
нішньої Запорізької області), але вже в молодості покинув Україну 
і розробками оптофону займався у Москві, а потім у Парижі.

Питання для самоперевірки
1. Назвіть основні етапи розвитку звукозапису та музично-інформа-

ційних технологій.
2. Яке значення для розвитку мистецтва мало винайдення звукозапису?
3. Чи можна назвати електроклавесин Деляборда синтезатором і чому? 
4. Чому телармоніум не зберігся до наших днів навіть у музеях?
5. Чи можна виконати на терміенвоксі прелюдію C-dur з першого 

тому ДТК Й. С. Баха?

Література: 10, 11, 17, 23, 36, 37, 40.  
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ТЕМА 3 

Розвиток комп’ютерних технологій

Початком історії комп’ютерих технологій можна вважати 
1946  року, коли в США з’явився універсальний комп’ютер – ENIAC, 
з якого починається відлік першого комп’ютерного покоління. Його 
радянський «аналог» – МЕОМ («мала електронна обчислювальна 
машина»15), був сконструйований 1950 року в Києві групою вчених 
під керівництвом С.  Лєбєдєва (мал. 5). У МЕОМ використовується 
двійкова система числення, що стала основою для всіх наступних 
поколінь комп’ютерів. Звичайно, ці машини були дуже далекими від 
вирішення музичних завдань, проте з цього моменту, образно кажу-
чи, інформатика й музика починають рухатись назустріч одна одній. 

Розробки С. Лебедєва були продовжені В. Глушковим, засновни-
ком і багатолітнім керівником Інституту кібернетики НАН України. 

15 У тогочасних джерелах відома як «МЭСМ» — «Малая электронная счётная машина».

Мал. 5. Мала електронна обчислювальна машина. 
За пультом В. В. Крайницький
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В 1960-х роках ним були розроблені машини серії «МИР» («машини 
інженерних розробок»), у яких було реалізовано його ідею ступене-
вого мікропрограмного управління. 

Паралельно, в 1964 році американська компанія IBM розробила 
серію комп’ютерів «System 360», суттєвим достоїнством якої була їх 
сумісність, тобто використання комп’ютерами різних моделей ана-
логічних наборів команд. Зокрема, було стандартизовано 8-бітний  
байт, як мінімальний елемент пам’яті, канали передачі даних 
тощо. Стандартизація відкривала шлях до масового виробництва 
комп’ютерів, і врешті спонукала виробників інших країн – Велико-
британії, Франції, а згодом і СРСР, прийняти американський стан-
дарт і фактично піти шляхом відмови від власного і запозичення 
американського досвіду. Натомість розробки С. Лебедєва та В. Глуш-
кова, які не поступались, а в чомусь, можливо, й перевершували аме-
риканські, були по суті справи принесені в жертву глобалізації. Чи 
правильним було тодішнє рішення Міністерства радіопромисловос-
ті СРСР – досі є предметом суперечок істориків. 

Подальшу історію розвитку обчислювальної техніки розгляда-
ють у контексті комп’ютерів чотирьох поколінь, відповідно до ос-
новних елементів апаратного забезпечення:

 - Комп’ютери І покоління (початок 1950-х) – описані нами 
комп’ютери ENIAC та МЕОМ, використовували електровакуум-
ні лампи, так само як і перші електромузичні інструменти.

 - Комп’ютери ІІ покоління  (кінець 1950-х), наприклад, 
IBM 7090 – працювали на транзисторах. 

 - Комп’ютери ІІІ покоління (з середини 1960-х) – власне, згада-
на серія «System 360» і згодом її радянський аналог – ЄС ЕОМ 
(з 1971 року) використовували інтегральні схеми. 

 - Комп’ютери ІV покоління (з середини 1970-х і до наших днів) – 
працюють на мікропроцесорах. Лише комп’ютери 4-го поко-
ління реалізуються як персональні, всі їх попередники були 
занадто громіздкими для домашнього використання. 

В Інтернеті доволі популярними є статті і про комп’ютери «5-го  
покоління». В цьому випадку, як правило, йдеться про здатність 
комп’ютера вимовляти слова, розуміти команди «на слух», або на-
віть ставати співрозмовником, як, наприклад, це вміє робити люди-
ноподібний робот Софія. Втім, на сьогодні ще не існує консенсусу 
вчених, що саме вважати комп’ютерами «5-го покоління». 

Наведемо цікавий факт. Першим персональним комп’ютером, за-
звичай, вважають комп’ютер Apple I, випущений у 1976 році (мал. 6).  
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Розробником цього комп’ютера, і одночасно – співзасновником 
фірми Apple, яка стала основним конкурентом IBM на комп’ютер-
ному ринку, є американський винахідник, українець за походжен-
ням – Стів Возняк. Як і в історії з оптофоном Володимира Баранова- 
Россіне, Україна можливо мала би нагоду пишатися піонером комп’ю-
терної техніки, якби прадід Стіва не був вимушений покинути свою 
батьківщину, розділену, на той час, між кількома імперіями16. 

Питання для самоперевірки
1. Окресліть чотири покоління комп’ютерних технологій.
2. Чому саме розробки американських програмістів стали лежать 

в основі архітектурі сучасних комп’ютерів?

16 За даними американського генеогоічного проєкту RootsWeb's WorldConnect Project: 
Dowling Family Genealogy українцем був прадід Стіва Возняка, Юрій (Джордж) Возняк, 
який емігрував у США у 1870 році, коли частина України входила до складу Російської, 
а частина – до складу Австро-угорської імперій.

Мал. 6. «Apple 1», перший персональний комп’ютер (1976).  
Джерело: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_I.jpg
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ТЕМА 4 

Становлення електронної музики

Французька школа

В історії музики повоєнні роки ознаменувалися появою спочат-
ку «конкретної музики» – музичного напряму, що оперує записами 
найрізноманітніших природних або штучних звуків, а невдовзі – 
й електронної музики.

Основоположником конкретної музики є французький інже-
нер і композитор П’єр Шеффер (1910–1995). Він описував конкрет-
ну музику так: «коли я пропонував термін «musique concrète», я мав 
намір [...] вказати на відмінність від способу, яким зазвичай йде 
музична робота. Замість того, щоб фіксувати музичні ідеї на папері 
нотними символами і довіряти їх реалізацію відомим інструмен-
там, питання полягало у тому, щоб зібрати конкретні звуки, звідки 
б вони не походили, та абстрагуватися від музичних цінностей, які 
вони потенційно містили»17.

Першим твором конкретної музики є «Залізничний етюд» (Étude 
aux chemins de fer), написаний у 1948 році. Це трихвилинна мініатюра, 
скомпонована переважно із звуків стукоту коліс, паровозних гудків 
та інших звуків, які продукують поїзди під час руху. Пізніше цей твір 
увійшов до циклу «Шумових етюдів» (Études de bruits).

Більш масштабним твором конкретної музика є «Симфонія для 
однієї людини» (Symphonie pour un homme seul), написана у співпраці 
П’єром Шеффером та П’єром Генрі в 1949–50 роках. Цей твір в оста-
точній версії (1966) складається з 12 частин і триває близько 14 хви-
лин. В ньому використовуються голоси людей, короткі фрагменти 
звукозаписів симфонічних творів, звуки препарованого роялю, ок-
ремі звуки шумового характеру. Особливо незвично для тих часів 
в цьому творі є звучання людської мови у зворотному напрямку. 

В 1951 році П.  Шеффер заснував Групу дослідників конкретної 
музики (Groupe  de  Recherche  de Musique  Concrète) при Французькій 

17 Цит. за Reydellet J. «Pierre Schaeffer, 1910–1995: The Founder of 'Musique Concrete'». 
Computer Music Journal, 1996, Vol. 20, no. 2 (Summer). С.10–11. 
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телерадіокомпанії (Radiodiffusion-Télévision  Française, RTF), яка про-
існувала до 1958 року і справила впив на багатьох згодом відомих 
композиторів, серед яких Едґар  Варез (1883–1965), Олів’є Мессіан 
(1908–1992), Яніс Ксенакіс (1922–2001), П’єр Булез (1925–2016).

Подальші творчі шляхи цих композиторів склалися по-різному.  
Е. Варез проявляв інтерес до електронних інструментів і раніше – 

він був особисто знайомим з Л. Терменом і написав «Ecuatorial» для 
двох електровіолончелей (1931). Робота в студії Шеффера дозволила 
Е. Варезу написати «електронну поему» (Poème électronique) – 8-хви-
линну електронну композицію, яка була представлена у павільйоні 
«Філіпс» на виставці 1958 року.

На цій же виставці було представлено інший електронний ше-
девр – «Concret PH» Я. Ксенакіса. Згодом Я. Ксенакіс стане відомим 
завдяки напряму стохастичної музики, про яку йтиметься нижче. 
Крім того під керівництвом Ксенакіса був розроблений комп’ютер 
із графічним уведенням інформації – UPІС, що дозволяв букваль-
но малювати музику. За допомогою цього інструменту Я.  Ксенакіс 
створив композицію Mycenae Alpha (1978). Ряд творів на синтезаторі 
UPIC написали Дж. Естрада, Ф.-Б. Маш, Ж. Пап та інші.

О. Мессіан захопився записами голосів птахів, які стали осно-
вою для його інструментальних та оркестрових творів, серед яких 

Мал. 7. П’єр Шеффер за роботою з фоногеном – багатошвидкісним магнітофоном, 
керованим клавіатурою. Джерело: https://www.ableton.com
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Мал. 8. «Павільйон Філіпс» на виставці у Брюсселі (1958), в якому відбулася  
прем’єра перших електронних творів Е. Вареза та Я. Ксенакіса. Джерело: https://www.

archipanic.com/electronic-music/02-philips-pavilion-by-iannis-xenakis-expo-58/

«Чорний дрізд» (Le Merle noir) для флейти і фортепіано, «Каталог пта-
хів» (Catalogue d'oiseaux) для фортепіано, «Екзотичні птахи» (Oiseaux 
exotiques) для фортепіано, духових та ударних тощо. У цих творах 
композитор намагався відтворити спів птахів інструментальними 
засобами, що позначилось на ритмічній та інтонаційній організації 
музичного матеріалу.

П. Булез також став автором кількох електронних музичних тво-
рів, серед перших – «Етюди» (1951), «Poésie pour pouvoir» (1958). Про-
те найбільша історична заслуга П’єра Булеза пов’язана із відкрит-
тям під його керівництвом у 1970 році інституту IRCAM (Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/Musique), який працює в Парижі 
до цього часу.

Нарешті, сам П. Шеффер окрім низки музичних творів, з яких 
останнім ориганільним електронним твором є «Плодючий тригран-
ник» (Le trièdre fertile, 1975), став автором наукової монографії «Трак-
тат про звукові об’єкти» (Traité des objets musicaux, 1966), що вважаєть-
ся основоположною роботою в питаннях аналізу електронної музики. 
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На зміну терміну «конкретна музика» у Франції прийдуть терміни 
«акусматична музика» (Musique acousmatique) – що передбачає попе-
редньо здійснений звукозапис і «електроакустична музика» (Musique 
électroacoustique) для позначення ширшого кола явищ, пов’язаних із 
використанням електронного обладнання. 

Німецька школа

Сам термін «електронна музика» впроваджено у Німеччині 
(Elektronische Music) фізиком Вернером Мейєр-Епплером у книзі «Ви-
промінювання звуку: електронна музика і синтетична мова»18. Мейєр- 
Епплер фактично став першим, хто намагався чітко розмежувати  
звуки, продуковані в механічний спосіб і звуки, продуковані в електро-
нний спосіб, і першим, хто дав визначення електронній музиці як типу 
музичної композиції, створеної винятково електронними засобами. 

У 1951 році В. Мейєр-Епплер організував експериментальну сту-
дію електронної музики при радіостанції Nordwestdeutscher Rundfunk 
у Кельні, в якій працювали композитори Герберт Аймерт і, згодом, 
Карлнгайнц Штокгаузен (1928–2007). Першими творами електронної 
музики вважаються «Електронні етюди» К. Штокгаузена – «Studie  I» 
тривалістю 9 хвилин, і «Studie II», тривалістю 3 хвилини. Обидва були 
створені в експериментальній студії в Кельні. 

18 Meyer-Eppler W. Elektrische Klangerzeugung : Elektronische Musik Und Synthetische 
Sprache. Bonn : Dümmler, 1949. 140 p.

Карлнгайц Штокгаузен (1928-2007). Джерело: https://issueprojectroom.org/event/
analog-arts-stockhausen’s-“cosmic-pulses”-and-“telemusik
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Звуковий матеріал «Studie I» (1953) отриманий виключно з допо-
могою генератора простих (синусоїдних) коливань, які компонують-
ся у складні звуки (т.зв. адитивний синтез). Обраний Штокгаузеном 
звукоряд спирається на натуральні інтервали (тобто інтервали між 
тонами, співвідношення частот яких є кратним), а формотворення 
спирається на принцип серіальності, який композитор широко за-
стосовував на той час і в інструментальній музиці. 

Звуковий матеріал «Studie II» (1954) також зосереджений на 
«синусоїдних» тонах, проте окремі тони пропускались через ефект 
реверберації, що додавав металевого тембру. В цьому творі вперше 
застосовано чотирифазні обвідні звуку, за якими закріпилась назва 
ADSR (детальніше про це у темі 17 «Синтезатори і семплери»).  

У 1960 році К. Штокгаузен пише твір «Контакти» (Kontakte) трива-
лістю 35 хвилин, в якому електроніка застосована поряд із акустични-
ми інструментами – фортепіано та ударними без визначеної висоти 
звуку. Цей твір ознаменував початок поступового переходу від роз-
межування електронних і акустичних (механічних) інструментів до 
їх взаємодоповнення. В «Контактах», щоправда, електронні звучання 
превалюють, причому, на відміну від «Електронних етюдів» – широко 
застосовуються звучання з шумоподібними спектрами. На відміну від 
«Електронних етюдів», «Контакти» записані стереофонічно, причому 
просторовій локалізації звукових подій приділено особливу увагу – 
електронний запис є квадрофонічним, а динаміки, за задумом автора, 
слід розміщувати по чотирьох кутах зали навколо слухачів. 

Американська школа

У США зародження електронної музики пов’я-
зується з експериментатором Джоном Кейджем 
(1912–1992), автором «Уявного пейзажу №1» 
(«Imaginary Landscape  №1»)  для фортепіано, ки-
тайської тарілки і двох програвачів (1939). В цьому 
творі програвачі використовуються для відтво-
рення звуків постійної висоти, проте виконавцям 
доручається штучно змінювати швидкість обер-
тання дисків програвачів, що призводить до зміни 
звуковисотності відтворюваних сигналів, а також 
змінювати їх гучність. Н.  Коллінз не без долі іро-
нії відмічає, що «хоча Кейдж і не цікавився поп- 

Джон Кейдж  
(1912–1992)
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музикою, але може вважатися винахідником професії ді-джея як 
сценічного виконавця»19. 

Згодом Кейдж напише ще 4 «Уявні пейзажі», а також низку ін-
ших музичних творів, більшість яких написано для акустичних ін-
струментів із звукозаписом. Втім є в його доробку і суто електронні 
твори, зокрема «Williams Mix» (1952), що відтворюється одночасно 
на чотирьох магнітофонах. Цей 5-хвилинний твір написаний фак-
тично в естетиці конкретної музики – його матеріал складається із 
записаних семплів звуків 6 категорій: «міських», «сільських», «елек-
тронних», «створених вручну», «вітру» і «маленьких звуків». Завер-
шується твір гучними оплесками, що тривають майже хвилину. 

У 1952 році була заснована перша студія електронної музики 
США. Ініціатором її створення став російський емігрант Володимир 
Усачевський (1911–1990), який здобув освіту як піаніст і починаю-
чи з 1947 року викладав у Колумбійському університеті (Нью-Йорк). 
У 1952 році відбувся перший у США публічний концерт електронної 
музики, на якому прозвучали «Звукові контури» («Sonic  Contours») 
В. Усачевського. В основі музичного матеріалу «Звукових контурів» – 
електронно оброблені звуки фортепіано. В 1955 році очолювана Уса-
чевським студія придбала музичний комп’ютер RCA Mark I, а в 1959 – 
більш досконалу його версією – RCA Mark II (1959). 

19 Collins N. «Live Electronic Music». The Cambridge Companion to Electronic Music, edited 
by Nick Collins and Julio d’Escriván. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. P. 40.

Мал. 9. Синтезатор RCA Mark II.  
Джерело: https://www.flickr.com/photos/f7oor/100151861
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Мал. 10. Приклад партитури для АНС. 
Темні лінії на малюнку – прозорі лінії  

на дошці. Горизонтальні лінії прозвучать, 
як тон сталої висоти, діагональні –  

як глісандуючий тон. Короткі штрихи – 
як уривчасті звуки

Синтезатор RCA Mark II містив тон-генератори та вбудований 
секвенсер, що дозволяв фіксувати звукові послідовності на пер-
фострічці і відтворювати їх в автоматизованому режимі. В порів-
нянні з методом склеювання магнітних стрічок, що застосовував-
ся у паризькій та кельнській студіях, цей метод виглядав на той час 
надзвичайно привабливим і перспективним. Створення RCA Mark II 
фінансувалось фондом Рокфеллера. Цей інструмент лишався ак-
туальним до 1997 року, серед композиторів, які з ним працювали – 
Мілтон Беббіт, Чарльз Вуорінен.

Електронна музика в СРСР

В СРСР поштовхом для пошу-
ків у сфері електронної музики 
став інструмент АНС, сконстру-
йований 1957 року інженером 
Є. Мурзіним. За задумом вина-
хідника, цей інструмент був по-
кликаний знайти нові, «косміч-
ні» звуки, співзвучні епосі осво-
єння космосу. Ім’ям Олександра 
Миколайовича Скрябіна цей 
інструмент було названо не ви-
падково – базисом роботи АНС 
став метод фотооптичного зву-
козапису, що використовувався в 
кінематографі. Цей метод дозво-
ляв графічно зображати звукову 
хвилю й навпаки – відтворити 
штучно накреслене зображення 
хвилі (мал. 10). Таким чином ін-
женер переніс cкрябінську ідею 
світла з художньо-образної пло-
щини в суто технічну. 

АНС приніс світу такі ше-
деври як «Vivente – non vivente» 
С. Губайдуліної та «Потік» 
А. Шнітке, звуки АНС створюють 
неповторну атмосферу фільмів 
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А. Тарковського (музика Е. Артем’єва), таких як «Со ляріс», «Дзерка-
ло», «Сталкер». На жаль, подальшу долю цього інструме нта перетну-
ла «антиформалістична» політика радянської влади і інстру мент на 
довгі роки був забутий. Сам Л. Термен з сумом зазначав у 1966 році, 
що «використання електромузичних інструментів поки що пере-
важно обмежується використанням для озвучення своєрідними 
тембрами кінофільмів і інколи в естрадних програмах»20.

Відродження інтересу до АНС відбулось лише після повалення 
СРСР в 1990-х роках, серед композиторів які працювали з інстру-
ментом – В. Бєлунцов, С. Крейчі.

20 Термен Л. С. Физика и музыкальное искусство. Москва, 1966. 32 с.

Мал. 11. Синтезатор АНС.  
Джерело: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ANS_synth_ фото.jpg
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Питання для самоперевірки
1. Назвіть перших композиторів, які працювали з музичними 

комп’ютерами
2. Що є спільного, і що різного між творами «Залізничний етюд»  

П. Шеффера і «Пасіфік 231» А. Онеггера?
3. Що об’єднує і що відрізняє твори «Симфонія для однієї люди-

ни» П. Шеффера, «Звукові контури» В. Усачевського і «Контакти» 
К. Штокгаузена?

4. Чому Джона Кейджа інколи вважають першим ді-джеєм?
5. Чи можна виконувати музику в реальному часі на синтезаторі АНС?

Література: 4, 17, 44, 45, 46, 51
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ТЕМА 5 

Експансія електронної музики  
до масової культури

Розвиток звукозаписних технологій

Перші грамофонні платівки, про які ми згадували вище, були мо-
нофонічними, односторонніми і могли містити усього 2-3 хвилини 
музики (тобто, фактично, лише одну пісню). У 1925 році було вста-
новлено стандарт двосторонніх платівок, що обертались зі швидкі-
стю 78 обертів на хвилину, і містили 4-5 хвилин музики на кожній 
стороні. 

У 1948 компанією Columbia records було випущено першу «довго-
гральну» платівку («Long play», скорочено – LP), яка відтворювалась 
на швидкості 33,3 оберти на секунду і мала діаметр 25 або 30 см. Такі 
платівки дозволяють записувати до 30-35 хвилин на кожній стороні, 
і вмістити, наприклад, Дев’яту симфонію Л. ван Бетховена. 

Нарешті, в 1950-х роках на зміну монофонічним платівкам по-
ступово приходять стереофонічні. Експерименти зі стереозапису 
почали здійснювати в 1930-х роках, проте лише під кінець 1950-х 
років стерозаписи виходять на масовий ринок спочатку в США, а по-
тім і в інших країнах. Серед перших звукозаписних компаній, що 
здійснювали стерео слід назвати американські компанії RCA Victor, 
яка здійснила стереозапис Бостонського симфонічного оркестру 
в 1954 році, та Audio Fidelity Records, яка в 1957 році продемонстру-
вала можливості серійного виготовлення стереофонічних дисків. 
В СРСР випуск стерео платівок розпочали у 1961 році. 

В історії українського звукозапису відмітимо таку важливу по-
дію, як відкриття у 1952 році Київського будинку звукозапису, який 
спочатку розташовувався на вулиці Жертв Революції (нині – Трьох-
святительська), а у 1971 – отримав спеціальне приміщення на 
вул. Мельникова (нині – Первомайського), де розташовується і до  
сьогодні21.
21 Офіційна назва з 1995 року – Будинок звукозапису Національної радіокомпанії 
України. Будинок звукозапису відомий також за абревіатурою «БЗЗ», а в російських 
колах – «ДЗЗ». 
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Нарешті, в 1970-х роках було розроблено цифрові носії інфор-
мації – компакт-диски, які поступово витіснять вінілові платівки. 
Перший патент на розробку першого компакт диску було видано 
у США Джеймсу Рас селу (James Russel) у 1970 році. Сучасний формат 
аудіо компакт-дисків був розроблений нідерландською компанією 
Philips і вперше представлений на конференції в Нідерландах 8 бе-
резня 1979 року. А перший музичний альбом, випущений саме на 
компакт-диску – це альбом гурту ABBA «The Visitors» (1982). 

Слід сказати, що паралельно розробки компакт-диску велися 
і  в  Україні. Українським винахідником компакт-диску став В’ячес-
лав Петров, на той час – аспірант Інституту кібернетики. Його вина-
хід був публічно представлений на Всесвітньому електротехнічному 
конгресі у 1976 році. Проте, як і у випадку комп’ютерів, радянське 
керівництво віддало перевагу клонуванню західних технологій, і на 
сьогодні, як аудіо CD, так і лазерні диски інших форматів випуска-
ються за стандартами, розробленими компаніями Sony і Philips.

Еволюція танцювальної музиці

Вихід на масовий ринок звукозапису породив таке нове яви-
ще в культурі, як дискотеки. Власне любов народу до масових тан-
ців відома з давніх часів, але до середини XX століття неодмінною 
умовою масових танців було запрошення музичних колективів, 
які грали танцювальну музику. В українському селі такими колек-
тивами були «троїсті музики», в містах США початку XX століття –  
біг бенди. 

З позицій сьогодення цілком очевидно, що організатору масових 
заходів дешевше один раз купити програвач і час від часу поповню-
вати колекцію звукозаписів новими платівками, ніж щоразу опла-
чувати роботу музичного колективу. Проте історія запровадження 
клубних танців під програвачі доволі курйозна. Саме слово «диско-
тека» має французьке походження і створено за аналогією до біблі-
отеки з тією лише різницею, що замість книг (від гр. βιβλιον – книга), 
французьки меломани колекціонувалися диски (disco).  

Зібрання, на яких виконувався джаз, були популярними у Фран- 
ції ще наприкінці 1930-х років. Проте з приходом нацистів  
у 1942 році дискотеки були заборонені – імовірно окупанти вбача-
ли у джазі американський вплив і джерело вільнодумства. Любителі 
джазу не хотіли з цим миритися, і, не маючи можливості запрошу-
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вати оркестри, почали таємно влаштовувати вечірки під звуки про-
гравачів22. Таким чином, слово «дискотека» набуло ще й протестного 
змісту. 

Курйозною виглядає і історія професії ді-джея. Початково, в кін-
ці 1930-х – на початку 1940-х років ді-джеями називали коментато-
рів радіо, які вели музичні програми в радіоефірі, а винахід цього 
словосполучення приписують коментатору Вольтеру Вінчелу (1935). 
Персона ді-джея вважалась дуже впливовою, адже вважалося, що ді-
джей «міг розпочати кар’єру митця за одну ніч»23. 

В сучасному розумінні цього слова, професія ді-джея з’явилась 
в всередині 1940-х. При цьому її особливістю стало використання 
одразу двох програвачів, задля того, щоб перехід від однієї компо-
зиції до іншої займав якомога менше часу, або й взагалі був безпе-
рервним. Наразі важко встановити, хто саме перший здогадався до 
такого прийому. В різних джерелах першими ді-джеями, що грали 
на двох програвачах-вертушках називаються британець Джеммі Се-
віл (1926–2011) або француженка Реґіна Цильберберг (нар. 1929). 

Так чи інакше, протягом 1960-х – 1970-х техніка роботи із дво-
ма програвачами вдосконалилась і отримала спеціальну назву – 
turntablism (від англ. turn – обертатися і table - стіл), яку українською 
імовірно слід транслітерувати як «тернтаблізм». Трудність техніки 
тернтаблізму полягає в тому, що для плавного переходу від однієї 
композиції до іншої, ді-джей мусив синхронізувати ці композиції 
в тональності, у темпі, і, нарешті, в ритмі. Тональність і темп мог-
ли коригуватись налаштуваннями швидкості відтворення, а ось 
ритмічна синхронізація вимагала неабиякої спритності рук. Від-
так, тернтаблізм став не тільки мистецькою технікою, а і свого 
роду спортивним змаганням – «батли» ді-джеїв у США популярні  
до сих пір. 

Крім того, слід сказати, що маніпуляції з дисками провокува-
ли шалену кількість побічних звуків від дряпання платівки гол-
кою. Для непідготовленого слухача такі звуки можуть видаватися 
огидними, втім для любителів танцювальної музики вони стали 
настільки звичними, що врешті набули статусу невід’ємної сти-
льової риси ряду напрямів танцювальної музики, насамперед  
хіп-хопу.

22 Детальніше див.  "The birth of disco". Oxford Dictionaries. 
23 Brewster, Bill; Broughton, Frank. "Last Night a DJ Saved My Life – The History of the Disc 
Jockey". New York Times.
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Електронні та електричні інструменти

Оповідаючи історію електромузичних інструментів, мусимо зу-
пинитись на початку 1950-х років і розібратись з їх класифікацією.

З точки зору сучасної класифікації, а саме класифікації Горн-
бостеля-Закса у версії 2011 року24 усі електромузичні інструменти 
утворюють п’яту категорію музичних інструментів – електрофонів 
(на рівні з ідіофонами, мембранофонами, хордофонами, аерофона-
ми) і підрозділяються на такі категорії: 

 - №51 Електроакустичні інструменти являють собою «конфі-
гурації акустичних вібруючих механізмів та електронних схем, та-
ких як перетворювачі та підсилювачі. Акустична або механічна ві-
брація перетворюється на аналогові коливання електричного стру-
му». Усі інструменти, побудовані або структурно модифіковані для 
подачі сигналу на підсилювач та гучномовець, класифікуються як 
електрофони, навіть якщо вони можуть звучати акустично.

 - №52 Електромеханічні інструменти являють собою конфі-
гурації безшумних механічних рухомих частин та електронних схем. 
Механічний рух перетворюється на аналогові коливання електрич-
ного струму.

 - №53 Аналогові електронні інструменти – інструменти, 
в яких електричний сигнал формується за допомогою електронних 
схем, надалі електричний сигнал змінної напруги подається на гуч-
номовець.

 - №54 Цифрові електронні інструменти – інструменти, в яких 
електричний сигнал ґенерується у вигляді послідовності окремих 
імпульсів, що перетворюються на аналоговий електричний сигнал 
і надалі подається на гучномовець.

В українській мові прийнято розрізняти електронні та елек-
тричні інструменти25. Власне інструменти категорій №51 і №52 – це 
електричні інструменти, а інструменти категорій №53 і №54 – елек-
тронні. І, нарешті, електромузичний інструмент – це об’єднуваль-
ний термін для двох попередніх. 

24 Revision of the Hornbostel-Sachs Classification of Musical Instruments by the MIMO 
Consortium. URL: http://www.mimo-international.com/documents/hornbostel% 
20sachs.pdf
25 Аналогічне розрізнення є в польській  (eletroniczne / elektryczne), російській 
(электрические / электронные), чеській (elektrický / elektronický) мовах. В англійській 
мові, натомість, усі електромузичні інструменти іменуються як «electronic music 
instruments». 
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Іншими словами: 
 - Електричними музичними інструментами називаються елек-

тромузичні інструменти, в яких електричні коливання формуються 
на основі механічних коливань.

 - Електронними музичними інструментами називаються ін-
струменти, звук яких формується первинно у вигляді електричних 
коливань за допомогою електронних схем.  

Ранні електроінструменти переважно являли собою електро-
механічні інструменти (категорія №52), що використовували або 
явище електромагнітної індукції (телармоніум, орган Хаммонда) 
або явище фотоелектричного ефекту (оптофон, АНС). Винятком був 
лише терменвокс, джерелом коливань в якому одразу був коливаль-
ний контур. 

Між тим, у середині XX століття перспективним виявився й ін-
ший напрямок – електроакустичний (категорія №51). Винахідники 
виявили, що електрику можна застосувати для підсилення звучан-
ня акустичних інструментів, наприклад струнних (які зазвичай за 
гучністю дуже поступаються, наприклад, саксофонам і мідним ду-
ховим). Для цього коливання струни слід спочатку перетворити на 
електричні коливання, застосувавши спеціальні пристрої – звукоз-
німачі, а потім –  знову перетворити на акустичні. Такий принцип 
дії закладено в найбільш поширені електричні музичні інструмен-
ти – електрогітари. 

Розробки електрогітари почалися ще у 1920-х роках, коли джа-
зові гітаристи забажали підсилити гучність своїх інструментів. 
Проте перші електрогітари не користувались успіхом – вібрації 
резонуючого корпусу створювали небажані призвуки. Успішнішою 
була модель, яку створив американський винахідник Жорж Бошам 
у 1932 році на основі гавайської гітари – з круглим корпусом і ви-
довженим грифом. В середовищі музикантів ці електрогітари мали 
жаргонну назву «сковорідки» (frying pans) через зовнішню схожість 
на побутовий предмет. 

Проте популярність електрогітари здобули лише в кінці 1940-х 
років завдяки винаходам Леса Пола (Les Paul, 1915–2009) і Лео Фен-
дера (Leo Fender, 1909-1991), які запропонували моделі електрогітар 
із суцільним корпусом, що не давав небажаних призвуків. Сучасні 
електрогітари, як правило, мають 6 струн, так само як і акустичні, що 
настроюються по звуках E-A-d-g-h-e1. Найвідомішим виробником 
електрогітари моделі Леса Пола є американська фірма Gibson, яка 
займалась виробництвом акустичних гітар з 1902 року. Натомість 
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Лео Фендер в 1946 році заснував власну фірму – Fender, що лиша-
ється лідером у виробництві електрогітар і після смерті винахідника. 

Молодшим «родичем»  електрогітари є бас-гітара. Експерименти 
з виготовленням електричного інструмента басової теситури три-
вали паралельно з розробками електрогітари в 1930-х роках. Проте 
успіху зміг досягти той же Лео Фендер лише у 1951 році. На відміну 
від електрогітари, яка має 6 струн (аналогічно до гітари), бас-гітара 
має, як правило, 4 струни, подібно до контрабасу, настроєні по квар-
тах (E1-A1-D-G).    

У 1950-х роках електрогітара поступово знаходить своє вико-
ристання у рок-н-ролі, а в 1960-х стає знаковим інструментом рок- 
музики. Наприклад, музиканти The Beatles у ранніх записах вико-
ристовували такі моделі електрогітар: Джон Леннон – Rickenbacker 
325, Джордж Гаррісон – Gretsch  6128, Пол Маккартні – бас-гітару 
Hofner 500/1 (але на окремих записах виконував партію соло-гітари 
на моделі Gibson Les Paul).

Мал. 12. Електрогітари у музеї-майстерні Лео Фендера.  
Джерело: https://www.flickr.com/photos/73577218@N00/6401361309
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Іншим популярним інструментом рок-н-ролу та ранньої рок- 
музики став орган Хаммонда (мал. 13). Власне джерелом коливань 
в  органі Хаммонда є зубчасте колесо, що обертається перед елек-
тромагнітним датчиком. Зміни в магнітному полі індукують не-
великий змінний струм на певній частоті, що являє собою сигнал, 
подібний до синусоїди. При натисканні клавіші органу електронна 
схема замикається, виникає періодичний електричний сигнал, який 
і перетворюється через гучномовець в акустичний. Відповідно, цей 
інструмент слід вважати електричним (а не електронним) і віднести 
до категорії №52 класифікації Горнбостеля-Закса.

Орган Хаммонда моделі Hammond RT-3 використовувався у ба-
гатьох піснях the Beatles. Найвизначнішим виконавцем на цьому 
інструменті імовірно є Кіт Емерсон, його соло можна почути в бага-
тьох композиціях гурту Emerson Lake & Palmer.  

Тут слід відмітити, що рок-музика, як згодом і важкий метал, що 
використовує електрогітари ще більш емоційно, не розглядається 
як електронна. В результаті перед дослідниками виникає проблема – 

Мал. 13. Орган Хаммонда. Модель RT-3, яка використовувалась The Beatles.  
Джерело: https://www.flickr.com/photos/34192984@N04/8542816232
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Мал. 14. Синтезатор Муґа і секвенсерний модуль, модель Modular Moog 3P (1972). 
Джерело: https://www.flickr.com/photos/45233382@N06/4432726629/

яку музику слід вважати електронною, а яку – ні? Відповідь на це 
питання ми спробуємо дати в кінці цього розділу.

Але повернемось до історії власне електронних інструментів. Під 
кінець 1960-х років на музичну арену виходить синтезатор Муґа26. 
Сам винахідник так описав свій пристрій – «система  генераторів, 
перетворюючих і контролюючих пристроїв, так запроєктованих, щоб 
уможливити загальне й логічне виробництво звуків»27. Цей інструмент 
використовував інноваційні на той час технології – генератор, ке-
рований напругою (voltage-controlled oscillator), що дозволило запро-
вадити дві нові технології – синтез методом частотної модуляції та 
генератори обвідної. Синтезатор Муґа став першим інструментом 
цього класу, що мав комерційний успіх. Вже впродовж кінця 1960-х  
він був використаний у сотнях записів, зокрема в альбомі Венді Кар-
26 Названий на честь свого винахідника – нідерландця Роберта Муґа (Moog). Використовуємо 
розповсюджений варіант написання цього імені – Муґ, проте у голандській транскрипції це 
прізвище звучить як Моуґ. 
27 Цитовано за http://www.clubfeelings.net/index.php?showtopic=3474
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лоса Switched-On Bach, що потрапив у категорію платинових. Іншим 
відомим хітом, що прославив синтезатор Муґа, стала композиція 
«Popcorn» Гершона Кінґслі, випущена автором у 1969 році і  пере-
випущена у 1972 групою Hot Butter. Цікаво відмітити, що з Муґом 
співпрацював уродженець України М. Брандт. Проте, на жаль, як 
і у випадку з Барановим-Россіне, ми не можемо повною мірою вва-
жати М.  Брандта українським розробником, оскільки розробками 
інструменту він займався у США і в Україну не повертався.  

Електронна музика 1970-х років

Експансія електронної музики у популярну культуру відбуваєть-
ся головним чином в 1970-х роках одночасно в США і Європі. 

Шляхи цієї експансії були дещо різними. З одного боку це розви-
ток і поступова «електронізація» музичних напрямів, які від почат-
ку електронними не були – диско, даб і хіп-хоп. З іншого боку – це 
експериментаторська суто електронна творчість таких авторів як 
Джорджіо Мородер, Жан Мішель Жарр, гурту Kraftwerk.  

Диско (Disco)– напрям популярної танцювальної музики дру-
гої половини 1970-х років. Серед перших виконавців стилю диско – 
ABBA, Bee Gees, Boney M, The Village People, Taste of honey, значну 
роль в популяризації напряму зіграв фільм «Лихоманка суботнього 
вечора» 1977 року. 

В диско обов’язковими є прямий ритм – одноманітна ритмічна 
пульсація в розмірі 4/4 з акцентами на першу і третю долі. Разом 
з тим в диско присутня розвинена і запам’ятовувана мелодія (на 
відміну від хіп-хоп), і досить розвинений акомпанемент, що може 
включати розвинені підголоски і синкоповані ритми. 

У США максимум популярності диско припадає на кінець 1970-х 
років. Натомість у 1979 році диско зазнала раптового занепаду. Іс-
торія занепаду диско достойна чільного місця у підручниках з чор-
ного піару. Вона почалась з того, що музичні радіостанції США, які 
раніше транслювали рок, почали масово переходити на диско, че-
рез що рок-музиканти і радіоведучі не прихильні до диско, масово 
втрачали роботу. Серед звільнених був 25-річний радіоведучий Стів 
Даль із Чикаго. На відміну від більшості своїх колег, які або асимілю-
вались у диско, або шукали собі роботу в інших галузях, він вирішив 
боротися з диско як явищем. Стів Даль зміг згуртувати однодумців 
і 12 липня 1979 року влаштував акцію, що увійшла в історію як «Ніч 
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спалення дискотеки». Акція проходила на Чиказькому бейсбольно-
му стадіоні «Парк Коміскі» у перерві між таймами у грі Вищої бей-
сбольної ліги – учасники акції зібрали величезну колекцію платівок 
із записами диско і на очах у багатотисячного натовпу бейсбольних 
вболівальників спалили її прямо посеред бейсбольного поля. Акція 
мала шалений ефект – композиції у стилі диско надовго покину-
ли рейтингові місця в американських хіт-парадах щонайменше на 
найближчі 20 років. Сам же Даль продовжує кар’єру радіоведучого 
і на момент написання цих рядків28.  

Попри нищівну чиказьку обструкцію, диско все ж не припинило 
існування як музичний напрям і у 1980-х диско розгалужується на 
таки різновиди як bright disco, dance-punk, disco polo, euro disco, hi-nrg, 
house,  italo disco. Вплив музики диско, і насамперед – опора на рів-
ний чотиридольний ритм, відчутний у музичних напрямах наступ-
них десятиліть – хауз, техно, транс і хардкор. Наприкінці 1990-х ро-
ків із розвитком електроінструментів диско отримує нове дихання 
вже під назвою «ню-диско» (nu disco). 

Хіп-хоп – музичний напрям, і одночасно суб-культура, що ви-
никла в США в 1970-х роках. Окрім музичної складової, субкультура 
включала також графіті (вуличних малюнків, які малювали, зазви-
чай нелегально, на парканах, будівлях та інших об’єктах комуналь-
ної або приватної власності), мистецтво танцю («брейкданс»). 

Хіп-хоп формувався переважно на околицях Нью-Йорка, засе-
лених вихідцями з Ямайки та інших островів Карибського басейну. 
В той же час Ямайка XX століття – це переважно негритянське насе-
лення, нащадки вихідців із Африки, які були привезені британськи-
ми колонізаторами в якості рабів для роботи на цукрових плантаціях. 
Відповідно культура хіп-хопу – це насамперед культура знедолених 
верств населення, переважно чорношкірих, і, насамперед, культура 
соціального протесту.

Найбільш характерною особливістю музики хіп-хопу є опора на 
реп, тобто текст, який не співається, а декламується речитативом 
строго в ритмі. Саме слово «реп» є багатозначним в англійській мові 
і може означати як «різку вимову» так і «різкий удар». Витоки репу 
походять від традицій ритмізованого читання тексту під музику, 
що існувала в африканській культурі ще в її доколоніальний період, 
проте в умовах мультикультурного діалогу багатонаціональних око-
лиць Нью-Йорка набула своїх сучасних рис.  

28 Див. його персональний сайт – https://www.dahl.com/
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Вирішальну роль у перетворенні африканських речитативів на 
сучасний хіп-хоп, натомість, відіграли звукозаписні технології, які 
дозволили виконувати реп під записаний попередньо акомпане-
мент. Звичайно, мова не йшла про якісні «мінусовки», які би міг за-
писати, припустимо, Нью-Йоркський філармонічний оркестр, очо-
люваний в 1970-ті роки П’єром Булезом. В якості «акомпанементу» 
бралися перегри або ударні збивки із тодішніх фанкових записів, які 
можна було би поєднувати або суміщати, маючи у розпорядженні 
два електропрогравача і почергово включаючи фрагменти записів 
то з одного, то з іншого. В такий спосіб зародився «ді-джеїнг» – тех-
ніка, що стала на певний період знаковою для багатьох напрямів 
танцювальної музики, і насамперед – хіп-хопу.        

Як ми згадували вище, ді-джеїнг – це не тільки компіляція ок-
ремих фрагментів звукозапису. Під час маніпуляцій із вініловими 
платівками, як наприклад штучне заповільнення чи прискорення 
їхнього руху, внаслідок тертя голки по поверхні платівки неуникно 
виникають різні штучні звуки – скрипи, тріск і т.п. Різкі і неприй-
нятні, на перший погляд, звуки не тільки не завадили раннім ви-
конавцям хіп-хопу, але й породили спеціальну виконавську техніку 
тернтаблізму з її підвидами – скретчінг (scratching), бекспін (back-
spin), пунчфрейзинг (punch phrasing), які стали не тільки тембраль-
ною візитівкою раннього хіп-хопу, але і розширили тембральні обрії 
музичного мистецтва в принципі. Пізніше, коли музиканти пере-
йшли на цифрові технології, естетика «скрипучих» звуків знайшла 
свій розвиток у цифровому синтезі різких глісандуючих звуків. 

В Європі основоположною для багатьох напрямів танцювальної 
електронної музики стала творчість гурту Kraftwerk (зокрема, альбо-
ми «Radio-Activity» (1975), «Trans-Europe  Express» (1977) та «The  Man-
Machine» (1978)). Продовжуючи традиції К. Штокгаузена, Kraftwerk ство-
рив ряд композицій виключно за допомогою електроніки. Творчість 
Kraftwerk можна вважати безпосередньою передтечею напряму техно.

В подальшому на індустрію танцювальної електронної музики 
вплинули такі інструменти як Roland TB-303 (характерний звук для 
напрямів Acid), Roland TR-808 (на деякий час став основним інстру-
ментом техно-музики) та Roland TR-909. Саме ці інструменти сфор-
мували тембральну палітру багатьох напрямів сучасної танцюваль-
ної музики. Звук цих інструментів лишається популярним і досі, чим 
і користуються виробники програмного забезпечення, випускаючи 
віртуальні синтезатори та бібліотеки тембрів, що емулюють харак-
терні аналогові тембри цих інструментів.
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Питання для самоперевірки
1. На яких носіях поширювались пісні The Beatles у 1960-х роках?
2. На яких носіях поширювались пісні гурту ABBA (1970-ті–1980-ті)?
3. Яким чином ді-джеї у 1970-х під час виступу могли зробити плавний 

перехід від однієї композиції до іншої?
4. Чому електрогітари не мають об’ємного дерев’яного корпусу, як 

звичайні гітари?

Література: 23, 32, 42
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ТЕМА 6 

Напрями електронної музики

Питання класифікації

На сьогодні існує величезна кількість напрямів і течій електро-
нної музики. Найбільший їх список представлено в англомовній 
версії Вікіпедії, який на середину 2020 року нараховував 25 напря-
мів (genres) і 342 течій (subgenres). Проте, усталеної класифікації 
електронної музики ще не розроблено, і навряд чи буде розроблено 
найближчим часом в силу швидкого її розвитку. 

Втім можна виділити електронну музику в академічному се-
редовищі (вона, зокрема, виконується на фестивалях академічної 
музики) і неакадемічному (яка звучить в клубах і на фестивалях 
танцювальної електронної музики).   

При цьому неакадемічна музика поділяється на три категорії 
з точки зору її призначення:

1) танцювальна («Electonic dance music», EDM); 
2) нетанцювальна, повільна («downtempo»);
3) експериментальна (intelligent dance music, IDM). 
Разом з тим, електронна музика розвивається і в творчості  

композиторів-академістів, утворюючи три напрями відповідно до 
способу виконання: 

1) музика для електронного запису («акусматична», або tape-music);
2) музика для електронного запису з акустичними інструментами;
3) музика для акустичних інструментів або голосу з обробкою в ре-
альному часі («live electronics»). 
В англомовній літературі популярну електронну музику, як і всю 

музику взагалі класифікують за «жанрами» (genres). При цьому до «жан-
ру» американські маркетологи записують поряд, наприклад, з джазом 
і хіп-хопом, також і «класичну музику» в усій її сукупності29. Можливо 
29 Більше того, перелік можливих «жанрів» у різних маркетинговних може бути абсолютно різним 
і змінюється з часом. Наприклад, на сайті amazon.com станом на 2012 рік нараховувалось 15 «жанрів» 
електронної музики, а у 2020 – тільки 12, через те, що списку вирішив об’єднати ембієнт, IDM, індастріал 
і рейв у категорію freestyle. Ishkur's Guide to Electronic Music натомість рухався в протилежному 
напрямі – від 7 «жанрів» в 2012 році до 26 у 2020. Нарешті англійська Вікіпедія, основних «жанрів» 
електронної музики станом на 2020 рік виділяла 25, а різновидів  — «піджанрів» аж 342!    
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такий підхід і є зручним для масового американського слухача, необіз-
наного у жанрах класичної музики (яка в США в силу історичних при-
чин почала розвиватися із запізненням), проте є  неприйнятним для 
музикантів, знання яких не обмежені сучасною популярною музикою. 

Так, згідно з класичним визначенням Є. Назайкінського, музичні 
жанри класифікують музику з огляду на їх «походження, умови ви-
конання і сприймання»30. У випадку, наприклад, техно, хаузу і тран-
су, умови походження, виконання і сприймання є ідентичними, хоча 
ця музика дещо відрізняється в стилістичному відношенні.

Разом з тим, окремі течії популярної музики не завжди можливо 
окреслити і в стилістичних термінах. Цю особливість усвідомлює, на-
приклад, англійський музикознавець Алан Ф. Моор: «Спробуємо роз-
різнити важкий метал і білий метал в категоріях жанру і стилю [...] 
обидві категорії розділяють спільні музичні техніки, характер одягу  
і виконання, іконографічну техніку і т.п. Вони відрізняються у текстах  
і змісті (жінконенависництва і демонії першого і навпроти – євангелій-
ності останнього), але мають апокаліптичний тон загалом. Спільність 
музичної мови напевно спонукала б музикознавця говорити про спіль-
ність стилю, тоді як різниця у змісті свідчить про різницю в жанрі»31.  

Таким чином, популярну музику, в тому числі електронну, немож-
ливо однозначно категоризувати ані за жанрами, ані за стилями, нато-
мість слід категоризувати за напрямами і їх різновидами, або течіями32. 

Напрями танцювальної електронної музики

Усе багатоманіття сучасної танцювальної електронної музики 
умовно вкладається у дві категорії в залежності від характерного 
ритму – прямого або синкопованого (ламаного). 

Прямий ритм, тобто обов’язкові 4 удари бас-бочки на кожну 
з долей 4/4 такту, характерний для напрямів хауз (house)¸ техно (tech-
no), транс (transe) і хардкор (hardcore) та їх різновидів, а також для 
частково електронного диско (disco)33. 
30 Див.: Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке. Москва: ВЛАДОС, 2003. 248 с.
31 Moore A. «Categorical Conventions in Music Discourse: Style and Genre» Music & Letters, 
Vol. 82, No. 3. 2001. P. 432−442.
32 Див. також: Бондаренко А. До проблеми термінології у класифікації популярної музики 
за жанрами, стилями та напрямками. Мистецтвознавчі записки. 2011. № 19. С. 70–77.
33 Диско, як напрям 1970-х, що поступово еволюціонував до переважання електронних 
інструментів описаний в Темі № 5.
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Синкопований ритм, тобто ритм, за якого окремі удари бас- 
бочки припадають поміж долями, характерний для напрямів «брейк- 
біт» (breakbeat)¸ драм-н-бейс (drum`n`bass), дабстеп (dubstep) і деяких 
інших, а також для частково електронного хіп-хопу (hip-hop)34.

Нижче представимо стислу характеристику найбільш розповсю-
джених напрямів танцювальної електронної музики.

Хауз (Нouse) виник у середині 80-х в Чикаго, первісно як андер-
граундний напрям. Назва походить від клубу «Warehouse» («Склад»). 
Засновником напряму вважається Френкі Наклз (Frankie  Knuckles, 
нар. 1955), серед пізніших представників – Девід Ґетта (David Guetta), 
Дафт Панк (Daft  Punk), Боб Сінкер (Bob  Sinclair), Томас Рейхольд 
(Thomas Reichold), Ерік Прідз (Eric Prydz) та інші.

Хауз-музика має такі особливості: сталий музичним розмір 4/4, 
помірно швидкий темп (120-128 bpm), в якому на кожну долю при-
падає удар бас-барабану («бочки»), на другу і четверту долю разом  
з великим барабаном звучить малий барабан (snare) з періодичними 
різноманітними вставками (kick  fills) та збивками (dropouts), мож-
ливі також і ритмічні фігури шістнадцятками та підключення бара-
бану або clap на кожні парні долі. Партії барабанів виконуються на 
драм-машинах моделей Roland TR-808, TR-909 або TR-707 (сучасні 
творці використовують віртуальні інструменти, звук яких нагадує ці 
моделі). До партії бас-барабану додаються хай-хети, що грають на 
слабку вісімку (eigth-note offbeats), а також лінія синтетичного басу, 
виконувана на синтезаторах Korg M1 або TB-303.

В гармонічному відношенні, хауз-музика використовує тональні 
функції. Гармонічні послідовності, як правило, обмежуються чотир-
ма акордами, рідко більше, в межах однієї тональності і багаторазо-
во повторюються (наприклад, у композиції «Call on me» Еріка Прід-
за: t – III6/4 – VII – VI, в композиції «Opus»: t – ІІІ3/4 – VI7 – IV7 – VI – VII).

Серед артистів з України, творчість яких відносять до цього на-
пряму: Anny (Анна Сбродова)35, Sender (Євген Євтухов)36.

Техно (Techno) зародився у середині 1980-х років, а предтечею 
напряму вважають творчість гурту Kraftwerk. Першим техно-треком 
прийнято вважати «No UFO's» від групи Model 500, проте сам термін 
34 Оскільки ключовим у хіп-хопі є реп, що не підлягає суттєвій електронній обробці, 
цей напрям слід відносити до частково електронних. Історія розвитку хіп-хопа і його 
особливості описані в Темі № 5.
35 Див. канал Youtube  «ANNY TV» URL: https://www.youtube.com/channel/
UCgHLPTXPH51_HHiSI20slGQ. 
36 Див. канал Youtube «Eugene Sender»: https://www.youtube.com/user/senderdj.
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«техно» закріпився після видання 1988 року компіляції Techno! The 
New Dance Sound of Detroit. Примітно, що початково цю збірку перед-
бачалося назвати саме «The House Sound of Detroit», однак, оскільки 
назва хауз уже відносилася до музики, що звучала в клубах Чикаго 
і дещо відрізнялася звучанням, було вирішено запровадити іншу 
назву – техно. Цей факт засвідчує не тільки близькість напрямів 
електронної танцювальної музики, але й певний волюнтаристський 
підхід до «жанрової» дефініції.

Як і хауз-музика, техно характеризується постійним музичним 
розміром 4/4, характерний темп – 128 bpm. Техно більшою мірою 
притаманні синтетичні звуки, в тому числі мультифонічного харак-
теру, переважно в низькому регістрі, натомість меншою мірою – ме-
лодія або мелодичні фігурації. Характерні безперервні повторення 
звукових послідовностей, які можуть нашаровуватися одна на одну, 
або видозмінюватись тембрально, що за задумом авторів має спри-
яти гіпнотичному ефекту. В гармонічному відношенні техно-музика 
є мінімалістичною – вона може бути витримана цілковито на одній 
функції (як правило мінорній), або в разі витриманої монодичної 
фактури, уникати тональних функцій.

Серед артистів з України, творчість яких відносять до цього на-
пряму: Spartaque (Віталій Бабій)37.

Транс (Trance) – з'явився в 1990-х роках. Отримав свою назву 
через повторювані з деякими трансформаціями пульсуючі струк-
тури, що виконуються за допомогою арпеджіаторів і які, за припу-
щенням артистів цього напряму, мають ввести слухача у стан трансу. 
Предтечею цього напряму вважають творчість Жан-Мішель Жарра. 
Характерний темп – 135 bpm. В якості робочих барабанів транс ви-
користовує семпли snare, claps- або slap, хоча може обходитись і без 
них. Дрібний ритм виконується семплами відкритих та закритих та-
рілок (hi-hats, closed hi-hats) або семплами африканських чи латин-
ських інструментів (tribal). Часто використовувані є звукові ефекти, 
створювані на основі поступового розкриття і закриття високочас-
тотних фільтрів, що на спектрограмах виглядають як арки (мал. 90).

В гармонічному відношенні трансова музика, як і хауз-музика, 
є тональною. Гармонічні послідовності, як правило, обмежуються 
чотирма-шістьма акордами в межах однієї тональності, ці послідов-
ності багаторазово повторюються (наприклад, у композиції Арміна 
ван Бюрена «Pulsar»: t – VII – VI – ІІІ – VII6 – t). В окремих випадках 

37 Див. канал Youtube «Spartaque»: https://www.youtube.com/user/djspartaque.
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зустрічаються складніші послідовності (наприклад, у композиції 
Арміна ван Бюрена «Orbion» послідовність складає дві восьми так-
тові послідовності t – VI – s – VI – VII – Dsus4 – D | t – VI – s – s – s – VI – 
VI – D – Dsus4 – D). 

Серед артистів з України, творчість яких відносять до цього на-
пряму: Azotti (Юрій Денисенко)38.

Хардкор (Hardcore) також характеризується прямим ритмом 
4/4, проте відмінністю цього напряму є звучання з ефектом «дис-
торшн» (спотворення звуку через перевантаження), що поширю-
ється на всі елементи фактури, в тому числі барабани. В поєднанні 
з більш швидким темпом (зазвичай – 150 bpm), хардкор виглядає 
найбільш енергійним чи «драйвовим», чим, імовірно, і пояснюється 
така назва. Гармонічна основа хардкора в окремих випадках може 
бути спрощена до однієї функції (як і у випадку техно-музиці), в ін-
ших поширюватися на 3–4 функції (як у транс-музики). 

Хардкор нерідко поєднується з іншими електронними напря-
мами утворюючи такі течії, як наприклад хард-хауз, хард-техно або 
хард-транс. Власне складова «хард» в цьому випадку означатиме 
особливе захоплення автора звуками дисторшн, тоді як темп і фак-
турні особливості більшою мірою зберігаються за хауз-, техно- або 
транс-музикою відповідно.

Брейкбіт (Breakbit) виник у 1970-роках у США. Відмінною ри-
сою цього напряму є непрямий («ламаний» - «break») ритм в ба-
рабанній партії, позичений у фанкової музики, звідки й походить 
назва. Найчастіше непрямий ритм характеризується відсутністю 
удару бас-бочки на третю долю, натомість удар наступає на «три-і»:  

 . Дрібний ритм високих ударних також набуває складних 
синкопованих малюнків, що відрізняє брейкбіт від диско, а його пі-
зніші різновиди – відповідно від техно, хаузу і трансу.

Основоположником цього напряму вважається американський 
ді-джей Кул Герк (Kool Herc). Брейкбіт став основою таких напрямів 
як хіп-хоп, драм-н-бас, джангл, дабстеп та інші. 

В Україні найбільш популярним різновидом брейкбіту є драм-
енд-бейс39 (drum’n’bass), що характеризується швидкими темпа-
ми (160-180 bpm) і підсиленою увагою до партії електронного басу. 
Найбільш відомий представник і популяризатор українського драм-

38 Див. канал Youtube «Azottimusic». URL: https://www.youtube.com/user/Azottimusic; 
профіль у проєкті soundcloud: https://soundcloud.com/azotti. 
39 Поширеним є також написання «драм-н-бейс».
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енд-бейсу – А.  Тапольський (DJ Tapolsky), організатор фестивалю 
«Ідеологія» та ведучий радіопрограми «Time2bass» у 2004-2016 роках.

Експериментальні напрями електронної музики

Тепер розглянемо напрями нетанцювальної неакадемічної музики.
Ембієнт (Ambient) – напрям електронної музики, виник напри-

кінці 1970-х років. Термін «ембієнт» ймовірно походить від гасла 
musique  d'ameublement, автором якого є Ерік Саті. Він проголосив 
естетичним ідеалом музику, що може слугувати тлом повсякденно-
го життя подібно до меблів, або таку, що може впливати на настрій 
людини, але в таких межах, щоб не відривати її від інших занять. 
Першими альбомами цього напряму є альбом Браяна Іно (Brian Eno) 
«Music for Airports». 

Класичний ембієнт характеризується екстремально повільним 
темпом (порядку 40 bpm), відсутністю постійної ритмічної пульса-
ції і лінеарно розгорнутої мелодичної лінії. Розгортання музичної 
структури відбувається переважно за рахунок тембральних пере-
творень. Ефектом використання цих технік стає зміщення акценту 
з послідовності звуків на їх звучання, таким чином музика ембієнт 
статична і сприймається як би поза часом. В гармонічному відно-
шенні переважають тональні структури, переважно мажорні, проте 
напластування різних звуків діатонічного звукоряду може призво-
дити до появи політональних структур. 

Експансія музики ембієнт співпадає з вибухом популярності 
клубів техно на межі 80-х та 90-х років 20 століття, коли для ембієнту 
спеціально відводились т. зв. кімнати чіл-аут (chill-out-rooms). Пев-
ний вплив на ембієнт справила також авангардна музика, зокрема 
Джона Кейджа, що також використовував у своїй творчості нетра-
диційні джерела звука (радіоприймачі, налаштовані на випадково 
обрану радіостанцію, каністри, кухонний посуд тощо). 

Втім інколи до категорії ембієнту потрапляють композиції, на-
писані у швидших темпах, з ритмічною пульсацією, і єдине що спо-
ріднює такі записи з ембієнтом – це подовжені педальні звучання 
з теплими тембрами. Зокрема, окремі композиції в творчості The 
Orb, Aphex Twin, Monolake, William Orbit можна знайти одночасно 
в категоріях embient і house, що є знов-таки свідченням плутанини 
в способах класифікації електронної музики, що використовуються 
комерційними структурами. 
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Одним з найважливіших різновидів ембієнту є dark  ambient, 
який відрізняється особливо «похмурим» звучанням, що досягаєть-
ся включенням мультифонічних та шумових тонів, а також повіль-
ними темпами і, нерідко, відсутністю не тільки ритмічної пульсації, 
але і мелодичних фраз. Серед представників цього напряму — про-
єкти Lustmord, Coil чи Raison D'ertre. 

В Україні музику, близьку до ембієнт, проте з переважанням акус-
тичних інструментів, грає The Orchestra Of Mirrored Reflections (м. Дні-
про). Цікавими є також експерименти з транскрипцією класичних тво-
рів українських авторів в естетиці ембєінту Дмитра Гжибовецького40. 

Індастріал (Industrial) виник в 1974 році у Великій Британії. Ос-
новоположник – гурт Throbbing Gristle, що заснував лейбл Industrial 
Records, звідки й виник термін «industrial music». Іndustrial був не тіль-
ки музичним напрямом, але й ідеологічним, а характерною для ви-
ступів індастріал-гуртів була шокова тактика. Після розпаду Throbbing 
Gristle в 1981 році, музичні гурти, що продовжували ідентифікувати 
себе як індастріал (або «пост-індастріал»), такі як Front 242, Skinny 
puppet, все більше зазнають впливу танцювальних електронних на-
прямів або металу, і індастріал фактично втрачає своєрідність.

ІDМ (Intelligent dance music, дослівно – «інтелігентна танцюваль-
на музика») – напрям, що виник у 1990-х роках, як експериментальне 
відгалуження техно. Хоча ІDМ зберігає опору на ритмічні пульсації, 
більш експериментальний підхід до підбору звукового матеріалу, 
уникнення простих гармонічних послідовностей та простих рит-
моструктур робить цю музику малопридатною для використання 
на танцмайданчиках, і наближає до академічної електронної музи-
ки. В Україні близькою до IDM є творчість Насті Воган41, частково – 
Sergio Mega (Сергій Лазарєв)42.

Комп’ютерна та алгоритмічна музика

З поняттям електронної музики нерідко співвідносять і такі по-
няття як «алгоритмічна» та «комп’ютерна» музика. Розберемося як 
ці поняття співвідносяться між собою. 

40 Канал YouTube «Український бекграунд»: https://www.youtube.com/channel/
UCYiiHM9wOM3fSj5ar8fwBWA.
41 Профіль у проєкті Soundcloud: https://soundcloud.com/nastyavogan.
42 Профіль у проєкті Soundcloud: https://soundcloud.com/sergio-mega.



Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

54

В загальному випадку алгоритмічною музикою називають 
музику, що складається на основі алгоритмів (тобто набору чітко 
сформульованих інструкцій, дотримуючись яких виконавець дося-
гає результату). Комп’ютерною музикою в загальному випадку на-
зивають будь-яку музику, створену за допомогою комп’ютера.  

В більшості випадків алгоритмічну музику складають саме за до-
помогою комп’ютера – адже чим складніший алгоритм, тим важче 
опрацьовувати його вручну, і тим відчутнішею буде допомога штуч-
ного інтелекту. Таким чином, практично вся алгоритмічна музика 
є комп’ютерною. 

Що стосується терміну «комп’ютерна музика» – він є більш роз-
пливчастим, адже в наш час комп’ютер застосовують і для таких 
тривіальних задач, як, наприклад, набір хорової партитури. Тому 
є  певна умовність – коли говорять про «комп’ютерну музику», ма-
ють на увазі доручення комп’ютеру дуже відповідальних задач – що-
найменше таких, як робота з алгоритмами. Таким чином, практич-
но все, що називають «комп’ютерною музикою», є алгоритмічною  
музикою. 

І нарешті, про співвідношення алгоритмічної та комп’ютер-
ної музики з електронною. Тут складніше, оскільки комп’ютерна 
музика далеко не завжди передбачає електронні звучання. Алго-
ритмічна музика може виконуватися і на класичних оркестрових 
інструментах – в цьому випадку комп’ютер, відпрацювавши з алго-
ритмами, дає на виході нотний текст, які має виконати виконавець 
на акустичних інструментах. В цьому випадку алгоритмічну музи-
ку не слід розглядати як електронну. Натомість, якщо виконання 
нотного тексту здійснюється знов-таки комп’ютером (використо-
вуючи програмний синтез звука) – в цьому випадку алгоритмічна 
(«комп’ютерна») музика однозначно є електронною. Отже, алго-
ритмічну музику слід вважати електронною в тому разі, якщо 
за допомогою комп’ютерних технологій здійснюється і генеру-
вання нотного тексту, і його подальше озвучення.   

Відтак, надалі ми уникатимемо занадто неоднозначного словос-
получення «комп’ютерна музика», а натомість в частині ІІ розгляне-
мо конкретні комп’ютерні програми, якими користуються музикан-
ти. А ось про алгоритмічну музику, як окремий музичний напрям 
маємо написати дещо детальніше. 

Вже сама  ідея доручити композиторський творчий процес штуч-
ному інтелекту є доволі курйозною з точки зору філософії творчості. 
Адже композитор таким чином відмовляється від ролі творця і за-
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лишає собі лише роль продюсера. На поталу мікросхемам віддається 
найсокровенніше – народження самої музичної ідеї. Роль компози-
тора зводиться до того, щоб обрати, за якими алгоритмами працюва-
тиме електронний мозок, і, врешті, поставити свій автограф під ство-
реним. Таким чином із класичної тріади: композитор-виконавець- 
слухач – перший самоусувається і комунікативний процес виглядає 
так: штучний інтелект – виконавець – слухач. 

Ще курйознішою виглядає ситуація, якщо алгоритмічний твір 
передбачає електронне виконання. В цьому разі із класичної тріади 
усувається не тільки перший елемент, але й другий. Тобто, залиша-
ється лише штучний інтелект і слухач. Слухач таким чином внем-
лить43 не митцю, а машині, яка вправно (чи не дуже) перекладає ма-
тематичні закономірності на мову звуків.

Ідея передоручити штучному інтелекту написання музики була 
підготовлена ідеєю серіальної техніки 1920-х років. Композитори- 
серіалісти були захоплені суто математичною ідеєю – творити музи-
ку на основі серій із заданого числа звуків (як правило – 12, відпо-
відно до кількості півтонів в октаві, але не обов’язково), а також серії 
інших параметрів їх відтворення, таких як наприклад тривалість чи 
гучність. Точне дотримання заданих серій фактично поділяло робо-
ту композитора на два етапи – написати саму серію і порахувати усі 
її наступні проведення. Якщо перша частина роботи була творчою, 
то в другій – композитор повністю підпорядковував себе матема-
тиці, а відтак перетворювався на механічного виконавця самим же 
встановлених правил. Очевидно, для другого етапу роботи штучний 
інтелект може надати композиторові неабияку допомогу – як міні-
мум зекономити його час, і, напевно, убезпечити від можливих по-
милок під час підрахунків.

У 1950-х роках серіалізм породив свою протилежність  алеаторику. 
Якщо серіалізм – це детермінованість усіх музичної фактури еле-
ментів певними правилами їх слідування, то алеаторика – навпаки, 
покладання на випадковість та волю виконавця. Причому, виконав-
цем, знов-таки, не обов’язково повинна бути людина. Виконавцем 
може бути і штучний інтелект, якщо програміст подбав закласти 
таку функцію, як генерування випадкових величин. 

Використовувані алгоритми можуть бути і складнішими, ніж ге-
нерування випадкових величин чи слідування серії. 

43 Слід за композиторами доби класицизму використовуємо архаїчне «внемлить» – 
слухати з особливою увагою.   
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Наприклад, розглянемо алгоритм генерування послідовності 
чисел «3n+1 Numbers»44. «Візьмемо будь-яке ціле число більше «1», 
якщо це число парне – проводиться операція ділення на «2», у ви-
падку з непарним числом – проводиться операція його множення на 
«3» з додаванням «1»; цей процес продовжується до одержання «1». 
Для прикладу візьмемо число 7 – ця послідовність буде: 7, 22, 11, 34, 
17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1...». На основі цього 
ряду чисел можна створити послідовність звуків. Якщо співвіднести 
кожне число із певним звуком хроматичної гами (наприклад с=1, 
сis=2, d=3… с1=13 і т.д.), утвориться такий ряд звуків: 

Аналогічні експерименти можна провести з іншими вихідними 
числами. Ви можете продовжити експеримент і попросити проана-
лізувати отриманий ряд звуків музикознавців, не розкриваючи тех-
нології його створення, і запитати, який образ в ньому втілено. 

Експеримент можна продовжити і звернутися до фізиків і поці-
кавитись, які природні процеси (фізичні, астрономічні, хімічні і т.п.) 
можуть бути описані рядом «3n+1». Це може дещо прояснити пи-
тання про те, які художні образи здатна формувати алгоритмічна  
музика.

Між тим, наведений вище алгоритм є порівняно простим. Якщо 
говорити про реальну композиторську практику, то найбільш пер-
спективними є алгоритми, якими описуються стохастичні процеси – 
тобто випадкові процеси у функціональному просторі. 

Саме такими процесами цікавився Я. Ксенакіс (вже згаданий 
нами в контексті французької школи електронної музики), який 
врешті створив, мабуть, найбільш переконливі у художньому відно-
шенні твори на основі стохастичних алгоритмів. В книзі «Формалі-
зована музика»45 Ксенакіс виділяє кілька фаз композиції:

44 Див. Фадєєва К. В. Музичні комп'ютерні технології ХХ століття. Київ, 2006. С.301–302.
45 Xenakis I. Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition. Indiana 
University Press, 1971. 273 p. – c. 23.

Мал. 16. Ряд звуків, згенерований математичним алгоритмом «3n+1»
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– загальна концепція твору; 
– визначення початкових звукових елементів (поодинокі звуки 

чи звукові комплекси); 
– визначення які саме трансформації відбуватимуться з цими 

елементами;
– «мікрокомпозиція», деталізація співвідношень між початко-

вими звуковими елементами; 
– створення схеми твору в цілому;
– здійснення підрахунків, їх перевірка, редагування;
– виведення заключного результату у вигляді музичної парти-

тури та/або окремих діаграм, графіків і т.п.
– озвучення (виконання силами оркестру, або засобами комп’ю-

терних програм).   
Також в цій книзі деталізуються техніки, наводяться матема-

тичні формули, застосовані для написання композицій «Metastasis», 
«Pithoprakta», «Syrmos», окремі діаграми і фрагменти партитур цих 
композицій. Досвід Я. Ксенакіса свідчить з одного боку про пер-
спективність алгоритмічної музики, а з іншого – про те, що успішне 
застосування алгоритмів потребуватиме від композитора глибоких 
знань в області математики, досвіду програмування, і готовності до 
діяльності, що потребує тривалого інтелектуального напруження. 

Поєднання акустичної та електронної традицій,  
фольк-електроніка

Чітке розмежування електронної та «акустичної»46 музики мало 
місце лише на ранніх етапах розвитку електронної музики – в 1950-х  
роках. Фактично, вже «Контакти» К. Штокгаузена показали, що таке 
розмежування є доволі штучним, і насправді, чіткої межі між елек-
тронною і неелектронною музикою як такої не існує. 

На сьогодні до «електронної музики» слід відносити музику, де 
специфічні електронні звуки переважають, а акустичні інструменти 
якщо і використовуються, то із відчутною електронною обробкою. Не 
розглядається як «електронна» музика, в якій електронні інструменти 
грають допоміжну роль, а основа лишається або акустичною (вокал, 
оркестрові інструменти), або електричною (електро- і бас-гітари). 
46 «Акустичною» для протиставлення електронній умовно називається музика, ство-
рена без участі електроніки, тобто виключно за допомогою механічного інструмен-
тарію або голосу.  
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Натомісь існують музичні напрями, у яких обидві складові –  
і електронна, і суто-акустична, відіграють вельми характеристич-
ну роль. У 1970-х роках таким напрямом став хіп-хоп, а в 1990-х – 
фольк-електроніка. Остання характеризується поєднанням електро-
нних звучань і етнофонізмів47, тобто характерних тембрів народно-
го інструментального або вокального виконавства. 

З точки зору історії музики, фольк-електроніка продовжує ес-
тетику «музичного націоналізму»48, яка бере початок у романтичну 
добу, у період розквіту нових національних музичних шкіл (Ф. Шо-
пен – у Польщі, М.  Глінка – в Росії, М.  Лисенко – в Україні та ін.),  
і була продовжена у неофольклорній творчості низки композито-
рів початку XX століття (напр. «Весна Священна» І. Стравінського,  
«15 угорських танців» Б. Бартока та ін.) і другої неофольклорної хви-
лі 1960-х – 1970-х років (зокрема, М. Скорик, Є. Станкович, Г. Свири-
дов та ін.). 

З культурологічної точки зору фольк-електроніка ставить під 
сумнів прогнози окремих дослідників щодо невідворотності про-
цесів глобалізації і дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо 
перспектив збереження національної самобутності принаймні тих 
народів, які знаходять ресурси для оригінальних творчих пошуків 
сьогодні. 

Нарешті, з технічної точки зору, фолькелетроніка поєднує техні-
ки електронної композиції (синтез звуку, семплування, мікшування 
і т. п.) і виконавський досвід колективів, що займаються збиранням, 
дослідженням фольклору, і виконавством в автентичній манері. 
Фолькелектроніка найбільш активно розвивається у країнах східної 
Європи: наприкінці 1990-х світову популярність здобуває Турбо-
фолк, що поєднує електронні звучання з фольклором балканських 

47 Термін  «етнофонізм» в українському музикознавстві запроваджено Н. Брояко, 
див.: Брояко Н. «Сумної дримби звуки» Є. Станковича в аспекті втілення неофоль-
клористичних тенденцій. Музичне мистецтво і культура. 2020. Вип. 30 кн. 1. С. 19–24.
48 В західному музикознавстві «музичний націоналізм» визначається як «музичний 
напрям, що розпочався у XIX столітті і відзначається акцентом на національних еле-
ментах у музиці, таких як народні пісні, народні танці, народні ритми або на наці-
ональних сюжетах в операх і симфонічних поемах, що відображають національне 
життя та історію». В українському музикознавстві музичний націоналізм вперше 
досліджений С. Людкевичем, див: Людкевич С. Націоналізм у музиці. Дослідження, 
статті, рецензії, виступи: у 2 т. Т. 1 / упоряд., ред., вступ. ст., пер. і прим. З. Штундер. 
[Б.м.], 1999. C. 35–52. В сучасному українському музикознавстві термін «музичний 
націоналізм» не використовується через виразні політичні конотації, що, однак, не 
скасовує поширеності і значущості самого мистецького явища.  
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країн, а у XXI столітті фольк-елеткронні пошуки стають популярни-
ми і в інших східно-європейських країнах, в тому числі – в Україні, 
про що детальніше – в наступному розділі. 

Питання для самоперевірки
1. В чому різниця між поняттями електронної та комп’ютерної музики?
2. Опишіть специфіку роботи композитора, що створює алгоритмічну 

музику. 
3. В чому полягає різниця між напрямами хауз і техно? Техно і транс?
4. Наскільки чітко можливо розмежувати електронну і «неелектронну» 

музику? Які можуть бути критерії розрізнення? 
5. Яким чином фольк-електроніка може посприяти глобалізації?

Література: 15, 24, 26, 30, 36, 39, 48, 49
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ТЕМА 7 

Електронна музика в Україні

1964–1991

В Україні першим твором 
електронної музики вважається 
цикл «Scherzi domestici» Віталія 
Годзяцького (нар. 1936), написа-
ний в 1964 році. Цей твір написано 
в естетиці «конкретної музики»  – 
композитор записав на магніто-
фон побутові звуки і об’єднав їх 
в єдину музичні цілісність. 

Цикл складається з чотирьох 
частин: І – «Полтергейст бавить-
ся», ІІ – «Емансипована валіза», ІІІ – «Реалізація квартири 29/1», IV – 
«Антисвіт у «ящику»». Ці назви з долею гумору відображають вико-
ристаний звуковий матеріал: в першій частині – це мелодійні звуки 
кухонного посуду, по яких лагідно вдаряють чи то виделками чи то 
ложками. Друга частина нагадує звуки відкривання валізи, блискав-
ку, яку заїло. Третя може нагадувати звуки прибирання або заван-
таження баку для прання. І нарешті в четвертій частині «ящиком» 
автор не без іронії назвав старе фортепіано – ця частина побудована 
на звуках, нетрадиційно видобутих з піаніно (гра безпосередньо по 
струнах, гра на клавішах з затисненням струн пальцями і т.п.). 

П’єси В. Годзяцького є монофонічними – на той час в СРСР сте-
реофонічні магнітофони ще не були поширені, а доступу до провід-
них радіостудій автор, очевидно, не мав. В цьому відношенні scerzi 
domestici подібні до згаданих вище до «Залізничних етюдів» П. Шеф-
фера (1948) і поступаються «Контактам» К. Штокгаузена (1960), які 
характеризуються диференційованою стереофонією.

«Scherzi domestici» припадають на період «відлиги» в СРСР, коли 
ідеологічний пресинг було послаблено, і композитори отримали 
можливість знайомитись зі зразками авангардної музики Європи 
і експериментувати у власних творах. В. Годзяцький входить до ком-

Віталій Годзяцький
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позиторського об’єднання «Київський авангард» разом з В. Сильвес-
тровим та Л. Грабовським. Серед авангардних творів початку 1960-х  
слід згадати перші три симфонії В. Сильвестрова, «Симфонічні 
фрески» Л. Грабовського, «Розриви площин» В Годзяцького. Серед 
сучасників Київського авангарду – молоді на той час естонський 
композитор Арво Пярт (згадаємо «Perpetuum mobile», 1963), поль-
ські композитори В. Лютославський («Венеціанські ігри», 1961), 
К. Пендерецький («Polymorphia», 1961). В Росії музичний авангард 
і  електронна формувався дещо пізніше – електронні шедеври на 
синтезаторі АНС («Потік» А. Шнітке, «Vivente non vivente» С. Губай-
дуліною) були створені вже в кінці 1960-х, а перші симфонії А. Шніт-
ке – на початку 1970-х. 

На початку 1970-х епоха «відлиги» в СРСР поступово змінюється 
«епохою застою», що позначилось посиленням ідеологічного пре-
сингу в мистецтві, і, відповідно, неприйняттям експериментальних 
напрямів, які на думку радянської номенклатури не відповідали 
комуністичним ідеалам. Цій зміні передував прихід до влади у Мо-
скві Л. Брежнєва (в 1966), в Києві (на посаду Першого секретаря ЦК 
КПУ) – В. Щербицького (в 1972), а на посаду голови Спілки компо-
зиторів УРСР – А. Штогаренка (1969). Найбільш яскраво тодішнє ке-
рівництво Спілки композиторів України відзначилось у 1970 році, 
виключивши із числа своїх членів Валентина Сильвестрова, Віталія 
Годзяцького, Леоніда Грабовського, Володимира Губу49. Подібним 
чином Спілка композиторів СРСР на чолі з Т. Хрєнниковим відзна-
чилась у 1979 році, оголосивши офіційний бойкот сімом композито-
рам (в т.ч. С. Губайдуліній і Е. Денисову). Такі обставини не сприяли 
розвиткові електронної музики на радянських теренах, і фактично 
творчі пошуки у застосуванні електромузичного інструментарію об-
межувалась окремими творами для синтезатора або електромузич-
них інструментів поряд з акустичними в інструментальній музиці 
(Я. Губанов, К. Віленський, Ж. Колодуб), в музиці для кінофільмів 
(І. Стецюк, В. Губа, С. Крутиков). Виняток складає лише творчість 
композиторів українського походження, які працювали за кордо-
ном – Маріан Кузан (1925-2005, працював у Франції), Дарії Семеген 
(нар. 1946, працює в США).

49 Див. Кузик В. Прагнення творчого єднання (назустріч 85-річчю створення 
Національної спілки композиторів України) / В. Кузик // Українське 
мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. – 2016. – Вип. 16. – С. 151–160 – 
с.156.
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1991–2021

Інтенсивний розвиток електронної музики в Україні починаєть-
ся лише після здобуття Україною незалежності, що зняло перепони 
ідеологічного характеру та відкрило композиторам можливості для 
діалогу із західними колегами. 

В цей час у музичній культурі України розвивається інтенсивний 
фестивальний рух. Фестивалі стають творчим майданчиком, на якому 
митці обмінюються досвідом, експериментують, знайомлять слуха-
чів з новими напрямами музичного мистецтва. В академічній музиці 
першим таким фестивалем став «Київ музик фест» (з 1990), ініціа-
тором якого став видатний український композитор Іван Карабиць.  
В естрадній музиці таким став фестиваль «Червона Рута» (з 1989). 

Втім, електронна музика на цих 
фестивалях почала звучати не одразу. 

В академічній сфері визначною 
стала роль композиторки Алли Загай-
кевич, яка в 1995–1996 роках вивчала 
електронну музику в  паризькому ін-
ституті IRCAM50, а після повернення на 
батьківщину за сприяння Міжнародно-
го фонду «Відродження» заснувала пер-
шу в Україні сту дію електронної музики 
при щойно відкритій кафедрі музично- 
інформаційних технологій у  НМАУ 
ім.  П.  І.  Чайковського51. Саме вона ста-
ла організаторкою концертних серій 
елект ронної музики в рамках проєктів 
«Музичні інсталяції та електронна 
музика» (фестиваль «Березілля», 1997), 
«Електроакустика» (з 2003), «ЕМ-візія» 
(з 2005), «Деталі звука» (з 2005). 

Її творчість представлена практично усіма відомими жанрами 
електронної музики, зокрема:  

 - алгоритмічна музика для камерного ансамблю: «Повітряна 
механіка» (2005);

50 Інститут дослідження та координації акустики/музики (фр. L'Institut de recherche et 
coordination acoustique/musique) – науково-освітній заклад у Парижі. 
51 Пізніше цю кафедру було об’єднано з кафедрою композиції, і станом на 2021 діє 
«Кафедра композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій».

Алла Загайкевич
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 - електронний запис: «Motus» (2003);  
 - для камерного ансамблю та електроніки: «І поволі кружляючи 

я увійду в небесний став» (1996), «Геронея» (2002) та ін.
 - твори для інструментів з електронною обробкою в реальному 

часі: «Пагода» (2003), «Тікати. Дихати. Мовчати» (2002) та ін.
 - мультимедійні інсталяції: «Сosi fan tutti» (2000), «Пори року на 

Майдані» (2004) та ін.
 - музика до кінофільмів: «Мамай» (2003), «Поводир» (2014) та ін. 

У сфері електронної музики 1990-х років – початку 2000-х ро-
ків в академічній сфері працювали також А. Карнак, Ю. Гомельська, 
Ю. Ланюк, І. Небесний, І. Стецюк, І. Тараненко, Ю. Шаріфов. З кінця 
2000-х до творення електронної музики долучається молоде поко-
ління київських авторів – М. Абакумов, А. Архангородська, О. Вой-
тенко, А. Кобзар, М. Коломієць, С. Леонтьєв, О. Ретинський, А. Стук, 
М. Фрідман, М. Шалигін та ін.

У 2011 р. було створено Українську асоціацію електроакустичної 
музики, що увійшла до міжнародної конфедерації електроакустич-
ної музики CIME/ICEM52, що інтенсифікувало процеси обміну досві-
дом українських композиторів з колегами з Європи.

У 2010-х роках другим центром електроакустичної музики  
в Україні стає Львів, де у 2011 році вперше було проведено концерт 
електроакустичної музики у Львівській музичній академії, а почина-
ючи з 2013 щорічно проводиться фестиваль «Vox Eleсtroniсa». Серед 
молодих львівських музикантів, що пишуть академічну електронну 
музику – Ю. Булка, О. Мануляк, Л. Сидоренко, М. Хшановський та ін.

Становлення української електронної музики неакадемічних 
напрямів (і, насамперед, танцювальної) також припадає на другу 
половину 1990-х років. Першими гуртами з України, що виконували 
музику виключно на електронних інструментах стали гурти «Иван 
Самшит», «Цукор – Біла смерть», Сергій Кузьминський, Сергій Тов-
столузький, Іван Москаленко та інші. 

У сфері танцювальної елект ронної музики першим фестивалем 
на території України вважається «Республіка Казантип», що про-
водився з 1998 по 2013 роки в Криму. Організатор цього фести валю  – 
Нікіта Маршунок. Станов ленню фестивалю передували тан цювальні 
вечірки у м. Щолкине у приміщеннях недобудованої Крим ської АЕС 
в середині 1990-х. У 1998–1999 роках концертні заходи набули стату-

52 The International Confederation of Electroacoustic Music. Офіційний сайт: https://
www.cime-icem.net/.
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су фестивалю, що про водився під відкритим небом на мисі Казантип 
(звідки й назва), а в 2000–2013 – на території Судацької міськради. 
Щоправда, цей фести валь був орієнтований на російську публіку, як 
з точки зору реперту ару, так і PR-компанії. Тим не менш, фестиваль 
став добре відомим не тільки в Україні, але й за її межами. Приміт-
но, що з окупацією Кримського півострову росіянами, Н. Маршунок 
початково не поли шав надію і надалі проводити фестиваль в Криму, 
проте порозуміння з окупаційною владою йому досягти не вдалося 
і, після невдалої спроби проведення фестивалю в Грузії (2014), «Рес-
публіка» припинила існування.

Паралельно, популярності в Україні набуває хіп-хоп – напрямок, 
що поєднує електронний супровід з репом. Першими українськими 
гуртами в цьому напрямі стали «ВУЗВ» (кінець 1980-х), «ТНМК» (най-
більш відомий хіт – «Зроби мені хіп-хоп», 1998), з початку 2000-х – 
«Тартак». Щоправда, на відміну від американського хіп-хопу 1970-х 
років, заснованого на використанні технік тернтаблізму, українські 
хіп-хопери вже мали можливість користуватись цифровою апарату-
рою і виступали переважно під заздалегідь підготовлений інстру-
ментальний супровід.

Розвиток танцювальної електронної музики в 2000-х роках 
пов’язаний з кількома наступними фестивалями. Так, у 2003–2013 
яскравою подією електронної танцювальної музики був київський 
фестиваль «Ідеологія». Організатор фестивалю – Анатолій Таполь-
ський. Цей фестиваль був більше орієнтований на драм-енд-бейс, 

Жовтий чемодан – символ фестивалю  
«Республіка Казантип»
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проте, як і «Республіка Казантип», був орієнтований на російське 
світосприйняття. Окрім фестивалю, діяльність А. Тапольського 
включає також виступи на радіо – у 2004–2015 роках музикант був 
ведучим радіопрограми «Time2bass». 

Першим фестивалем танцювальної електронної музики, орієн-
тованим на українську публіку слід вважати львівський фестиваль 
Ultrasonic, що проводився у 2011–2014 роки. Організаторами захо-
ду були ді-джей Тігран Оганезов та Євген Кузик.  Проте і на цьому 
фестивалі переважно виступали ді-джеї з країн Європи. 

І тільки в 2012–2019 у Тернополі було організовано фестиваль 
«Гамселить», орієнтований насамперед на українських митців. Ор-
ганізатор фестивалю – Ярослав Качмарський. На відміну від попе-
редніх, цей фестиваль включав не тільки (і навіть не стільки) танцю-
вальну, але й експериментальну електронну музику.

Серед подій, що проводились в Україні, але орієнтованих на ро-
сійську публіку, варто згадати також конкурс електронних треків 
«The Best Track in Ukraine»53, що проводився у 2010–2015 роках 
з  ініціативи Сергія Лазарєва. За інформацією ініціатора, протягом 
6  років у конкурсі було представлено 3480 творів від понад 1000 
учасників; більшість із представлених творів були атрибутовані як 
«прогресив» (31%), помітна частина також як «транс» (19%) і «тех-
но» (9%). Цікавим і вартим окремих ґрунтовних досліджень, на наш 
погляд, став висновок С. Лазарєва про те, що електронна музика 
українського походження «має характерний мелодизм, меланхолію 
і навіть біль»54. 

Втім, на наш погляд, найбільш цікавими і характерними стали 
стилістичні пошуки, що пов’язані із поєднанням електронних зву-
чань з характерними звучаннями українського фольклору – етнофо-
нізмами. У 2000-х роках ці творчі пошуки отримали об’єднувальну 
назву – фольк-електроніка.

В академічній електронній музиці найяскравішими приклада-
ми «етнофонічних» композицій є альбом «Опромінені звуки» (1998) 
Олександра Нестерова та «Nord/Ouest» (2011) Алли Загайкевич. 
В  обох творах етнофонічна складова представлена гуртом автен-

53 Попри позиціонування конкурсу як «всеукраїнський», він був розрахований на 
російську публіку – умови конкурсу українською мовою не були доступні. Сайт 
конкурсу - http://Nightlife.tochka.net/besttrack.
54 Лазарєв С. Г. Електронна музика як соціокультурне явище (друга половина  XX  – 
початок XXI століть) : дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01. / НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Київ, 2018. 241 с. – С. 187.
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тичного співу «Древо», що поєднуються з електронними звучання-
ми, переважно авангардного характеру. 

У популярній музиці 2000-х років народний вокал поєднуєть-
ся з електронним звучанням переважно танцювального характе-
ру в творчості Сергія  Кіндзерського (Kind of Zero, альбоми «Happy 
People» (2008) та «My Mantra» (2010))¸ Катерини Кондратенко (Катя 
Chilly, альбом «Я молодая» (2006)), гурту «Stelsi» (альбоми «Там» 
(2005) і «Товариство з безмежною відповідальністю» (2008)).

В середині 2010-х років проєкт «Onuka» (співавтори – Наталія 
Жижченко і Євген Філатов) здобуває успіх, поєднуючи характерні 
риси танцювальної електронної музики зі звучанням українських 
народних інструментів, таких як сопілка, цимбали, трембіти та інші. 

До фольк-електроніки слід віднести і творчість призера Євро-
бачення-2021 – Катерини Павленко і гурту «Go_A». Зокрема і піс-
ня «Соловей», представлена на відбірковому турі до Євробачення, 
і «Шум», представлена на міжнародному етапі конкурсу, поєднують 
народний вокал, опору на народні тексти, звуки окремих народних 
інструментів (дримба, сопілка) і електронний пласт з рисами елек-
тронної танцювальної музики. Історія успіху гурту «Go_A» показує, 
що зовсім не обов’язково копіювати манеру виконання іноземних 
виконавців, а успішною може бути і музика, написана на українські 
тексти.   

Питання для самоперевірки
1. Чому «Scherzo domestici» В. Годзяцького записані монофонічно?
2. Чому українська школа електронної музики виникла пізніше ніж 

французька, німецька, американська?
3. Назвіть перші концертні серії електронної музики в академічному 

середовищі.
4. Назвіть перші фестивалі танцювальної музики на території України.
5. Які напрями сучасної української електронної музики є най-

більш унікальними?

Література: 12, 13, 30
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ТЕМА 8 

Теоретичні аспекти роботи зі звуком

Для успішної роботи зі звуковми матеріалом на комп’ютері необ-
хідн перш за все чітко розуміти саму природу звуку, його характери-
стики. Наука, що вивчає фізичну природу і властивості звука назива-
ється акустикою. Нижче ми викладемо лише основи акустики, необ-
хідні для розуміння принципів роботи зі звуком сучасних комп’ютерів.

Фізична природа звуку

Спочатку розглянемо природу звуку та спробуємо відповісти на 
питання, яким чином можна зафіксувати звук з тим, щоб потім його 
відтворити, а можливо й обробити його. Звернемося до курсу фізики 
й пригадаємо основні властивості звуку. 

Як відомо, звук – це коливальний рух частинок пружного сере-
довища, що поширюється у вигляді хвиль у газоподібному, рідко-
му чи твердому середовищі. Ці коливання сприймаються органами 
слуху людини і тварин. Це суб’єктивне відчуття також називається 
звуком, у вузькому смислі слова.

Зупинимося трохи детальніше на тому, яким чином розповсю-
джується звук через повітря. 

Як відомо, повітря являє собою суміш газів, переважно азоту 
(77%) та кисню (21%), а якщо б ми могли розглянути його через мі-
кроскоп, ми б побачили незліченну кількість молекул, що хаотично 
рухаються, час від часу вдаряючи одна одну з величезними швидко-
стями – близько 330 м/с. Причому, чим швидше рухаються молекули, 
тим вища температура повітря, а чим ближче молекули опиняють-
ся одна від одної, чим щільніше вони згуртовуються – тим більший 
тиск повітря, або атмосферний тиск. Це загальна закономірність. 

Загалом молекули газів мають властивість розташовуватись до-
статньо рівномірно у просторі, тому, наприклад, атмосферний тиск 
у сусідніх кімнатах буде однаковим. Проте як тільки в повітрі почне 
рухатися якесь тверде тіло, наприклад, їхатиме автомобіль – він від-
штовхуватиме молекули газів, а відтак у повітрі з’являтимуться об-
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ласті, де молекули розташовуватимуться щільніше, тобто тиск буде 
трішки вищим, ніж навколо. Напевно всім доводилось спостерігати, 
як камінь, кинутий у воду утворює на водній поверхні хвилі, що роз-
ходяться у різні сторони. Подібний процес відбувається й у повітрі, 
приміром, якщо коливатиметься дзвін або струна гітари – навко-
ло неї у різні сторони хвилями розходитимуться області повітря 
зі щільніше розташованими одна від одної молекулами, а відтак – 
з більшим атмосферним тиском. 

Щоправда, на відміну від хвиль на поверхні води, звукові коли-
вання поширюються значно швидше. Загалом швидкість звуку зале-
жить від речовини, в якій він поширюється – наприклад, по залізних 
трубах звук поширюється зі швидкістю 5 850 м/с, по дереву – 3 320 м/с, 
у воді – 1 480 м/с. У газоподібному середовищі швидкість поширення 
звуку визначається швидкістю, з якої рухаються його молекули. У по-
вітрі, наприклад, швидкість звуку становить від 325 м/с при темпе-
ратурі -10 ˚С (і менше при нижчих температурах) до 349 м/с при тем-
пературі +30 ˚С (і  вище при вищих температурах). Швидкість звуку 
певним чином позначається й на його акустичних властивостях, ось 
чому, наприклад, взимку музиканти-духовики остерігаються грати 
на своєму інструменті, аж допоки інструмент «не нагріється». 

Порівняємо акустичні коливання, тобто звук, з електромагніт-
ними, тобто тими коливаннями, що лежать в основі таких явищ, як 
радіохвилі та видиме нами світло. З одного боку ці коливальні про-
цеси мають багато спільних властивостей, таких, наприклад, як диф-
ракція та інтерференція, можливість поглинання, заломлення та ві-
дображення. Проте є й суттєва різниця – звук може поширюватися 
тільки в пружних середовищах, але не може поширюватися у вакуумі, 
то світло якраз у вакуумі поширюється найліпше – завдяки цьому ми 
можемо побачити усі «найгучніші», у прямому сенсі, процеси, що від-
буваються на Сонці, однак не можемо їх почути. Крім того, світло по-
ширюється зі швидкістю 299 792 км/с, тобто у мільйон разів швидше 
ніж звук у повітрі – ось чому, приміром, ми спочатку бачимо блискав-
ку, а потім чуємо грім. На практиці, в межах нашої планети поширен-
ня світла можна вважати миттєвим55. А от відносно невелика швид-
кість поширення звуку стає помітною вже при невеликих відстанях 
і лежить в основі ряду властивостей, які обов’язково беруться до уваги 
звукорежисерами. Ми їх розглянемо в наступних темах.
55 Навколо Земної кулі радіосигнал пройде приблизно за 0,13 с, в межах же нашої 
країни ця величина не досягне й 0,01с – для нашої свідомості цей проміжок часу 
залишиться непоміченим. 
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Характеристики звуку

Коли музиканти говорять про звук, то основними його власти-
востями вважають висоту, тембр та гучність. Що являють собою ці 
властивості з точки зору фізики? 

Висота звуку
Висота звуку залежить від частоти коливань. Вухо людини 

здатне відчути звукові коливання частотою приблизно від 20 Гц56 до 
18 000 Гц. Приведемо приклади – коли скрипаль проводить смичком 
по відкритій струні «Ля», вона починає коливатися з частотою 440 
коливань на секунду, ми сприймаємо ці коливання як звук ля першої 
октави. З трохи меншою частотою – 200-300 разів на секунду змаху-
ють своїми крилами мухи в польоті – їх політ ми чуємо як неприєм-
не гудіння десь у малій або першій октаві. 

Звук із частотою, що виходить за межі цього діапазону, наше вухо 
не здатне сприймати, коливання дуже високої частоти (понад 20 кГц) 
називаються ультразвуком, а дуже низької (до 16 Гц) – інфразвуком. 
У музичній практиці застосовується дещо вужчий діапазон – від 27 Гц 
(ля субконтроктави) до 4,1 кГц (до п’ятої октави). Це пояснюється тим, 
що інтервальний компонент музичного звуку сприймається лише 
в цих межах. Проте частоти вищі за 4 кГц залишаються ко рисними 
для музиканта – саме вони визначають тембр звуку.

Тембр звуку
Тембр звуку залежить від форми звукових коливань. В най-

простішому випадку коливання можуть приймати синусоїдальну 
форму – тоді ми говоримо про простий тон, він позбавлений як та-
кого тембру і для музичного мистецтва вважається невиразним. Пе-
реважна ж більшість звукових сигналів мають досить складну форму, 
що представлено на малюнках нижче (мал. 18, мал. 20). 

56 Гц (Hz) – “Герц”, одиниця виміру частоти якого-небудь процесу, наприклад частоти 
коливань. Названа ім’ям німецького фізика Генріха Герца. Похідні одиниці кГц (kHz, 

“кілогерц”) = 1000 Гц, мГц (MHz, “мегагерц”) = 1 000 000 Гц та інші.

Мал. 17. Простий тон (синусоїдальний сигнал)
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Для музичних цілей складний звук корисно представити у ви-
гляді суми простих тонів, або розкласти на спектр. Спектром звука 
називається сукупність усіх гармонічних коливань, на які можна роз-
класти звуковий сигнал. З точки зору акустики розрізняють гармоніч-
ні, негармонічні та суцільні спектри. Звуки з «визначеною висотою», 
зокрема це звуки струнних, духових і деяких ударних інструментів, 
характеризуються гармонічними спектрами – вони мають чітко ок-
реслений основний тон, а також гармоніки, які утворюють з основним 
тоном кратні, або близькі до кратних відношення (2:1, 3:1 і т.д.). 

Появу обертонів пояснюють тим, що, наприклад, струна коли-
вається не тільки повністю, але й частинами – двома половинами, 
трьома третинами тощо (мал. 19). Подібне відбувається зі стовпом 
повітря в духових інструментах. 

• Раніше вважалося, що гармоніки 
у складних тонах в  точності кратні 
основ ному тону. Сучасні досліджен-
ня показують, що це не завжди так. 
Звуки струнно-ударних інструментів, 
насамперед, фор тепіано, характе-
ризуються незначним відхиленням 
частот обертонів від цілих кратних 
основної частоти у  бік підвищення 
що пов’язано із явищем «негармо-
нічності» струн (напр., С. Генрі наво-
дить такі значення частот гармонік 
для струни «Ля» контроктави: 53,5 
Гц; 107,1 Гц; 160,6 Гц; 214,4 Гц і т.д.)57. 
Негармонічність струн спонукає на-
строювача фортепіано застосовувати 

57 Hendry, S. Inharmonicity of Piano strings. University of Edinburgh: Masters in 
Acoustics & Music Tecnology, 2008. URL: http://www.simonhendry.co.uk/wp/wp-content/
uploads/2012/08/inharmonicity. pdf.

Мал. 18. Звук альтового саксофона

Мал. 19. Коливання струни: 
а) цілою частиною;  

б) двома половинами; 
в) трьома третинами; 
г) чотирма чвертями
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«розтягнену настройку»: для того, щоб обертони низьких звуків не утво-
рювали дисонансів з більш високими звуками, нижній регістр настрою-
ють дещо нижче, а верхній – дещо вище від передбаченого теоретично.

Іноді співвідношення гармонік і зовсім не вкладається в ряд 
простих чисел, а основний тон може бути представлений нечітко. 
В таких випадках кажуть, що звук характеризується негармонічним 
спектром. Якщо при цьому звук не розпадається на співзвуччя, збе-
рігаючи суб’єктивну цілісність, то можна говорити про мультифо-
нічний тон – такими є звуки ряду ударних інструментів, насам-
перед, дзвонів. Мультифонічні тони можна видобути на язичкових 
дерев’яних інструментах58, також вони використовуються в сучасній 
електронній музиці.

І, нарешті, шуми являють собою неперіодичні звукові коливання. 
Їх спектр відрізняється рівномірністю, тобто виділити у шумовому 
звуці певний гармонічний ряд неможливо.

Спектр звука зручно представляти у вигляді лінійної діаграми. 
Така діаграма являє собою графік, в якому по осі абсцис відкладе-

58 Негармонічний характер спектру мультифонічних звуків тростинних дерев’яних 
духових було доведено експериментально в ряді досліджень, серед яких – 
докторська дисертація кларнетистки С. Ваттc, в якій детально проаналізовані 
спектри мультифонічних тонів бас-кларнета. Див.: Watts S. Spectral immersions: 
A comprehensive guide to the theory and practice of bass clarinet multiphonics. Doctoral 
dissertation. Keele University, 2015.  

Мал. 20. Звук скрипки

Мал. 21. Рожевий шум



Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

72

но частоту (в герцах), а по осі ординат – інтенсивність (в децибелах). 
Проте для аналізу звука в його динаміці, варто застосовувати триви-
мірну діаграму  – спектрограму, в якій по осі абсцис відкладено час 
(зазвичай, в секундах), по осі ординат – частоту (в герцах), а інтен-
сивність відображається щільністю або кольором. 

Наступна таблиця (мал. 22) дозволяє порівняти ля-мажорний 
акорд, складний мультифонічний тон і коричневий шум, представ-
лені у вигляді лінійної діаграми та спектрограми.

a)

в)

д)

г)

е)

б)

Мал. 22. Спектральний аналіз звуку:  
лінійні діаграми (ліворуч) та спектрограми (праворуч):

а) і б) – мажорний тризвук; 
в) і г) – складний мультифонічний тон;  

д) і е) – коричневий шум.
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Гучність звуку
Наступна важлива характеристика – гучність звуку, залежить 

від амплітуди звукових коливань. Річ у тім, що проходження зву-
кових хвиль у повітрі зумовлюють коливання атмосферного тиску, 
які розглядають як звуковий тиск. Виражений в одиницях тиску – 
Паскалях, звуковий тиск може сягати від 2∙10-5 Па для найтихіших, 
ледь відчутних звуків (так званий поріг гучності) до 100 Па для най-
гучніших, ледь стерпних для людини звуків (так званого больового 
порогу). Звуковий тиск, більший за цю величину є небезпечним для 
органів слуху. 

• Для орієнтації нагадаємо, що атмосферний тиск на теренах України 
коливається в межах приблизно від 99 700 Па, при проходженні цикло-
нів, і до 103100 Па59 – при проходженні антициклонів, тобто чисельно 
коливання атмосферного тиску в десятки разів переважають коливан-
ня, спричинені найгучнішими звуками, проте викликані кліматичними 
чинниками перепади тиску відбуваються протягом кількох діб, тоді як 
звукові – упродовж долей секунди. 

В акустиці ж для зручності використовують логарифмічну шкалу, 
а рівень тиску вимірюють у децибелах, dB60. Це пов’язано з тим, що 
суб’єктивно вухо людини має логарифмічну характеристику реакції 
на  звук. Точкою відліку при цьому вважають найтихіші чутні лю-
диною звуки, які вважаються рівними 0 дБ. Стисло множину звуків, 
з якими ми стикаємося щоденно та їх гучності можна представити 
таблицею: 

Таблиця 2 
Рівні гучності

Звук Звуковий тиск Рівень гучності

Реактивний двигун на відстані 30 м 630 Па 150 дБ

Больовий поріг 20 – 100 Па 120 – 130 дБ

59 Cиноптики віддають перевагу похідним одиницям – гектопаскалям (1 гПа = 100 Па). 
Нормальним атмосферним тиском на рівні моря вважається тиск 101 325 Па, що 
відповідає 760 мм ртутного стовпчика.
60 Одиниця виміру “Бел” названа ім’ям американського вченого Олександра Белла, 
винахідника телефонного зв’язку і початково застосовувалася для опису послаблення 
сигналу при його передачі на далекі відстані. Пізніше, однак, більшого поширення 
отримала похідна одиниця – децибел, що дорівнює 1\10 Белу. 
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Концерт рок-музики 2 – 20 Па 100 – 120 дБ

Симфонічний оркестр на фортіссімо 2×10−2 – 2 Па 80 – 100 дБ

Автомобіль на відстані 10 м 2×10−2 – 0,2 Па 60 – 80 дБ

Звичайна розмова на відстані 1 м 2×10−3 – 2×10−2 Па 40 – 60 дБ

Тихий шепіт 2×10−4 – 6×10−4 Па 20 – 30 дБ

Крім того, суб’єктивно гучність звуку залежить від його висоти. 
Як показує експеримент, при рівних показниках інтенсивності, най-
гучнішими нам уявляються хвилі на частотах 1-4 кГц, тоді як звуки 
такої ж інтенсивності але на частотах, близьких до границь діапазо-
ну, наприклад, у басовому регістрі, суб’єктивно сприймаються тихі-
шими. Цю залежність можна зобразити графічно у вигляді «кривих 
рівної гучності»61 (мал. 23). Фон – одиниця рівня гучності, аналогіч-
на децибелам, проте із поправкою на суб’єктивні особливості слуху. 

61 Вперше ці криві були отримані експериментально американськими винахідника-
ми Глетчером і Менсоном і опубліковані у 1933 році. В західній літературі ці криві 
нерідко називаються “кривими Глетчера-Менсона”. 

Мал. 23. Криві рівної гучності
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Інші характеристики
Хоча в класичній акустиці, як і класичній теорії музики, характе-

ристики звуку визначаються цими трьома показниками – висотою, 
тембром та гучністю, вважаємо за необхідне зробити два додатко-
вих зауваження. 

По-перше, звук є динамічним процесом, тобто його характери-
стики постійно змінюються у часі. Наприклад, звук, відтворений на 
фортепіано, поступово затухає, тобто зменшує свою гучність, а част-
ково і тембр, вібруючий звук у вправного скрипаля щомиті змінює 
свої як динамічні, так і звуковисотні характеристики. Більше того, 
секрет «живого», зворушливого звуку полягає саме у його мінливості, 
у тонких, іноді ледь відчутних, але постійних змінах його характе-
ристик; і навпаки – статичний, одноманітний звук справляє вражен-
ня штучного, ніякого. Про це слід пам’ятати як інструменталістам, 
так і музикантам-електронникам. 

По-друге, людське вухо здатне визначити також і напрямок дже-
рела звуку, або, іншими словами, просторову локалізацію звуку. 
У  класичній музиці просторова локалізація вирішувалась розташу-
ванням музикантів на сцені, а також акустикою концертних залів, 
вона рідко була предметом уваги, хоча іноді композитори заради 
спеціального ефекту предписували розташування інструменталістів, 
наприклад, за сценою чи у кінці залу. Для сучасних аранжувальни-
ків і режисерів просторова локалізація звуку є предметом особливої 
уваги, а сам художній прийом переміщення джерел звука стосовно 
один одного і щодо слухача отримав назву «мізанфонії»62.

Запис та відтворення звуку

Тепер звернемося до питання запису звуку. Як ми вже зазначили, 
людство навчилось фіксувати звукову інформацію порівняно нещо-
давно – лише в кінці ХІХ століття, а передувало цій події освоєння люд-
ством електрики. На сьогоднішній день існує багато способів звукозапи-
су. Фактично усі вони є різновидами електроакустичного звукозапису. 

У загальних рисах всі сучасні технології звукозапису являють 
собою наступну послідовність процесів: спочатку звукові коливан-
ня перетворюються на електричні за допомогою мікрофону; далі 
62 Термін запроваджено Г. Ганзбургом. Див.: Ганзбург Г. Просторові ефекти в звучанні 
музики. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: 
Музичне мистецтво. 2020. № 1. С. 27−36.
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електричний сигнал підсилюється підсилювачем до необхідного 
значення, після чого поступає на прилад, який фіксує ці коливан-
ня на носії інформації – грамофонну платівку, магнітофонну касету, 
компакт-диск тощо. Процес відтворення звуку являє собою зворот-
ній процес – інформація зчитується з носія, у вигляді електричних 
коливань, які, після підсилення за допомогою динаміків перетворю-
ються на акустичні. 

Залежно від типу запису фіксація електричного сигналу може 
здійснюватися у різний спосіб.

При механічному звукозаписі електричні коливання приводять 
в рух різець, який вирізує на поверхні рухомої грамплатівки борозну. 
У процесі відтворення електропрогравачем грамофонна голка, руха-
ючись по звивині борозни, повторює ці коливання і передає їх елек-
тромеханічному перетворювачу, що виробляє електричні сигнали.

При фотографічному звукозаписі електричні коливання мо-
дулюють силу або форму світлового променя, що падає на рухому 
кіноплівку. В результаті звук стає «сфотографованим». Для відтво-
рення звукозапису фотографічну фонограму, яка рухається з тією 
ж швидкістю, з якою рухалася плівка при записі, просвічують про-
менем світла, що проходить крізь доріжку запису і, падаючи на фо-
тоелемент, спонукає його до перетворення коливань інтенсивності 
світла в електричні коливання.

При магнітному звукозаписі електричні коливання намаг-
нічують окремі ділянки рухомого носія через магнітне поле. Поле 
створюється магнітною головкою, через обмотку якої проходять по-
силені електричні струми мікрофона. При відтворенні відбувається 
зворотне перетворення: рухома магнітна фонограма порушує в маг-
нітній головці електричні сигнали.

Аналоговий та цифровий сигнали
Розглядаючи механічний, фотографічний та магнітний записи, 

ми говорили про аналоговий сигнал. Особливістю аналогового 
сигналу є те, що за формою він у точності повторює форму первісно-
го звукового сигналу. Це означає, що перепади електричної напру-
ги електричного сигналу в точності аналогічні перепадам звукового 
тиску акустичного сигналу. А що стосується носіїв інформації, то 
примхлива форма звукової хвилі в точності відображається, напри-
клад, у формі канавки, вирізьбленої на грамофонній платівці або 
у розподілі намагнічування магнітної плівки. Аналоговий сигнал 
є неперервним на всьому проміжку часу.
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Комп’ютерні ж технології працюють виключно з цифровими 
сигналами. На відміну від аналогового, цифровий сигнал є дис-
кретним, він являє собою послідовність дискретних імпульсів. 
Якщо зобразити цифровий сигнал у вигляді графіка, то перепади 
електричної напруги виглядатимуть приблизно так (мал. 24):

Тобто на відміну від аналогового сигналу, де електрична напруга 
може приймати безкінечну множину значень у заданому діапазоні, 
у цифровому сигналі вона має лише два значення, які умовно позна-
чають як «0» і «1» (на малюнку це послідовність 010100101010….), що 
означають наявність сигналу та його відсутність. 

Будь-який аналоговий сигнал можна перетворити на цифровий. 
Процес перетворення аналогового сигналу на цифровий назива-
ють аналогово-цифровим перетворенням. При цьому кажуть, що 
інформацію оцифровують, або, інакше, здійснюють оцифруван-
ня інформації. Пристрій, який здійснює аналогово-цифрове  пере-
творення  називається аналогово-цифровим перетворювачем  
(АЦП). 

Зворотній процес перетворення цифрового сигналу на аналого-
вий називається цифро-аналоговим перетворенням і здійснюється 
цифро-аналоговим перетворювачем (ЦАП). У наступному розді-
лі ми розглянемо цей процес детально.

Порівнюючи цифрове та аналогове устаткування, зазначимо 
наступне: можливості цифрового устаткування більш гнучкі і  ба-
гатоманітні, хоча і деякі аналогові ефекти залишаються недоступ-
ними цифровій техніці. Для домашньої роботи і студій з обмеже-
ним бюджетом комп’ютер з музичним програмним забезпеченням 
обійдеться значно дешевше, ніж аналогова студія, та й займатиме 
значно менше місця. Професійне ж цифрове обладнання коштує до-
сить дорого, наприклад пульт OXFORD OXF-R3 коштує приблизно 
760 000$, а подібного класу аналоговий «лише» 100 000 – 200 000$.

Стереофонія. Моно- та стереозвук
Як ми вже відзначили, наш слух здатний розрізняти не тільки 

висоту, тембр і гучність звуку, але й напрямок, з якого цей звук до 
нас приходить. 

Мал. 24. Форма цифрового сигналу
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• Імовірно ця властивість відігравала надзвичайну роль ще у пра-
давні часи, сповіщаючи людині, звідки їй чекати на небезпеку. Біологи 
називають цю властивість бінауральним ефектом (лат. bini – два і лат. 
auris – вухо) і пояснюють тим, що якщо спостерігач повернутий до дже-
рела звуку в профіль, то звук проходить до вуха, що розташоване ближ-
че до джерела, коротший шлях, ніж до протилежного, а відтак відрізня-
ється як за амплітудою, так і за фазою. Дійсно, при швидкості близько 
330 м/с, звук може «запізнитися» до одного з наших вух на величину 
до 0,6-0.7 мс, що приблизно відповідає періоду коливання на частоті 
1500-1600 Гц. Як показують дослідження, саме звуки середніх частот (до 
1500 Гц), найточніше локалізуються нашими органами слуху, тоді як для 
низьких та високих частот просторова локалізація менш точна.

З розвитком звукозапису, звичайно ж, інженери не могли не 
звернути увагу на те, що при записі концертів важливо не тільки 
тонко передати усі дина мічні й тембральні нюанси, але й відчуття 
просторового звуку, яке визначається розташуванням музикантів 
на сцені та акустикою залу. Для цього була розроблена система сте-
реозапису, і в 1960-х роках стереофонічні записи почали витісняти 
монофонічну продукцію з ринків. 

Якщо монофонічний запис здійснюється на один канал, то сте-
реофонічний запис передбачає наявність щонайменше двох – лівого 
і правого, які подаються, відповідно, на лівий та правий динаміки 
акустичної системи. При прослуховуванні стереозапису, звук сприй-
мається локалізованим у просторі між двома динаміками – цей про-
стір називається стереобазою. Залежно від того, наскільки далеко 
від середини стереобази відхиляються окремі елементи звукової 
картини, говорять про ширину стереобази. 

Мал. 25. Звукові хвилі у протифазі  
при відтворенні в режимі моно взаємознищуються
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Звичайно ж, за певних обставин, стереозапис можна прослухо-
вувати й на моноапаратурі. До того ж, важливо, щоб стереозапис був 
«моносумісним», тобто при прослуховуванні в моно не втрачав своїх 
художніх властивостей. Питання моносумісності постає через яви-
ще інтерференції хвиль, яке полягає в тому, що при додаванні хвиль 
їх амплітуда може як збільшуватися, так і зменшуватися, в залежно-
сті від збігання чи незбігання фаз хвиль. 

Наприклад, на мал. 25, сигнали знаходяться у протифазі, і їх на-
кладання призведе до їх повного анулювання, іншими словами в ре-
зультаті ми почуємо тишу. 

Нині отримують поширення системи багатоканального звуку, 
які мають більше ніж два канали. Це – формати stereo, M/S, dolby 
digital 5:1, HD-A 7:1 і навіть 12:1. 

Оцифрування звуку

Оцифруванням (оцифровуванням)63 звуку називається пе-
ретворення аналогового звукового сигналу на цифровий. Як 
відомо, будь-яка інформація на комп’ютері представляється лише 
двійковим кодом, і тому інформацію про звук також необхідно 
в спеціальний спосіб закодувати у двійковий код. 

Цим способом є Імпульсно-кодова модуляція (ІКМ, або англ. 
Pulse  Code Modulation – PCM). Сутність імпульсно-кодової модуля-
ції полягає в тому, що амплітуда аналогового сигналу вимірюється 
через рівні проміжки часу, виміряне значення округляється до най-
ближчого рівня і записується у вигляді двійкового коду. Іншими сло-
вами, оцифрований сигнал являє собою певну послідовність значень 
амплітуди звукового сигналу (мал. 26). Зрозуміло, що в такий спосіб 
неможливо записати безперервний сигнал абсолютно точно – для 
цього слід було б вимірювати значення його амплітуди нескінченно 
часто і записувати ці значення до нескінченності точно, що є тех-
нічно неможливо. Тому оцифрування звуку визначається двома па-
раметрами – частотою дискретизації та амплітудною роздільністю.

63 На момент написання цих рядків як англо-українські та і російсько-українські 
словники уникають перекладу термінів “digitalizing” та “оцифровка” відповідно, 
хоча цифрові технології в Україні вже у 1990-х роках були достатньо поширені. 
На наш погляд можливе вживання слів як “оцифрування”, так і  “оцифровування” 
аналогічно термінам “оподаткування” та “оподатковування”, або “оцинкування” та 

“оцинковування”.
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Параметри оцифрування звуку
Частота дискретизації визначає частоту, з якою здійснюються 

заміри амплітуди сигналу і вимірюється у Герцах. Чим більша часто-
та дискретизації, тим точніше здійснюється оцифрування сигналу, 
проте й тим більший об’єм інформації матиме оцифрований сигнал. 
Таким чином вибір частоти дискретизації – це одвічний вибір між 
якістю та економією ресурсів. Яким чином здійснюється цей вибір?

Згідно з теоремою Котельникова, безперервний сигнал із обме-
женою частотою F може бути однозначно і без втрат відновлений, 
якщо його дискретизація здійснюється на частоті вдвічі більшій за F. 
Як вже було сказано, максимальна частота, яку ми здатні сприйма-
ти органами слуху складає приблизно 18 кГц. Це означає, що втрата 
частот вищих за цю величину залишиться для нашого вуха непоміт-
ною – ми їх все одно не відчуваємо, а відтак застосувавши теорему 
Котельникова, ми дійдемо висновку, що нас цілком влаштує частота 
дискретизації 18 * 2 = 36 кГц. 

На практиці ж найчастіше використовується частота дискретиза-
ції трохи більша – 44,1 кГц. Це – стандартна частота, що використо-
вується для запису аудіо компакт-дисків. Існують і інші стандарти, 
як менші так і більші від зазначеної, наприклад 8 кГц для телефону, 
48 кГц для DVD, 96 або 192 кГц для DVD-audio і т.д. 

Амплітудна роздільність визначає точність, з якою здійсню-
ються заміри амплітуди сигналу. Образно кажучи, якщо частота 
дискретизації обумовлює точність «по горизонталі», то амплітудна 
роздільність – «по вертикалі». 

Мал. 26. Оцифрування аналогового сигналу.  
Коливання електричної напруги (у цьому випадку синусоїдальної форми), 

вимірюється декілька разів через рівні проміжки часу
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Амплітудна роздільність визначається кількістю розрядів, відве-
дених для запису виміряних значень, тому іноді цю характеристику 
називають розрядністю. У двійковій системі за допомогою одного 
розряду, або, іншими словами, одного біту пам’яті, ми можемо за-
писати лише два значення (0 або 1), відповідно за допомогою двох – 
4 (00, 01, 10 або 11), трьох – 8 значень і т.д. Чим більше роздільність – 
тим точніше можна описати звукову хвилю, однак тим більший 
об’єм інформації матиме оцифрований сигнал. Одвічний спір якості 
і економії вирішується по-різному: згаданий нами далі «бзючок» має 
однобітну роздільність, за що й славиться екстремальною примітив-
ністю звучання, сучасні ж компакт-диски використовують стандарт 
16 біт, що забезпечує 65 536 рівнів амплітуди, а при обробці звуку 
використовують 32-бітне розділення, тобто 4 294 967 296 рівнів. 

Шум квантування
При замірюванні амплітуди звукового сигналу його значення 

округлюється до найближчого рівня, що визначається амплітудною 
роздільністю. Цей процес невідворотно змінює форму звукової хви-
лі – адже кожного разу значення амплітуди доводиться округлюва-
ти до найближчого передбаченого рівня, отже до первісного зна-
чення кожного разу додається (або віднімається) певна величина. 
Така невідповідність первісного сигналу квантованому називаєть-
ся похибкою квантування, а паразитуючий сигнал, що додається 
до первісного – шумом квантування (мал. 27). Більше того, шум 
квантування виникає і в разі цифрової обробки звукового сигналу, 
що пов’язано із неможливістю оперувати з дробовими величинами. 

Розглянемо приклад. Припустимо маємо первісний сигнал зі зна-
ченнями амплітуди 1-2-3-4-5-6-7-8 (для зручності подаємо у десятковій 
системі), який нам необхідно зменшити на 20%. Виконавши нескладні 
арифметичн дії отримаємо в результаті сигнал 0,8-1,6-2,4-3,2-4,0-4,8-
5,6-6,4. Однак процесор не може оперувати з дробовими величинами 
і перетворює їх на цілочислові або шляхом округлення, або – усічення. 
У першому випадку ми отримаємо сигнал 1-2-2-3-4-5-6-6, в другому – 
0-1-2-3-4-4-5-6. В обох випадках форма первісного сигналу спотворю-
ється, а похибка сягає величин 0,4 – 0,8. 

Врешті, шум квантування виникає також при пониженні роз-
ділення. Зокрема, для мінімізації похибок квантування при ре-
дагуванні звуку використовується більша роздільність – 24 або 32 
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біти. Однак при записі вже готового проєкту на компакт-диск, роз-
дільність зменшується до 16-бітної (стандарт компакт-дисків), і це 
зменшення також призводить до похибок квантування. 

На практиці шум квантування сприймається як доволі непри-
ємне спотворення на частоті 3-5 кГц. Методом боротьби із цим не-
приємним явищем є дитеринг (dithering). Цей метод полягає в тому, 
що до сигналу підмішується псевдовипадковий сигнал, що робить 
шум квантування незалежним від вихідного сигналу й переносить 
його в смугу високих частот (порядку 15–17 кГц). Таким чином, хоча 
загальний рівень шумів при дитерингу збільшується, неприємний 
ефект – зменшується.

Проте не слід думати, що неприємні ефекти, пов’язані з похибка-
ми квантування, є суттєвою перешкодою на шляху естетичного за-
доволення від прослуховування компакт-дисків. При 16-бітній роз-
дільності амплітуда дитерингового сигналу обмежується приблизно 
93 дБ, що при рівні корисного сигналу у -20…0 дБ практично не від-
чутна. Відношення шум/сигнал в цьому разі сягає 90 дБ64, що пере-
вищує і стандарти аналогового запису (60-70 дБ) і не поступається 
умовам концертного залу (нагадаємо, що звучання симфонічного 
оркестру в залі сягає 80-100 дБ в динаміці fortissimo, тоді як шуми 
від шепоту й шарудіння слухачів мають величину порядку 20-40 дБ).

64 Це стосується фрагментів запису, що наближаються до максимального рівню 
гучності (0 дБ). Звичайно, для тихих звуків (-20…-30 дБ) це відношення буде меншим.

Мал. 27. Походження шуму квантування
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Стиснення та формати звукових файлів
У стандартному форматі CD-audio музичні файли займають до-

сить великий обсяг. Нескладно підрахувати, що одна секунда стере-
озвучання музики при частоті дискретизації 44,1 кГц та роздільнос-
ті 16 біт «коштуватиме» 16 біт * 44 100 кГц * 2 канали = 1 411 200 біт, 
тобто 176 400 байт. А одна година такого задоволення «виллється» 
вже у 605,2 МБ. Тому для створення музичних колекцій або зручнос-
ті поширення файлів, наприклад, через мережу Інтернет були роз-
роблені спеціальні алгоритми стиснення звукової інформації.

Як і стосовно графіки, так і стосовно звуку, розрізняють стис-
нення з втратами та стиснення без втрат. При стисненні без 
втрат (lossless), файл можна розпакувати до первісного вигляду, тоді 
як при стисненні зі втратами (lossy) відновлення файлу у первісному 
вигляді неможливе. 

Найпоширенішим форматом стиснення з втратами, на сьогодніш-
ній день, є формат MPEG Layer 3. Файли цього формату мають роз-
ширення .mp3 і тому нерідко називаються так само. Алгоритм цього 
стиснення відсікає області частот, що найменше розрізняються вухом, 
і тому їх втрата може залишитися непомітною слухачеві. Якість стис-
нення коригується параметром бітрейту – тобто швидкістю проход-
ження інформації по каналу передачі, або, інакше кажучи, кількістю 
бітів інформації в одній секунді звучання. Звичайно, чим більший 
бітрейт – тим якісніше звучання, але менше стиснення й навпаки. 

В сучасній практиці закріпилися кілька стандартів бітрейтів – 
від 320 кбіт/с до 8 кбіт/с. Так, при стисненні до 320 кбіт/с файл прак-
тично не відрізняється від оригіналу, його обсяг стискаєтсья в 4,3 
рази. Значну популярність отримав бітрейт у 128 кбіт/с – він дає 
задовільну якість звучання і стискає файл у 10,8 разів. Для оциф-
рованих старих архівних записів може бути застосований бітрейт 
32 кбіт/с (стиснення у 43,1 рази), а для передачі звичайної мови, на-
віть 8 кбіт/с, що забезпечить стиснення у 172,2 рази. 

Бітрейт може бути як постійним (constant bit rate – CBR), так і ва-
рійованим (Variable bit rate - VBR), в останньому випадку протягом 
кодованого фрагмента бітрейт змінюється в залежності від харак-
теру звучання. 

Іншим, поширеним форматом стиснення зі втратами є фор-
мат Ogg Vorbis, файли якого мають розширення .ogg. Цей формат 
з'явився двома десятиріччями пізніше, ніж MPEG Layer 3, проте він 
активно завойовує популярність в Інтернеті. Вважається, що Ogg 
Vorbis використовує більш вдалі алгоритми стиснення, завдяки чому, 
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у порівнянні з mp3, досягає ліпшої якості при однаковому коефіці-
єнті стиснення. Розробники цього формату використовують спеці-
альну шкалу якості від -2 до +10, відповідність якої шкалі бітрейтів 
видно з такої таблиці:

Таблиця 3 
Якість стиснення у форматах Ogg Vorbis та Mp3

Якість Бітрейт Якість Бітрейт Якість Бітрейт

-2
-1
0
1

32 кбіт/с
45 кбіт/с
64 кбіт/с
80 кбіт/с

2
3
4
5

96 кбіт/с
112 кбіт/с
128 кбіт/с
160 кбіт/с

6
7
8
9

10

192 кбіт/с
224 кбіт/с
256 кбіт/с
320 кбіт/с
400 кбіт/с

І, нарешті, у 2000-х роках з’явилися і швидко здобули популяр-
ність формати стиснення звуку без втрат – Monkey’s Audio (дослів-
но – «мавпячий звук», файли  якого мають розширення .ape) та FLAC 
(Free Lossless Audio Codec). Перевага цих форматів полягає в тому, 
що файл стискається без втрат інформації, тобто відновлений зву-
ковий файл у PCM-кодуванні не відрізнятиметься від оригінального 
жодним бітом. Недоліком такого стиснення, однак, є відносно не-
великий коефіцієнт стиснення – вихідний файл лише у 2,5–3 рази 
менший від оригінального. До того ж, на відміну від форматів mp3 
та ogg, цей формат підтримується далеко не всіма аудіоредактора-
ми, і тому вимагає застосування спеціальних програм-конвертерів, 
наприклад JetAudio. 

Технологія MIDI

Початково технологія MIDI розроблялася для клавішних елек-
тромузичних інструментів, але у 1990-х роках міцно зайняла своє 
місце і в комп’ютерних технологіях. Абревіатура MIDI розшифрову-
ється як «Music instruments digital interface», тобто цифровий ін-
терфейс65 музичних інструментів. Іншими словами MIDI можна 
визначити як стандарт передачі інформації між електронними 
музичними інструментами.

65 Інтерфейс – це сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію пристроїв 
обчислювальної системи та (або) програм.
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По суті, MIDI фіксує команди для того чи іншого музичного ін-
струмента. Такі команди називаються MIDI-повідомленнями. По-
слідовність MIDI-повідомлень можна зберегти у вигляді MIDI-файлу  
(або так званої «мідіграми»). 

Пояснимо поняття MIDI-повідомлення на конкретному прикла-
ді. Так, коли музикант натискає на MIDI-клавіатурі клавішу «до дру-
гої октави», клавіатура генерує MIDI-повідомлення, яке звичною 
мовою можна було передати приблизно так «натиснута клавіша C2». 
Аналогічно формується повідомлення (команда) про відпускання 
клавіші. Якщо клавішник користується також педаллю і звуковисот-
ним колесом, то список команд буде містити й команди «натиснута 
педаль» чи «звукове колесо у положенні xx». Кожній команді MIDI 
відповідає певний двійковий код, який і передається по спеціально-
му кабелю як спеціальний сигнал. 

Звертаємо вашу увагу на те, що MIDI-повідомлення не містять 
інформації, власне, про звукову хвилю. Вони є лише командами для 
MIDI-сумісного інструмента, який може в прямому розумінні слова 
їх «озвучити». Такий інструмент може являти собою як апаратний 
синтезатор, так і програмний, або «віртуальний» інструмент. 

Зазначимо, що у фізичному відношенні MIDI-сигнал є звичайним циф-
ровим сигналом, подібним тому, за допомогою якого кодується звуко-
ва, графічна чи текстова інформація. Проте завжди слід розрізняти, що 
саме закодовано у цифровому сигналі – або, приміром, закодовано по-
тік звукових хвиль (формат .wav), або ж, – послідовність MIDI-повідо-
млень (формат .mid). 

MIDI-повідомлення
Список основних MIDI-повідомлень, їх параметрів та відповідні 

їм двійкові коди повідомлень можна представити в таблиці:
Таблиця 4

Основні види MIDI-повідомлень

Повідомлення код Значення Параметри

Note-on 1001 Натиснення клавіші Номер клавіші (0–127)
Сила натиснення (0–127)

Note-off 1000 Відпускання клавіші Номер клавіші (0–127)

Program Change 1100 Включення інструмента Номер інструмента  
(0–127)
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Pitch Bend 1110 Звуковисотний зсув Величина зсуву  
(-8191–8191)

Control Change 1011 Включення контролеру Номер контролеру (0–127) 
та значення (0–127)

MIDI-повідомлення Note-on у поєднанні з Note-off можна пред-
ставити у вигляді звичайного нотного тексту – саме ці повідомлення 
визначають час взяття і тривалість кожної ноти. Команда Program 
Change включає потрібний музичний інструмент, Pitch  Bend вико-
ристовується, головним чином, для ефектів glissando або частотно-
го вібрато, а останній параметр дозволяє підключати різноманітні 
контролери, що відповідають за тонкі нюанси виконання. Найчасті-
ше застосовуються такі з них:

Таблиця 5 
Найбільш застосовувані MIDI-контролери

№ Назва Призначення Параметри

1 Modulation Амплітудна модуляція 0 – відключення ефекту
127 – максимальний ефект

7 Volume Гучність (відображається 
на мікшерському пульті)

0 – відключення звуку
127 – максимальний звук

10 Panorama Просторова локалізація 0 – локалізація зліва
64 – локалізація по центру
127 – локалізація справа

11 Expression Гучність (не відображається 
на мікшерському пульті)

0-відключення звуку
127-максимальний звук

64 Sustain Затримка звуку (ефект, 
аналогіч-ний правій педалі 

фортепіано)

127 – ефект включено
0 – ефект виключено

121 All 
controllers 

off

Відновлює значення
 всіх контролерів за 

замовчуванням

Будь яке значення

Загалом слід зазначити, що хоча переважна більшість сучасних 
синтезаторів є MIDI-сумісними, більшість з них підтримують дале-
ко не всі MIDI-команди. Взагалі ж, в кожному конкретному випадку 
слід звірятися з документацією інструмента. 
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Весь потік MIDI-повідомлень умовно розбивається на 16 кана-
лів. Це зроблено для того, щоб уможливити незалежне керування 
одночасно 16 різними інструментами. Наприклад, якщо на одному 
й тому ж каналі будуть прописані скрипка і контрабас, програма не 
зможе розрізнити, які ноти слід «виконувати» на контрабасі, а які на 
скрипці і може ці інструменти «переплутати». Неприємна ситуація 
може скластися і в тому випадку, коли одному з інструментів дору-
чено глісандо (pitch whell) – інший інструмент, закріплений за тим 
же самим каналом, може зглісандувати «за компанію». Тому бажано 
записувати різні інструменти на різні канали. 

Стандарт General-MIDI
Уже в 1980-ті роки апаратні синтезатори могли продукувати 

найрізноманітніші тембри, що врешті-решт поставило задачу їх 
уніфікації. Тобто, скажімо, було важливо, щоб запрограмований на 
одному синтезаторі дует контрабаса і фортепіано, на іншому так 
само прозвучав би як дует контрабаса і фортепіано, а не, наприклад, 
мандоліни і флейти. 

Саме для цього 1991 року був розроблений стандарт General 
MIDI (скорочено – GM), що включає стандартний список із 128 
«мелодичних» інструментів та 47 звуків ударних інструментів, для 
яких, як правило, відводиться 10-й MIDI-канал. Повний їх список ми 
приводимо в Додатку №2. Розширеним стандартом є GS стандарт, 
розроблений фірмою Roland, що дозволяє підключати до 128 банків 
звуків, що теоретично передбачає використання до 16 384 інстру-
ментів. Іншим розширеним стандартом є XG, розроблений фірмою 
Yamaha.

Секвенсери
Редагування MIDI-повідомлень здійснюється за допомогою про-

грам, що називаються MIDI-редакторами або секвенсерами. З уні-
версалізацією програмного забезпечення секвенсери все частіше 
стають складовими програм багатоканального зведення або вірту-
альних синтезаторів. Хоча кожна з таких програм працює зі своїм 
специфічним форматом, існує універсальний стандарт MIDI-файлів,  
що може бути прочитаний будь-якою MIDI-сумісною програмою. 
MIDI-файли можуть бути імпортованими у секвенсери програм 
багатоканального зведення (таких як Cubase,  Nuendo,  Cakewalk), 
секвенсери синтезаторів (наприклад, Reason) або у нотні редактори 
(Finale, Sibelius). MIDI-файли мають розширення .mid.
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«Переведення» файлів MIDI в аудіо й навпаки
Серед новачків досить поширеним є запитання: чи можна пере-

вести формат MIDI в аудіоформат і навпаки? 
Відповідаємо: теоретично це неможливо, оскільки формати 

різні за своєю сутністю. А практично можливо, якщо звукова кар-
та підтримує запис звуку із вбудованого синтезатора звукової кар-
ти. В такому разі запускаються одночасно дві програми – перша для 
відтворення MIDI (наприклад, Winamp або quick-time плеєр) і друга, 
що підтримує запис звуку (наприклад стандартна програма звуко-
запису Windows). При цьому в налаштуваннях звукової плати слід 
обрати запис звуку з синтезатора (Synth або MIDI). MIDI записується 
в живому часі і зберігається. Аналогічну операцію можна провести 
і  в  програмах багатоканального зведення, включивши одночасно 
відтворення MIDI-доріжок та запис аудіодоріжки. В останні роки 
в  Інтернеті з’явилися онлайн безплатні сервіси для переведення 
MIDI у wav або mp3. Для любительських задач цими сервісами мож-
на скористатись. Для професійної ж роботи з фонограмами слід ско-
ристатись спеціальними засобами, мова про які – нижче. 

Що стосується зворотної задачі, тобто, свого роду, написання 
музичного диктанту, то для її здійснення існують спеціальні плаґі-
ни, наприклад widi  vst  1.10 або AudioScore. Проте тестування цього 
плаґіну виявило більш-менш задовільні результати лише для най-
простіших семплів, тоді як при спробі проаналізувати зразки форте-
піанної або багатоголосної вокальної музики, плаґін дав результати 
дуже далекі від адекватних. 

Детальніше ми ще повернемося до MIDI-технологій, коли буде-
мо розглядати секвенсери.

Синтез звуку

Раніше розглядалися звуки «природного» походження – їх дже-
релом були коливання того чи іншого фізичного об’єкта – чи то 
струни, чи то стовпу повітря у замкненому просторі. Ці коливання 
розповсюджуються через повітря і можуть бути за допомогою мі-
крофона перетворені на електричні. 

Однак у XX столітті постає принципово новий спосіб звукови-
добування, який полягає в тому, що первинними стають саме елек-
тричні коливання, які вже потім перетворюються на акустичні. Ін-
струменти, що видобувають звук у такий спосіб називають елек-
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тронними. Починаючи з 1950-х років, стало можливим не тільки 
генерувати й керувати електронним звуком у процесі виконання, 
але й заздалегідь програмувати звук чи послідовність звуків. Такий 
підхід став називатися синтезом звуку, а інструменти, що синтезу-
ють звук – синтезаторами.

Існують різні типи синтезу звуку. Перелічимо основні.
Підсумовувальний (адитивний) синтез, у якому використову-

ється принцип суперпозиції (накладення) декількох хвиль простої 
(звичайно синусоїдної) форми з різними частотами й амплітудами. 
За аналогією з електроорганами ці хвилі називаються регістрами 
й  позначаються, як 16′ (тон октавою нижче взятого), 8′ (вихідний 
тон), 4′ (тон октавою вище взятого) і т.д. (цифра являє собою довжи-
ну труби відповідного регістра органа у футах). 

Віднімальний (субтрактивний) синтез, у якому вихідна хвиля 
довільної форми змінює тембральне забарвлення при проходженні 
через різноманітні фільтри, генератори обвідних, процесори ефек-
тів і т.д. Даний тип синтезу широко застосовується практично у всіх 
сучасних моделях синтезаторів.

Операторний (FM, від англ. Frequency Modulation) синтез, у яко-
му відбувається взаємодія (частотна модуляція й підсумовування) 
декількох хвиль простої форми. Чим більша кількість операторів 
використана в конструкції синтезатора, тим багатше звучання ін-
струмента. Детально ми розглянемо операторний синтез на прикла-
ді FM-синтезу у програмі Sound Forge.

Фізичний синтез (метод фізичного модулювання), в якому 
за рахунок використання потужних процесорів виробляється моде-
лювання реальних фізичних процесів, що протікають у музичних 
інструментах того або іншого типу. Наприклад, для дерев’яних духо-
вих параметрами будуть – довжина, профіль і діаметр труби, швид-
кість повітряного потоку, матеріал корпуса; для струнних інстру-
ментів – розмір корпуса, матеріал, довжина й натяжіння струн і т. д. 
Фізичний синтез використовують такі інструменти, як Yamaha VL-1, 
Korg Oasis, Alesis Fusion і т. д. 

Табличний (Wavetable, PCM) синтез, у якому звук створюєть-
ся за рахунок відтворення записаних раніше фрагментів звучання 
реальних музичних інструментів – семплів і мультисемплів, які ми 
розглянемо у темі 19. 

У синтезаторах, що використовують підсумовувальний та опе-
раторний синтез важливим елементом є осцилятор, або генера-
тор періодичних коливань. Як правило, осцилятор генерує звукові 
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хвилі стандартизованих форм (мал. 28), а саме – синусоїдної (sin), 
прямокутної (square), пилкоподібної66 (sawtooth), а також неперіо-
дичний – шумовий сигнал (noise).  В деяких цифрових синтезаторах 
доступне витонченіше регулювання форми коливань – наприклад 
прямокутники з різним співвідношенням сторін. Форма хвилі, як 
було вказано, впливає на тембр звуку, і відповідно, визначає можли-
вості формування тембру в ході подальшої обробки, як наприклад 
фільтрування (у випадку піднімального синтезу) чи модуляції (у ви-
падку операрного).

Питання для самоперевірки
1. Дайте визначення поняттю «звук».
2. Від чого залежить висота, тембр і гучність звуку?
3. У чому полягає різниця між цифровим та аналоговим сигналами?
4. Назвіть переваги та недоліки цифрового устаткування.

66 «Пилкоподібний» мається на увазі подібний до пилки – інструменту, що використо-
вується для розпилювання деревини або догляду нігтів. На думку автора підручника 
більш вдалим був би переклад «зубчастий», проте мусимо використовувати термін, 
який вже усталився в українській електротехнічній літературі.   

Мал. 28. Найбільш типові форми звукової хвилі, що генеруються осциляторами: 
синусоїда, прямокутник і пилкоподібна
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5. Чим відрізняється монофонічний запис від стереофонічного?
6. Для чого здійснюється аналогово-цифрове та цифро-аналогове  

перетворення?
7. Охарактеризуйте параметри оцифрування.
8. Підрахуйте, який об’єм займає 30 хвилин звучання у wav фор-

маті з частотою дискретизації 44 кГц і роздільністю 16 біт?
9. Підрахуйте, який об’єм займає 30 хвилин звучання у форматі 

з бітрейтом 192 кбіт/с?
10. У чому полягає принципова різниця між форматами стиснення 

mp3 та monkey’s audio?
11. Для чого було розроблено стандарт General MIDI?
12. Яким чином засобами MIDI можна запрограмувати глісандо?
13. Що потрібно для того, щоб озвучити MIDI?
14. Які існують види синтезу звуку?

Завдання для самостійної роботи
Розрахуйте час, за який звук подолає відстань а) між стінами 

вашої кімнати; б) між стінами аудиторії; в) від сцени до першого та 
останнього ряду концертного залу; г) від гучномовців до глядачів на 
великому стадіоні.

Підрахуйте, який об’єм займатиме 20, 40, 60 хвилин музики у циф-
ровому стереозаписі з параметрами а) 16 біт, 44 кГц; б) 32 біт, 96 кГц? 

За допомогою програм-конвертерів стисніть звуковий файл у фор-
мати mp3 та ogg з різними параметрами. Порівняйте об’єм файлів та 
якість їх звучання в оригінальному та стисненому форматах.

Візьміть ряд MIDI-файлів (запропонованих викладачем чи на 
власний вибір) та переведіть їх у формат аудіо у спосіб, описаний 
в кінці цього розділу.

Література: 1, 6, 9, 15, 25, 33, 47, 50
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ТЕМА 9 

Апаратне забезпечення

У темі №  9 ми розглянемо апаратне забезпечення комп’ютера, 
призначене для роботи зі звуком, а також деякі зовнішні пристрої. 

Нагадаємо, що ранні комп’ютери корпорації IBM не були при-
значені для мультимедійних цілей і їх звукові можливості обмежу-
валися лише так званим PC-спікером, який сигналізував про успіш-
не самотестування системи, або, навпаки, певні технічні неполадки. 
Цей пристрій присутній і в сучасних комп’ютерах, проте для якісно-
го відтворення звуку він абсолютно не придатний67 і за свої «есте-
тичні» якості отримав жаргонну назву «бзючок»68. 

Сучасні ж комп’ютери для мультимедійних цілей (тобто для від-
творення музики, відео, і т.п.), використовують звукову карту (звуко-
ву плату), до входу якої можна підключити мікрофон, а до виходу – 
акустичну систему (тобто динаміки або монітори) або ж навушники.

Звукові плати
Звукова плата, або звукова карта чи аудіоплата (англ. Sound cart) – 

це пристрій, що дозволяє працювати на комп’ютері зі звуком. За техніч-
ним виконанням розрізняють інтегровані звукові карти, карти, вико-
нані як окремі плати розширення та виконані як зовнішні пристрої. 

Інтегровані плати вбудовуються в материнську плату комп’юте-
ра, при цьому усі її кодеки припаяні до материнської плати, а оброб-
ку сигналу бере на себе центральний процесор. Інтегровані плати 
є найдешевшим рішенням, проте вони не відрізняються високою 
якістю відтворення і тому для професійної роботи не підходять.

Такі популярні плати, як Creative SB Live! чи Creative SB Audigy 
виконуються як плати розширення. Для того щоб підключити таку 
плату до комп’ютера, її слід вставити у роз’єм шини PCІ69 комп’юте-
67 PC-спікер здатний генерувати лише сигнали прямокутної форми – фактично він 
має однобітне амплітудне розділення.
68 В англомовному жаргоні поширене слово «beeper».
69 PCI (абревіатура Peripheral component interconnect) – це шина введення/виводу для під-
ключення периферійних пристроїв до материнської плати комп’ютера. Окрім звуко-
вих плат, до шини PCI підключають також мережеві плати, відеоплати та інші пристрої.
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ра (ці роз’єми знаходяться на материнській платі знизу), після чого 
проінсталювати спеціальні драйвери до аудіоплати – вони входять 
у комплект аудіоплати, також, зазвичай, вони доступні в мережі Ін-
тернет. Переважно такі карти належать до класу мультимедійних 
карт, вони відтворюють звук якісніше ніж інтегровані, проте для 
потреб звукорежисера їх можливості будуть недостатніми. 

Нарешті професійні звукові карти, як правило, виконують як 
зовнішні пристрої – зовнішні звукові плати. Потреба виконати 
звукову плату як зовнішній пристрій пов’язана передусім з необхід-
ністю надійного екранування сигналу від сторонніх завад, до того 
ж професійні плати мають велику кількість роз’ємів, розрахованих 
на підключення студійних пристроїв (мікрофонів, мікшерських 
пультів), які в  стандартний системний блок просто «не втиснути». 
Зовнішні звукові плати підключаються до комп’ютера через порти 
USB або FireWire, до того ж останній має значні переваги у швидко-
сті передачі даних. 

Найважливішими елементами звукової плати є аудіопроцесор, 
вбудований синтезатор, зовнішні інтерфейси та роз’єми. 

Аудіопроцесор містить перетворювачі ЦАП (цифро-аналоговий  
перетворювач) і АПЦ (аналогово-цифровий перетворювач) – ці при-
строї перетворюють сигнал із цифрової форми в аналогову та – на-
впаки. Якість аудіоплати значною мірою визначається якістю цих 
пристроїв. Крім того, на професійних платах містяться й інші при-
строї, наприклад, процесори звукових сигналів (DSP), які знімають 
навантаження з центрального процесора.

Вбудований синтезатор призначається для відтворення MIDI- 
інформації. Здебільшого такі синтезатори створюються як табличні 
(Wave-Table), тобто вони мають певний набір записаних звуків різних 
музичних інструментів, а також дозволяють підключати зовнішні 
банки звуків, наприклад, записані на CD чи інших носіях інформа-
ції у форматі SoundFont. Деякі професійні карти містять віртуально- 
акустичні синтезатори (Virtual-Acoustic), робота яких заснована на 
побудові математичної моделі реальних фізичних процесів, що від-
буваються в музичних інструментах.

Зовнішні інтерфейси аудіоплати містять аудіовхід (input), та 
аудіовихід (output), призначені для запису та відтворення звуку від-
повідно. Як правило, їх маркують, відповідно, рожевим та світло- 
зеленим кольорами.

У звичайних інтегрованих аудіоплатах до цих двох додається ще 
один роз’єм, який маркується блакитним кольором – це додатковий 
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аналоговий аудіовхід для підключення лінійних пристроїв, тоді як 
рожевий призначається для підключення мікрофона. Потреба у двох 
аудіовходах пояснюється тим, що сигнал, що поступає з мікрофона, 
має нижчий рівень ніж сигнал, що поступає з лінійного виходу іншо-
го аудіопристрою (наприклад, магнітофона) і потребує попередньо-
го підсилення. 

У мультимедійних аудіоплатах роз’ємів може бути більше. На-
приклад, у платах, що передбачають підключення систем об’ємно-
го звуку, містяться два аудіовиходи – один з них призначений для 
передніх динаміків, інший – для тильних. Перевагою професійних 
аудіоплат є  наявність багатьох аудіовходів, які дозволяють здійс-
нювати багатоканальний запис, наприклад, запис звуку одночасно 
з кількох мікрофонів.

Окремо слід назвати так званий ігровий порт. Початково він 
призначався для підключення джойстиків, однак сучасні музи канти 
використовують його для підключення зовнішніх MIDI-пристроїв, 
наприклад, синтезаторів, через спеціальний MIDI-кабель. 

Деякі плати мають також цифровий вихід S/PDIF, призначений 
для підключення цифрових динаміків. У цьому випадку аналогово- 
цифрове перетворення здійснюється цифровими динаміками. Крім 
того на звукових платах можуть бути встановлені роз’єми для під-
ключення так званих дочірніх плат, що звичайно містять звукові мо-
дулі та інші інтерфейси. 

Слід додати, що студійні музиканти іноді взагалі відмовляються 
від конвертерів звукових плат, натомість аналогово-цифрове пере-
творення покладається на окремі апарати, наприклад, PRISMSOUND. 
Новітнім винаходом стали системи DSP (Digital signal processing), що 
здійснюють обробку сигналу, знімаючи навантаження з централь-
ного процесора комп’ютера. Перевага використання таких систем 
проявляється як у покращенні якості звуку, так і у зменшенні часу 
затримки сигналу (latency).

Програмні інтерфейси
Тепер розглянемо стисло, яким чином відбувається взаємодія 

звукових карт з мультимедійним програмним забезпеченням. Не 
занурюючись глибоко у технологічні тонкощі, окреслимо два ос-
новних рівні цієї взаємодії – це драйвер звукової карти (driver) та 
Інтерфейс програмування додатків (IPA). 

Драйвери поставляються виробниками зовнішніх пристроїв 
(звукових плат, принтерів, сканерів і т. д.) і їх призначення поля-
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гає в тому, щоб операційна система (наприклад Windows) отримала 
доступ до керування цим пристроєм. Як правило, кожен пристрій 
має індивідуальний, призначений для нього драйвер, або навіть 
декілька драйверів для різних операційних систем. Це повною 
мірою стосується і звукових плат. Драйвер слід проінсталювати  
і лише після того операційна система зможе «розпізнати» пристрій  
і керувати ним. 

Інтерфейс програмування додатків (API – Application Program-
ming  Interface) можна спрощено розуміти як метод чи набір мето-
дів комунікації певної програми з операційною системою, а також 
і драйверами різних пристроїв. Мультимедійне програмне забезпе-
чення використовує кілька таких інтерфейсів, серед яких назвемо 
MME, DirectX та ASIO.

MME (Multi-Media Extensions) – це найстаріший інтерфейс, роз-
роблений ще 1991 року під операційну систему Windows 3.0. MME 
дозволяє відтворювати та записувати аудіо, керувати мікшером зву-
кової карти та передавати MIDI-повідомлення. Недоліком цього ін-
терфейсу є велика затримка між подачею звукового блоку драйверу 
й появою звуку на виході – цей недолік не суттєвий при відтворенні 
аудіо, проте дуже суттєвий при студійний роботі.

DirectSound був випущений разом із Windows 95. Завдяки більш 
вдалій організації роботи буфера, цей інтерфейс забезпечує значно 
меншу затримку в порівнянні з MME, щоправда DirectSound – лише 
відтворення звуку, запис звуку можливий лише при застосуванні до-
даткових програмних засобів.

ASIO (Audio Stream Input/Output) – інтерфейс розроблявся ком-
панією Steinberg в кінці 1990-х років паралельно з розробкою стан-
дарту VST-інструментів. Основною перевагою ASIO є мала затрим-
ка аудіосигналу, що для успішного використання VST-інструментів 
є вирішальним. Іншою суттєво перевагою є більш вдалий алгоритм 
обробки багатопотокового аудіо – кожний з потоків аудіо обробля-
ється окремо. 

Настроювання звукової плати
Як вже було сказано, для того, щоб звукова плата працювала, слід 

проінсталювати драйвер звукової плати, який, як правило, постав-
ляється на компакт-диску разом із самою платою. Після інсталяції 
на панелі задач з’являється зображення гучномовця, при подвійно-
му клацанні по ньому мишею відкривається системний мікшер зву-
кової плати. За замовченням, мікшер відкривається в режимі від-
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творення звуку, що являє собою кілька повзунків для корегування 
рівня звукового сигналу (мал. 29): 

Набір цих повзунків може бути різним, в залежності від звукової 
карти, драйверів, програмного забезпечення, що використовується 
в даний момент і т. п. 

Через меню «параметри» можна переключити мікшер у режим 
запису звуку. Його вікно буде виглядати аналогічно, проте якщо для 
відтворення звуку можна активувати всі виходи (галочка у вікні 
«Вимкнути» відсутня), то для запису можна вибрати лише один при-
стрій, який відмічається галочкою «вибрати». 

Тепер розглянемо декілька пристроїв, без яких звукова плата 
просто не мала би сенсу існування – це пристрої для відтворення та 
запису звуку. Адже фактично звукова плата оперує лише електрич-
ними сигналами, тоді як перетворення звукового сигналу на елек-
тричний здійснюється за допомогою мікрофонів, а зворотне – за 
допомогою динаміків, що є складовою частиною акустичних систем 
та навушників. 

Мікрофони

Принцип роботи мікрофона полягає в тому, що тиск звукових 
коливань діє на тонку мембрану мікрофона і приводить її в рух. 
Мембрана починає коливатися і її коливання, в свою чергу, збуджу-
ють електричні коливання. В залежності від технологічних особли-
востей розрізняють динамічні, конденсаторні та електретні мікро-

Мал. 29. Мікшер в ОС Windows 7
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фони. Вважається, що якісніший результат дають конденсаторні мі-
крофони, проте ці мікрофони значно дорожчі, потребують додатко-
вого живлення і через їх високу чутливість до ударів чи кліматичних 
змін можуть використовуватися лише в студіях. Напроти, перевагою 
динамічних мікрофонів є відносно невисока вартість, міцність, не-
великі розміри й маса, що дозволяє використовувати їх в будь-яких 
умовах. Електретний мікрофон є своєрідним «компромісом» між 
динамічним та конденсаторним.

Мікрофони будь-якого типу оцінюються рядом характеристик, 
серед яких особливо слід зазначити такі:

1. Чутливість мікрофона показує яка вихідна напруга (у мілі-
вольтах) спостерігається на виході мікрофона при певному звуково-
му тиску (у Па або дБ) на вході. Якщо два мікрофони приймають од-
наковий звуковий тиск, і один з них видає сильніший сигнал (більшу 
напругу), кажуть, що в цього мікрофона більша чутливість. 

2. Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ), або просто 
частотна характеристика – це залежність осьової чутливості від 
частоти звукових коливань. Якісний звукозапис потребує якомога 
рівнішої АЧХ, адже нерівна АЧХ призведе до спотворення тембру 
записуваного сигналу. Нерівномірність АЧХ вимірюють у дБ як від-
ношення чутливості мікрофона на певній частоті до чутливості на 
середній частоті, наприклад 1000 Гц.

3. Характеристика направленості – це залежність чутливості 
мікрофона від напрямку падіння звукової хвилі відносно осі мікро-
фона. На відміну від органів слуху людини, які сприймають звуко-
вий сигнал з будь-якого напрямку, мікрофон можна налаштувати 
у такий спосіб, що він записуватиме сигнал лише з певного напрям-
ку. Характеристика направленості залежить від конструкції мікро-
фона та його акустичної характеристики, що можна представити 
у вигляді таблиці:

Акустична характеристика Характеристика направленості

Приймачі тиску Ненаправлений

Приймачі градієнта тиску Двонаправлений («вісімка»)

Комбіновані Кардіоїд, гіперкардіоїд та ін.

Характеристику направленості мікрофона зручно представити 
у полярних координатах (мал. 30). Вибір мікрофона з тією чи іншою 
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направленістю залежить від конкретної задачі звукорежисера. При 
багатоканальному записі використовують переважно однонаправ-
лені (кардіоїдні) мікрофони – вони записують певного виконавця 
(чи групу виконавців), тоді як інші учасники ансамблю залишаються 
поза зоною їх чутливості.

Гіперкардіоїд «Вісімка»

НенаправленийКардіоїд

Мал. 30. Характеристика мікрофонів у полярних координатах
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Акустичні системи

Акустичною системою називається система пристроїв, що пе-
ретворює електричні коливання на звукові. Звукорежисери нерід-
ко використовують термін монітори, маючи на увазі моніторинг 
результату своєї творчості, тоді як серед пересічних користувачів 
більш популярні назви динаміки або колонки. Хоча принципо-
вої різниці у перелічених термінах немає, акустичні системи дуже 
відчутно відрізняються за якістю, термін «монітори» як правило 
відносять саме до високоякісної дорогої продукції. До того ж муль-
тимедійні динаміки в музичних центрах нерідко підбирають таким 
чином, щоб приховувати недоліки запису, що робить їх зручними 
для любительського прослуховування, однак непридатними для 
прискіпливої роботи звукорежисера. 

Принцип роботи акустичних систем полягає в тому, що елек-
тричні коливання перетворюються на механічні коливання т.зв. 
випромінюючих  головок,  які переходять у коливання повітря, що  
й сприймаються нами як звук. У цьому плані робота акустичних сис-
тем прямо протилежна принципу роботи мікрофона, який перетво-
рює звукові коливання на електричні.

Акустична система буває односмуговою або багатосмуговою. Од-
носмугова система має лише один випромінювач, що відтворює 
звуки усього частотного діапазону. Натомість у багатосмугових 
акустичних системах спектр частот розбивається на кілька діапа-
зонів за допомогою звукових фільтрів. Кожен діапазон подається на 
свою динамічну голівку, що має найкращі характеристики в цьому 
діапазоні. Оскільки динаміків, що були б здатні однаково добре від-
творювати звук в усьому звуковому діапазоні практично не існує, то 
на практиці використовуються переважно дво- і трьохсмугові акус-
тичні системи. 

Пристрої для вводу MIDI

Сучасний комп’ютер можна розглядати не тільки як пристрій 
для відтворення й редагування звукових файлів, але в певному сен-
сі навіть як музичний інструмент, тобто за наявності відповідного 
програмного забезпечення і спеціальних пристроїв вводу-виводу 
інформації, на комп’ютері можна створити цілу симфонію, не за-
прошуючи жодного «живого» музиканта. Звичайно, це не означає, 
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що комп’ютер може замінити симфонічний оркестр чи камерний 
ансамбль, однак певні можливості в комп’ютері для цього перед-
бачені, проте тут нам знову знадобляться зовнішні пристрої, цього 
разу – для вводу MIDI-повідомлень. Найчастіше таким пристроєм  
є MIDI-клавіатура. 

Використання та комутація MIDI-клавіатури
Спочатку, щоб не виникало плутанини, пояснимо чим прин-

ципово відрізняється MIDI-клавіатура від синтезатора (зовні для 
непрофесіонала ці пристрої можуть здаватися схожими!). У по-
передній темі ми вже пояснили сутність MIDI-технологій, самі по 
собі MIDI-повідомлення не є музикою, для того, щоб їх озвучити – 
потрібний синтезатор, апаратний або віртуальний. Тобто, – MIDI- 
клавіатура не дає звуку, вона лише дає MIDI-повідомлення, які може 
озвучити синтезатор. 

Синтезатор же навпаки – покликаний в першу чергу генерува-
ти звуки, при цьому він може й не мати власної MIDI-клавіатури – 
управління ним може здійснюватися з зовнішнього пристрою. На-
решті, такі пристрої як цифрові піаніно можна було би назвати MIDI- 
cумісними синтезаторами, але багато виконавців з цим не погодяться, 
якщо інструмент може видавати лише закладені виробником звуки  
і не передбачає можливості для гнучких індивідуальних налаштувань.

Для комутації MIDI-сумісних інструментів кожний із них, як 
правило, має три роз’єми для передачі MIDI-повідомлень: це вхід-
ний роз’єм MIDI-in та вихідні роз’єми MIDI-thru і MIDI-out70 (мал. 31). 
Через роз’єм MIDI-in синтезатор отримує сигнал, різниця ж вихід-
них роз’ємів полягає в тому, що через MIDI-thru інструмент передає 
лише ту інформацію, що поступає до нього через MIDI-in в незмін-
ному вигляді, а MIDI-out – лише інформацію про дії, що виконують-
ся на цьому інструменті. 

70 Дослівно з англійської: IN – вхід, OUT – вихід, THRU – транзит.

Мал. 31. Роз’єми для підключеня MIDI-пристроїв
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Зазвичай у синтезаторах окрім MIDI-роз’ємів є і аудіовихід 
(audio  out). Різниця між аудіовиходом та MIDI-виходом тепер зро-
зуміла читачеві – перший виводить звуковий сигнал (частіше в ана-
логовому форматі, хоча іноді і в цифровому, наприклад, оптичний 
ADAT або коаксіальний SPDIF) – до цього виходу можна підключити 
акустичну систему, або ж з’єднати вихід із лінійним входом звукової 
плати, якщо нам потрібно, наприклад, записати звук синтезатора. 
Натомість MIDI-out виводить MIDI-повідомлення про дії, здійснені 
на синтезаторі; з’єднавши цей вихід зі звуковою платою комп’юте-
ра (за допомогою кабелю, що підключається до «ігрового порту» ау-
діоплати), ми можемо записати ці MIDI-повідомлення програмою- 
секвенсером, або й озвучити їх в реальному часі, використовуючи 
відповідне програмне забезпечення комп’ютера. 

Що стосується MIDI-клавіатур, то для цих пристроїв цілком до-
статньо лише виходу MIDI-out, адже їх функція вичерпується ге-
нерацією MIDI-повідомлень. Більше того, сучасні MIDI-клавіатури, 
як правило, можна підключити до комп’ютера через USB – в цьому 
випадку вони не потребують окремого електричного живлення і не 
потребують підключення через MIDI-порт – вся інформація переда-
ється на комп’ютер через порт USB.

Види MIDI-клавіатур
Світ MIDI-сумісних інструментів досить багатоманітний, його 

огляд є неможливим в межах цієї книги, тому обмежимося окрес-
ленням лише однієї важливої характеристики клавіатур. 

Будь-яка клавіатура може бути динамічною та нединамічною. 
Якщо динамічна клавіатура чутлива до сили натискання клавіші (як, 
наприклад, у фортепіано), то нединамічна клавіатура немає такої 
властивості (подібно до клавіатури органа). 

Динамічні MIDI-клавіатури можуть розрізнятися за силою, 
яку слід докласти для натиснення клавіші. Розрізняють зважені 
(weighted), напівзважені (semiweighted) та незважені клавіатури. 
Зважені клавіатури мають механізм, що імітують молоточковий ме-
ханізм фортепіано і тому для піаністів їх переваги очевидні, проте  
і коштують вони дорожче.

MIDI-клавіатури також можуть мати різну кількість і різні роз-
міри клавіш. Як правило зважені клавіатури мають 88 клавіш, так 
само як і звичайне фортепіано. Напівзважені й незважені клавіа-
тури, як правило мають значно меншу кількість, наприклад, 61 або 
навіть 49 клавіш. Річ у тім, що на відміну від зважених, напівзваже-
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ні і тим більш незважені не можуть претендувати на використан-
ня в практиці концертів фортепіанної музики, а відтак доцільним 
є зекономити як на габартитах, так і на ціні. Водночас покриття пов-
ного фортепіанного діапазону забезпечується клавішами октавної  
транспозиції.

Якщо зважені і, як правило, напівзважені клавіші мають таку 
саму ширину, як і клавіші фортепіано (23 мм), то незважені, зазви-
чай, мають меншу ширину, ніж фортепіанні. 

Нарешті, більш дорогі професійні клавіатури мають функцію 
післядотику (aftertouch), тобто чутливості до тиску на клавішу вже 
після того, як вона була натиснена. Це дає можливість впливати на 
характер звуку вже в процесі його звучання. 

Додамо, що MIDI-клавіатури як правило устатковуються й до-
поміжними засобами для введення MIDI-повідомлень. Як правило, 
це два колеса – wheel і modulation, що керують роботою відповідних 
контролерів, та педаль, що підключається (контролер sustain). 

Інші пристрої для вводу MIDI-інформації
Якщо MIDI-клавіатури зручні для тих, хто добре вміє грати на 

фортепіано, то, наприклад, для гітаристів або акордеоністів, що не 
вчилися грі на фортепіано, робота з MIDI-клавіатурою представля-
ється надзвичайно складною. 

Виробники подбали і про цю категорію музикантів, розробивши 
цілу низку таких MIDI-сумісних інструментів, як цифрові акордеони 
та цифрові гітари. Причому в останньому випадку на шляху між зву-
ковидобуванням і секвенсером використовується MIDI-конвертер, 
який аналізує звук гітарної струни, визначає його висоту та генерує 
відповідне MIDI-повідомлення. Щоправда, як відмічають практики, 
MIDI-конвертер може й помилитись із визначенням висоти, помил-
ки можуть виникати і, наприклад, при потужній швидкій грі по всіх 
6 струнах, або раптовому глушінні струн. Тим не менш, подібні при-
строї швидко розвиваються і завойовують музичний ринок. 

Питання для самоперевірки
1. У чому полягає призначення звукової плати?
2. Яким чином відбувається взаємодія звукових карт з мультимедій-

ним програмним забезпеченням?
3. Які існують різновиди мікрофонів? Які мікрофони ліпше використо-

вувати для студійного запису, ведення репортажу?
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4. Чому в акустичних системах використовують кілька динамічних 
голівок?

5. Які пристрої для вводу MIDI ви знаєте?
6. Що спільного і чим відрізняється MIDI-клавіатура від рояля?
7. Які види синтезу звуку ви знаєте?

Завдання для самостійної роботи
Підключіть до входу звукової плати комп’ютера мікрофон. Нала-

штуйте звукову карту на запис з мікрофону. Запишіть свій голос (або 
гру на інструменті) та збережіть запис на комп’ютері.

Налаштуйте звукову плату на запис з лінійного входу. Під’єднайте 
до звукової карти комп’ютера аналоговий пристрій відтворення, на-
приклад магнітофон або вініловий програвач. Оцифруйте композиції, 
записані на аналогових носіях. 

Відвідайте виставку або магазин музичного обладнання. Ознайо-
мтесь з багатоманіттям сучасного музичного обладнання. Порівняйте 
відчуття при грі на різних видах MIDI-клавіатур.

Література: 1, 15, 47, 50
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ТЕМА 10 

Програмне забезпечення

Програмним забезпеченням (ПЗ) комп’ютера називається су-
купність програм системи оброблення інформації та програмних 
документів, необхідних для експлуатації цих програм71.

Співвідношення між апаратним і програмним забезпеченням 
комп’ютера інколи порівнюють з філософськими категоріями ідеаль-
но і матеріального – перша є матеріальною основою усіх процесів, тоді 
як друга визначає, як саме вони організовуються. Або, кажучи прості-
ше, апаратне забезпечення – це лише набір металевих деталей по яких 
можуть передаватися електричні сигнали, тоді як програмне забезпе-
чення визначає – в якому порядку ці електричні сигнали передаються, 
і яка саме інформація в них закодована. Очевидно, що одне без іншого 
втрачає смисл – як апаратне забезпечення без програмного не може 
працювати з інформацією, так і програмне забезпечення без апарат-
ного так і лишатиметься нереалізованими ідеями. Звичайно і розви-
ток програмного та апаратного забезпечення взаємопов’язані – чим 
більші потужності апаратного забезпечення, тим складніші операції 
з обробки інформації можна запускати на комп’ютері, і навпаки – об-
межені ресурси апаратного забезпечення завжди є певним бар’єром 
для фантазії як програміста, так і, врешті, користувача. 

Види програмного забезпечення

Програмне забезпечення розрізняють кількох видів – системне, 
службове, інструментальне і прикладне.

Системне програмне забезпечення призначене для керування ро-
ботою складових комп’ютера та обміну даними між ними. До систем-
них програм належать операційні системи, BIOS, драйвери і утиліти. 

Службове програмне забезпечення використовується для ді-
агностики та підвищення ефективності роботи комп’ютера та 
програм. До службових програм належать антивіруси, програми- 
архіватори, програми дефрагментації жорсткого диска і т.п. 
71 ДСТУ 2938-94 Основні поняття. Терміни та визначення.
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Інструментальне програмне забезпечення використовується для 
розробки програмного забезпечення, такі як асемблери, транслято-
ри, компілятори, інтерпретатори, системи управління базами даних 
(СУБД) і т. п.  

Прикладне програмне забезпечення використовується безпосе-
редньо для вирішення практичних задач користувача. Умовно розріз-
няють програми загального і спеціального призначення. Програмами 
загального призначення користується більшість користувачів, неза-
лежно від їх професії – це насамперед офісні програми (насамперед – 
Microsoft Word), інтернет-браузери, мультимедіа програвачі або такі 
стандартні програми як Блокнот і Калькулятор. Натомість програми 
спеціального призначення розраховані на певну вужчу сферу діяль-
ності і, зазвичай, вимагають певних знань у відповідній галузі. 

У цьому підручнику ми зосередимось саме на прикладних про-
грамах спеціального призначення – нотних редакторах, MIDI-редак-
торах і аудіо-редакторах. Ототожнено всі ці програми можна назва-
ти «музичним програмним забезпеченням», хоча таке визначення 
є дещо метафоричним – принаймні звукові редактори використову-
ють не тільки для редагування музичних записів, але і будь-яких зву-
козаписів – ораторських виступів, для вивчення голосів тварин і т. д.

Питання сумісності програмного забезпечення  

Важливим питанням, на яке повинен звернути увагу користу-
вач є питання сумісності того чи іншого програмного забезпечення 
з  певними операційними системами, а також сумісності операцій-
них систем з архітектурою пристрою, яким володіє користувач.  

Так, серед сучасних персональних комп’ютерів слід розрізняти при-
строї серії Macintosh (в т. ч. іMac, MacBook) і серії IBM (абсолютна більшість 
сучасних комп’ютерів і ноутбуків). Комп’ютери і ноутбуки Macintosh 
працюють з операційними системами MacOS (до 2000-х) та її наступ-
никами – OS X (з початку 2000-х). Натомість IBM-сумісні комп’ютери 
працюють з операційними системами Windows. Інсталяція OS X на IBM- 
сумісний комп’ютер, або Windows на Macintosh є доволі проблематичною72. 

72 До переходу комп’ютерів Macintosh на архітектуру Intel у 2000-х роках подібна задача 
була неможливою. На сьогодні на офіційному сайті компанії Apple (виробника Macintosh) 
можна знайти інструкцією щодо встановлення Windows 10 на комп’ютері Mac за допомо-
гою програми «Асистент Boot Camp». Існують також численні інструкції по вирішенню про-
тилежної задачі – встановленню MacOs на PC, проте вони мають неофіційний характер. 
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Також доречно буде згадати операційні системи для мобільних 
пристроїв – ОС Android, Windows CE, iOS, PalmOS. Втім ці системи 
дуже проблематично проінсталювати на персональних комп’юте-
рах73, як і навпаки – далеко не на всі мобільні пристрої можливо про-
інсталювати систему Windows. 

Аналогічна проблема сумісності стосується програмного забез-
печення. Так, програми розроблені для Windows неможливо запу-
стити в середовищі MacOS X і навпаки. Щоправда, чимало розроб-
ників програмного забезпечення намагаються випускати одночасно 
різні версії програм для обох операційних систем. Це стосується 
і  багатьох музичних програм, які будуть розглянуті в нашому під-
ручнику. Але в будь-якому випадку наголошуємо на необхідності пе-
ред придбанням програмного забезпечення пересвідчитися в тому, 
що відповідна версія є сумісною з операційною системою, якою ви 
користуєтесь. 

Надалі ми обмежимось лише оглядом музичного програмного 
забезпечення, сумісного з Windows з огляду на те, що саме ця систе-
ма є найпоширенішою серед користувачів комп’ютерів. 

Проблема сумісності ускладнюється і тією обставиною, що як 
і розробники операційних систем, так і розробники окремих при-
кладних програм постійно оновлюють версії, при цьому далеко не 
завжди забезпечуючи їх взаємну сумісність. 

Зокрема слід звернути увагу на розрядність операційної систе-
ми. Сучасні системи Windows бувають 32-бітними і 64-бітними74. 
64-бітні системи забезпечують більшу продуктивність, ніж 32-бітні, 
та дозволяють залучати (на відміну від 32-бітних) більше 4 ГБ опе-
ративної пам’яті.  На комп’ютерах із сучасними 64-бітними проце-
сорами обидві системи можуть бути встановлені, натомість 32-бітні 
процесори роботу 64-бітних систем не підтримують. 

Відповідно, програмне забезпечення (в тому числі музичне), 
також має 32-бітні та (або) 64-бітні версії. При цьому 64-бітні ОС 
можуть підтримувати роботу 32-бітних програм (зазвичай, вони ін-
сталюються в папку C:\Program Files  (x86) на відміну від 64-бітних, 

73 Існує, щоправда, можливість користуватися операційною системою Andorid на пер-
сональному комп’ютері або ноутбуці за допомогою емулятора Bluestacks. Цей емлуя-
тор є популярним серед шанувальників ігор, розроблених для мобільних телефонів.    
74 У серії ОС Windows першою 32-бітною системою була Windows 95. 64-бітна 
Windows 10 з’явилась вперше у 2001 році. Найсучасніша на момент написання цих 
рядків Windows 10 доступна як в 32-бітній, так і 64-бітній версіях, проте компанія 
Microsoft вже оголосила про згортання випуску 32-бітних систем, як застарілих.  
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які інсталюються в папку C:\Program Files). Натомість 32-бітні ОС не 
підтримують роботу 64-бітних програм.

Більше того. Досвід свідчить про те, що 64-бітні і 32-бітні про-
грами не завжди сумісні між собою. Так, 32-бітні VST інструменти 
неможливо запустити із 64-бітної програми багатоканального зве-
дення, як і навпаки. Зважаючи на те, що в майбутньому, 32-бітні 
програми, імовірно, перестануть випускати, як морально застарілі, 
новачкам ми рекомендуємо одразу засвоювати 64-бітні75.  

Мови інтерфейсу

Завдяки тому, що лідером у розробці програмного забезпечення 
є США, абсолютна більшість програмного забезпечення має англо-
мовний інтерфейс. Перші ОС Windows (американська корпорація 
Microsoft), MacOS (американська корпорація Apple) були доступні 
виключно англійською. 

Проте вже наприкінці XX століття почали з’являтися окремі про-
грами та операційні системи іншими мовами. В інформатиці цей 
процес отримав назву інтернаціоналізація та локалізація. В опе-
раційних системах, окрім зміни мови інтерфейсу, інтернаціоналі-
зація та локалізація передбачає також врахування часового поясу, 
налаштування пошукових систем і т.п. 

На жаль, україномовні версії програм розвиваються з певним 
відставанням від російських, і тому, наприклад, росіяни отримали 
російськомовну Windows уже в 1995 році (Windows 95), тоді як укра-
їнці – лише в 2003 (Windows XP). Більше того, до сих пір у багатьох 
навчальних закладах України, де мовою викладання є або мала би 
бути українська76, з невідомих причин адміністрація встановлює ро-
сійськомовне програмне забезпечення. 

Проте, якщо в операційній системі застосовується багатомовний 
інтерфейсі користувача (Multilingual User Interface – MUI), цей недо-
лік легко виправити перемиканням мови інтерфейсу. Зокрема, MUI 
підтримує Windows 7 (версії Ultimate та Enterprise, проте не підтри-

75 Разом з тим автор підручника, який довгі роки працював з 32-бітним програмним 
забезпеченням  вважає за необхідне висловити жаль і розчарування у зв’язку тим, що 
чимало 32-бітних програм мали зручніший користувацький інтерфейс, ніж сучасні 
64-бітні. 
76 Відповідно до ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» «мовою освітнього процесу  
в закладах вищої освіти є державна мова».



Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

108

мує Professional, Home і Starter77) та Windows 10 (окрім версії Home – 
Single language). Для цього потрібно натиснути клавіші Win+I (або 
пуск -> настройки ->  час  і мова)  і у вікні, що відкриється (мал. 32),  
вибрати зі спадного списку українську, а за її відсутності – «додати 
мову інтерфейсу Windows в Microsoft Store». Аналогічно, змінюють-
ся настройки «регіон», «мови, яким надається перевага», «адміні-
стративні настройки мови» тощо. Після перезапуску Windows зміни 
набудуть чинності.  

Подібний багатомовний інтерфейс з можливістю переключення 
мають також інтернет-браузери Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 
і деякі інші, а також сучасні (починаючи з 2007) Microsoft Office.78  

77 Ця обставина нерідко замовчується дистриб’юторами. Існує, щоправда, спосіб 
«українізувати» і вказані версії, проте він потребує спеціальних навичок і досвіду). 
78 У програмі Microsoft Office для цього слід увійти в меню File -> Параметри 
(Options) -> Мови (Language), і обрати одну з доступних мов як основну (set as preffe-
red). За відсутності у списку потрібної мови слід натиснути на посилання «інсталю-
вати додаткові мови інтерфейсу із сайту Office.com» (Install additional display languages 
from Office.com), обрати відповідний мовний пакет, почекати його завантаження і тоді 
повторити процедуру. Зміни набувають чинності після перезавантаження програми. 

Мал. 32. Зміна мови інтерфейсу Windows 10
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Правові питання

За сучасними уявленнями програмне забезпечення (ПЗ) вважа-
ється інтелектуальною власністю його розробників. Це означає, що 
розробник ПЗ має право на отримання винагороди від користувачів, 
які цим ПЗ користуються.  

З точки зору правового статусу, розрізняють власницьке (propri-
etary) та вільне (free) програмне забезпечення. Документ, який рег-
ламентує правовий аспект використання ПЗ називається ліцензією.

Вільне ПЗ дозволяється не тільки безплатно використовувати, але 
й вивчати початковий код та модифікувати програму. Зокрема, вільни-
ми є операційні системи Linux, BSD, офісний пакет Open Office, нотний 
редактор GNU LilyPond, аналізатор звукових файлів Sonic Visualiser, се-
редовище для програмування звукових ефектів Pure Data та інші. 

Власницьке ПЗ дозволяється використовувати лише після його 
купівлі. Причому йдеться не стільки про купівлю фізичного носія 
інформації (останнім часом все більш поширеною стає практика 
завантаження інсталяційних файлів через Інтернет), скільки прав 
на його використання, тобто купівлі ліцензії. Операційні системи 
Windows і MacOS (OS X) та більша частина музичного програмного 
забезпечення – це власницьке ПЗ. 

Поширеним є термін «програмний продукт» (software product), 
яким позначається програмне забезпечення, орієнтоване на широ-
ке коло користувачів і супроводжуване відповідною документацією, 
інструкцією, сервісом з техпідтримки.      

Як правило, власницьке програмне забезпечення є легшим в опа-
нуванні і універсальнішим у можливостях, принаймні це повною мі-
рою стосується музичного програмного забезпечення. Імовірно, це 
пов’язано з тим, що перспектива заробітку грошей мотивує розробни-
ка зробити ПЗ якомога зручнішим для найширшого кола користувачів, 
і відтак, заохотити якомога більшу кількість користувачів заплатити 
розробникові гроші. Натомість розробники вільного ПЗ не розрахову-
ють на заробіток безпосередньо від продажу ліцензій на використання 
своїх розробок, відтак вмотивовані на досягнення ідеалу меншою мі-
рою. В цьому підручнику ми зосередимось саме на власницьких музич-
них програмах. Принаймні досвід їх порівняння з вільними аналогами, 
показує, що для професійної роботи переваги цих програм очевидні79.   
79 В цьому легко пересвідчитись, наприклад, порівнявши нотні редактори LilyPond 
з Sibelius`ом (або Finale) або порівнявши аналітичні можливості програми Sonic 
Visualiser і Adobe audition 3.0. 



Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

110

В ряді країн світу (в т. ч. в Україні) поширеною є практика вста-
новлення «піратських» версій програм, за якої користувач не спла-
чує жодних грошей за користування власницькою програмою. Від-
повідні версії поширюються головним чином через російські треке-
ри (наприклад, Rutracker.org), а також шляхом продажу неліцензова-
них фізичних носіїв інформації.

В глобальному контексті «Піратство» має двоякі наслідки. З од-
ного боку, оскільки ціни на ПЗ є досить високими80, «піратство» сут-
тєво розширює коло користувачів, насамперед із незаможних країн, 
які опановують і користуються відповідними технологіями в своїй 
професійній діяльності. З іншого боку, внаслідок піратства розроб-
ник недоотримує грошей за свою роботу, що в кінцевому підсумку 
обмежує його можливості вдосконалювати ПЗ і демотивує створю-
вати різні мовні версії інтерфейсу, особливо для тих країн, де пірат-
ство розвинене найбільше. Зокрема і відсутність українських версій 
музичних програм пов’язана із неготовністю українських музикан-
тів інвестувати гроші в їх розробку.   

Розмаїття музичного програмного забезпечення

Почавши розвиватись лише на початку 1990-х років, усього про-
тягом десятиліття ринок програмного забезпечення у музичній 
сфері набув величезного різноманіття і на сьогоднішній день му-
зичні програми слугують найрізноманітнішим цілям – від допомо-
ги в опануванні музичної грамоти до складення професійних фоно-
грам. Але для початку спробуємо класифікувати усе багатоманіття 
програмних продуктів, домовившись, що така класифікація може 
бути лише орієнтовною, враховуючи, з одного боку, постійне онов-
лення ринку програмного забезпечення, а з іншого – тенденцію ви-
робників до універсалізації програм.

Серед безлічі комп’ютерних програм, усі редактори, про які 
далі піде мова, слід віднести до мультимедійних програм. Термін 
мультимедія передбачає представлення інформації в різних її 
формах – звуковій, графічній, відео і т. п., на відміну від текстової  
та числової. 

80 Наприклад, ліцензійні Windows 10 станом на початок 2021 року коштують порядку 
3-5 тис. грн., що складає близько половини середньої місячної зарплати викладача. 
Натомість, повна версія Finale v27 коштує 600$, Cubase 11 Pro – 581€ (близько двох 
місячних зарплат викладача).  
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За своїми можливостями серед мультимедійних програм можна 
виділити такі:

 - програвачі (плеєри), покликані відтворювати ті чи інші фай-
ли. Між собою вони різняться головним чином набором підтриму-
ваних форматів файлів, ці програми призначені для широкого кола 
користувачів;

 - конвертери призначені для конвертування файлів з одного 
формату в інший. Ці програми також призначені для широкого кола 
користувачів, хоча й передбачають певну орієнтацію у форматах 
файлів та їх особливостях. Для зручності користувача в них також 
передбачена можливість прослуховування файлів.

Редактори відрізняються від програвачів та конвертерів тим, 
що здатні не тільки відтворювати та конвертувати мультимедійну 
інформацію різних форматів, але й редагувати її, а іноді навіть ство-
рювати з нуля. Саме редактори є інструментом професійної роботи 
фахівців і предметом нашого подальшого розгляду.

За своїм призначенням можна умовно виділити:
 - нотні редактори, основним призначення яких є набір нотно-

го тексту з можливістю його роздруківки, прослуховування або пе-
реводу у графічний формат;

 - MIDI редактори, або секвенсери слугують для створення та 
редагування композицій у MIDI-форматах. MIDI-композиції вико-
ристовуються в основі караоке, а також, як правило, є етапом у ство-
ренні професійних фонограм. З універсалізацією програмного за-
безпечення в чистому вигляді секвенсери вже не випускаються, на-
томість вони є невід’ємною частиною багатьох програм;

 - звукові редактори або аудіоредактори призначені для робо-
ти зі звуком, наприклад, монтаж, пригнічування шумів, застосуван-
ня різних звукових ефектів тощо; 

 - програми багатоканального зведення (в англійській тер-
мінології поширений термін DAW – Digital  audio workstation, тобто 
«цифрова звукова робоча станція») призначені для зведення (мікшу-
вання) окремих звукових доріжок в єдине звукове ціле. Більшість 
сучасних програм цього класу мають вбудований секвенсер, що від-
криває можливість для зведення MIDI та аудіо;

 - віртуальні синтезатори, ромплери і семплери. Їх призна-
чення аналогічне апаратним аналогам – це генерування звуків та 
робота з бібліотеками семплів, тобто попередньо записаними зраз-
ками звучання певного інструмента чи інструментів. Як правило, ці 
інструменти працюють як під’єднувальні плаґіни, що підключають-
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ся до програми-хосту, яким є програма багатоканального зведення. 
Хоча існують інструменти, що працюють автономно, маючи вбудова-
ний секвенсер (наприклад Reason). Значною мірою тембральне різ-
нобарв’я сучасних фонограм визначається вдалим підбором синте-
заторів та якістю використаних семплів; 

 - автоаранжувальники, програми-композитори тощо – це 
програми які «полегшують» кропіткий труд аранжувальника, вико-
ристовуючи шаблонні прийоми аранжування, стандартні петлі зву-
ків і таке інше. Подібні програми слід розглядати як напівпрофесій-
ний інструментарій, хоча, як початковий етап роботи над фоногра-
мою можуть бути корисними і для професіоналів.

Далі ми розглянемо ряд музичних редакторів різного типу. Хоча ми 
не маємо можливості розглянути усе багатоманіття музичного програм-
ного забезпечення, як показує досвід, засвоєння нових програм дається 
значно легше, якщо розібратися в основних принципах роботи, англій-
ській термінології (майже всі програми випускаються англійською мо-
вою і не мають поки що українських версій), а також з набуттям практи-
ки в роботі з основними програмами. Останньому моменту ми приділи-
мо особливу увагу, а в Додатках наведемо словник англійських термінів.

Питання для самоперевірки
1. У чому полягає різниця між програмним та апаратним забезпе-

ченням?
2. Охарактеризуйте термін «мультимедіа».
3. Для чого потрібні програми-конвертери? 
4. Які формати звукових файлів ви знаєте? 
5. Які види музичних програм ви знаєте?
6. Чим відрізняється синтезатор від семплера?

Завдання для самостійної роботи
Проінсталюйте на своєму комп’ютері музичні програми, що будуть 

потрібні в подальшій роботі.
Оцініть, який обсяг займають дистрибутиви програмного забез-

печення. Який обсяг займають установчі програми в директорії /
program files?

З’ясуйте, які формати файлів підтримують програвачі та конвер-
тери, встановлені на вашому комп’ютері? 

Література: 1, 8, 15, 30, 36
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ТЕМА 11 

Нотні редактори

Найпопулярнішими нині вважаються дві програми цього класу – 
Sibelius та Finale. Порівнюючи ці програми, можна стисло підсуму-
вати, що Sibelius дає якісніший вигляд нотного тексу і легший в опа-
нуванні, проте Finale має більше можливостей для набору нетради-
ційних форм нотного письма і взагалі для вирішення нестандартних 
завдань нотної графіки. 

До того ж нотні редактори можуть і програвати набрані вами 
ноти (це є корисним, насамперед, для перевірки правильності вико-
наного набору). При цьому програма застосовує технологію MIDI та 
використовує синтезатор вашої звукової плати або інший, програм-
ний синтезатор.

Sibelius

Нотний редактор Sibelius розроблявся британцями Беном і Джо-
натаном Фінн і був випущений 1993 року. Перші версії програми 
працювали на платформі Acorn, починаючи з 1998 року – на плат-
формі Windows, а з 2002 – також на платформі MacOS.  

В нашому підручнику буде розглянута версія програми 6.1, ви-
пущена 2012 року, яка, на думку автора, залишається найкращою  
з-поміж усіх версій. Новіші версії – 7-а, 8-а, «2018» та «2020» відріз-
няються від попередніх інтерфейсом – замість «меню» було впрова-
джено «стрічковий інтерфейс», на думку автора цих рядків значно 
менш зручний для роботи81.

Програма працює з файлами власного формату, що мають роз-
ширення .sib. Є можливість імпорту і експорту MIDI-файлів, експор-
ту та вставки графічних файлів, в останніх версіях також експорту 
аудіофайлу. Недоліком усіх версій програми є неможливість відкри-
ти у старіших версіях програми файли, збережені у новітніх версіях. 
81 Аналогічної думки дотримується багато користувачів програми, з їх думкою можна 
ознайомитись на форумі сайту http://www.sibelius.com/ , гілка «'Sib. 7.0: The blasted 
Ribbon!'».
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Щоправда, в усіх версіях є можливість зберегти файл у форматах, су-
місних з попередніми.

Старт проєкту
Створення нового файлу (File -> New) можна розпочати з майстру. 

При цьому вам доведеться пройти такі кроки (перехід до кожного 
наступного здійснюється натисканням клавіші «next»): 

Manuscript  paper – тут слід обрати інструментальний склад. Ви 
можете скористатися заготовками, що бачите у вікні ліворуч, або, 
натиснувши, «change instruments» додати інструменти вручну, при 
цьому тип інструмента обирається у вікні ліворуч внизу, список, 
властивий кожному типу – всередині, а клацнувши «add to score» об-
раний вами інструмент додається до вашого «оркестру», який поки 
що відображається у вікні праворуч. Якщо навпаки, слід видалити 
один з інструментів – слід просто виділити його у правому вікні ми-
шею і натиснути «delete from score».

House  styles – це список можливих шрифтів, як нотного тексту, 
так і звичайного (для технічних вказівок і т.п.).

Time signature and tempo – надає можливість проставити музичний 
розмір і темп. Галочка «Pick-up» дозволяє розпочати із затакту, а кно-
пка «beam and rest groups» – особливі налаштування групування нот.

Key signature – обираються знаки біля ключа. «Атональний» ключ від-
різняється від «до мажорного» тим, що для транспонуючих інструментів 
(кларнет, саксофон) знаки біля ключа також не виставлятимуться.

Score info – дозволяє позначити назву і автора твору, автора тек-
стів (якщо це вокальний твір) і, звичайно ж, копірайт.

У принципі всі ці кроки можна й не проходити, натиснувши в будь-
який момент «Finish», а поставити всі необхідні вказівки пізніше.

Загальний вигляд та меню програми
Робоча область програми імітує розгорнутий нотний зошит, 

який можна пересувати, зачепивши мишею у вільному полі. Також 
можна пересуватися по партитурі за допомогою клавіш home,  end, 
page up, page down або команд «go to bar…», «go to page…» у меню Edit 
(до 6-ї версії) або панелі Edit (після 7-ї). 

Через меню Window (Wiev -> Panels) можна включати або відключати 
такі панелі інструментів (тут і далі в дужках подаються «гарячі клавіші»82):
82 “Гарячими клавішами” називається комбінація клавіш, що дозволяє здійснювати 
одну з операцій меню даної програми. Як правило гарячі клавіші вказуються напроти 
тих команд меню, для яких вони передбачені. 



116

Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

 - Navigator – слугує для швидкої навігації по партитурі;
 - Keypad – є відповідником цифрової клавіатури комп’ютера 

і призначається для покрокового вводу нотного тексту а також про-
ставлення знаків альтерації, штрихів та інших спеціальних позначок;

 - Playback – призначений для відтворення та запису в реальному 
часі;

 - Mixer (M) – нагадує мікшерський пульт, призначений для нала-
штування відтворення партитури;

 - Parts – дозволяє швидко переходити від роботи над партиту-
рою до роботи над окремими партіями. Починаючи з 4-ї версії, змі-
ни, зроблені у партіях автоматично переносяться в партитуру;

 - Video – викликає екран, який дозволяє сумістити програвання 
файлу з переглядом відео. Ця функція може бути корисною для тих, 
хто пише музику для кіно. Підключення відеофайлу здійснюється 
через меню Play-> Video and Time-> add video. 

 - Properties83 – найскладніша панель, дозволяє здійснювати різ-
номанітні тонкі налаштування окремих елементів тексту. 

Налаштовування MIDI-пристроїв
Якщо у вас є MIDI-клавіатура, то ви зможете записувати нотний 

текст безпосередньо з неї, або в покроковому режимі, або в режимі 
живого часу. Попередньо слід лише налаштувати програму на вико-
ристання MIDI-клавіатури – для цього у меню File та оберіть потріб-
ний пристрій (мал. 33)84. 

83 У версії Sibelius 7 (і пізніших) цю функцію перейменовано в «Inspector», вона розта-
шована на другій справа панелі в меню «Home». 
84 У попередніх версіях програми відповідне налаштування знаходилось у меню 
Play -> Playback Devices увійдіть у вкладку “Input devices”. У пізніших – через меню 
Note Input (панель ліворуч).

Мал. 33. Sibelius 6.2. 
Вибір пристроїв введення MIDI-повідомлень
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Після включення галочки MIDI-thru, сигнал з вашої клавіатури 
буде не тільки записуватися програмою, але й, одночасно, поступати 
на відтворюючий пристрій, тобто, простіше кажучи, ви будете одра-
зу ж чути те, що граєте. Якщо ж вам потрібен звук лише для прослу-
ховування готового результату – ви можете відключити MIDI-thru.

Відтворення звуку в програмі Sibelius здійснюється або синтеза-
тором вашої звукової карти, в деяких версіях – вбудованим синте-
затором Kontakt player. Повний список пристроїв доступний у меню 
Play ->Playback device. Кнопка test дозволяє протестувати роботу цьо-
го пристрою, зверніть також увагу на слово «Yes» у колонці Use. Якщо 
замість Yes, на цьому місці написано No, це означає, що пристрій 
відключено і для того, щоб його включити, слід просто клацнути по 
цьому слову мишею.

Налаштувати звучання кожного з інструментів можна у вікні 
Mixer (викликається через меню Window).

Виділивши один з інструментів, можна обрати синтеза-
тор (device), звук (sound), просторову локалізацію (Pan), гучність 
(Volume), а також MIDI-канал для певного інструмента. Якщо файл 
набирався на іншому комп’ютері, що має MIDI-пристрої, яких не 
має ваш комп’ютер, слід натиснути кнопку «reset sound» і програма 
підбере для всіх інструментів пристрої за замовченням. 

Підключення VST плаґінів 
Починаючи з п’ятої версії Sibelius  у програмі можливість підклю-

чати VST-інструменти. Для того, щоб цією можливістю скористатися, 
слід зробити наступне: перед початком роботи зайти у меню Play ->  
Playback  devices, натиснути кнопку audio  engine  options, де призна-

Мал. 34. Мікшер програми Sibelius 6.2
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чити папку (VST  Instruments  and  Effect  folder), в якій зберігаються 
ваші VST-інструменти. Після цього у вікні Active devices з’являться не 
тільки синтезатори вашої звукової карти, але й проінстальовані VST- 
інструменти, будь-який з них можна активувати, виділивши мишею 
та натиснувши activate. Щоправда, мусимо зазначити, що ця функція 
працює нестабільно. З-під Windows 10 ця функція працює лише на 
новітніх версіях програми (Sibelius 2018 і новіше), але не спрацьовує 
в старіших (в т.ч. у Sibelius 6).

Призначення інструментів до кожного треку слід робити у мік-
шері. У нових версіях програми (починаючи з 7) він виглядає дещо 
інакше (мал. 35) – окремі інструменти розміщаються по горизонталі, 
їх налаштування являють собою вертикальні повзунки, що регулю-
ють гучність, а також вікно налаштувань для вибору синтезатора або 
VST-інструмента.

Призначення VST-інструментів значно збагачує можливості про-
грами в плані озвучування матеріалу, хоча й нічого не додають, влас-
не, для друкарських цілей. Використання окремих VST-інструментів  
ми розглянемо далі.

Набір нотного тексту
Почати набір нотного тексту слід з вибору інструментів. Якщо ви 

ще не вибрали інструменти при старті, або виникла потреба додати 

Мал. 35. Мікшер у програмі Sibelius 2018
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Мал. 36. Keypad

чи вилучити певний інструмент у процесі роботи, це можна зроби-
ти в будь-який момент через меню Layout->  Instruments  and  Staves. 
Крім того, якщо потрібно рядок ossia, це можна зробити командою 
Create -> other -> ossia staff. Додавати рядок для інструмента можна 
кнопкою extra staff. Тепер безпосередньо про набір.

У програмі існує кілька можливостей набору нотного тексту. При 
наявності MIDI-клавіатури можна набирати ноти в реальному часі, 
користуючись панеллю Playback. Для зручності на цій панелі мож-
на включити метроном, а також, щоб програма не сприймала що-
найменші, можливо випадкові темпові відхилення як надзвичай-
но ускладнені ритмічні фігури – зробити відповідні налаштування 
у меню Notes -> Flexi-time options. У вкладці Notation можна налашту-
вати програму на округлення усіх тривалостей до заданого значення 
(наприклад до вісімок або тріольних шістнадцяток). 

Sibelius дозволяє також набирати й редагувати 
ноти у покроковому режимі. Перш за все звер-
ніть увагу на панель Keypad (мал. 36). Ця панель, що 
є  відповідником цифрової клавіатури комп’юте-
ра, містить найчастіше застосовувані тривалості та 
штрихові позначення. Якщо клацнути мишею на 
одну з тривалостей, або натиснути відповідну кла-
вішу цифрової клавіатури – курсор миші забарвлю-
ється у синій колір і нота буде поставлена у тому міс-
ці партитури, в якому ви клацнете мишею. Взагалі 
ж забарвлений курсор миші означає, що програма 
готова до вводу в партитуру нового об’єкта – ноти 
або іншої позначки. 

Ноти можна вводити також з MIDI-клавіатури або з клавіатури 
комп’ютера – як правило, це значно швидше і зручніше. Щоправ-
да першу ноту все одно або доведеться ввести мишею, або вказати 
програмі, з якого місця ми почнемо вводити набір нот – для цього 
слід перевести курсор у звичайний, «незабарвлений» режим клаві-
шею esc, і після цього виділити мишею ноту або паузу, на місці якої 
з’явиться нова нота. Виділений об’єкт буде зафарбовано у синій ко-
лір. Для вводу першої ноти можна й просто скористатися кнопкою 
tab – перша пауза виділиться автоматично. 

Наступні дії виглядають таким чином: спочатку на панелі Keypad 
обирається потрібна тривалість, а потім з MIDI-клавіатури вводить-
ся потрібна нота. Можна обійтися і без MIDI- клавіатури, а вводити 
ноти зі звичайної клавіатури – в останньому випадку використову-
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ються літерні позначення нот, тобто до = C, ре = D, мі = E і т.д., за 
винятком ноти сі, якій відповідає літера B, як це прийнято за аме-
риканською традицією. Якщо потрібно ввести ноту з крапкою – на 
панелі обирається відповідна тривалість а потім крапка. 

Для введення ноти зі знаком альтерації, слід обрати не тільки 
ноту, але й відповідний знак альтерації при ній. Для набору ноти 
з крапкою слід разом з тривалістю обрати також і крапку. Для про-
ставлення пауз слід замість ноти натиснути клавішу «0» цифрової 
клавіатури (у ранніх версіях можна було натискати пробіл).  

У той же час в будь-який момент ми можемо повернутися до ре-
дагування однієї з попередніх нот. Це робиться стрілками праворуч 
чи ліворуч (у сполученні з клавішею alt можна перейти до партії 
іншого інструмента), або ж мишею, перевівши попередньо курсор 
у «незабарвлений» режим. Зверніть увагу, що при покроковому вво-
ді нот ми спостерігаємо вертикальну рисочку, що слідує за введеною 
щойно нотою – ця рисочка інформує про готовність програми до 
введення наступної ноти. Якщо ж рисочки немає – програма готова 
до редагування виділеної ноти. 

Виділену ноту можна перемістити відповідними стрілками вго-
ру чи вниз (у сполученні з ctrl – на октаву) , змінити її тривалість, або 
знак альтерації чи штрихову позначку при ній за допомогою клавіш 
панелі keypad. 

Для того щоб набрати акорд (якщо MIDI-клавіатура не вико-
ристовується), то до виділеної ноти слід послідовно додати необ-
хідні інтервали зверху – для цього слід натиснути відповідну цифру 
(від 1 до 9) алфавітно-цифрової клавіатури, або знизу, якщо утриму-
вати одночасно shift та ctrl. 

Якщо представлених в основному режимі панелі keypad знаків не 
вистачає, панель можна переключити в один із режимів, позначених 
на вкладці, або ж за допомогою клавіш: 

-  F9 (режим екзотичних тривалостей);
-  F10 (режим для редагування групувань нот);
-  F11 (фермати та штрихи);
-  F12 (знаки альтерації, у тому числі чвертьтонові).
При цьому можна обирати елементи з кількох режимів одно-

часно, тобто, наприклад, якщо потрібна вісімка з двома крапками 
і ферматою, то ми оберемо вісімку у режимі F8, дві крапки у режимі 
F9, а фермату – у F11.

Звернемо увагу також на нижній рядок панелі Keypad – тут ми 
бачимо цифри 1-4. Вони призначені на той випадок, коли на од-



121

ЧАСТИНА 2. Практичне керівництво з музичного програмного забезпечення

ному нотоносці слід розмістити кілька незалежних голосів (до 
чотирьох). Водночас якщо усі об’єкти першого голосу при виділен-
ні зафарбовуються у синій колір, то другого – у зелений, третього – 
у жовтий, а четвертого – у малиновий колір. Перевести ноту з одного 
голосу в інший можна натисканням відповідної цифри мишею, або 
комбінацією клавіш Alt+1, Alt+2, Alt+3 чи Alt+4 відповідно. 

Що стосується групувань нот, то найзручніше це робити, пере-
вівши keypad у режим F9. Виділяючи послідовно певні ноти і обира-
ючи потрібну форму ребра на панелі keypad, можна запрограмувати 
будь-яке групування нот.

Редагування великих фрагментів партитури
Іноді виникає потреба відредагувати цілий фрагмент партитури 

для того, щоб потім його скопіювати, странспонувати або викона-
ти якусь іншу дію. Для цього необхідний фрагмент слід виділити – 
це здійснюється натисканням стрілок при утриманій клавіші shift. 
Можна також клацнути мишею посередині нотного рядка, виділе-
ний фрагмент при цьому буде обведений у прямокутник. Якщо кла-
цнути мишею двічі, буде виділений цілий нотний рядок, а якщо три-
чі – то вся партія данного інструменту в партитурі. Якщо при цьому 
утримувати натиснутою клавішу Ctrl, то фрагмент буде виділений 
подвійним прямокутником (мал. 37)85 – це має принципову різницю 
для вилучення або копіювання тактів – в першому випадку ми лише 
очищуємо вміст такту, а в другому – вилучається і сам такт, тобто всі 
наступні такти перемістяться на один вперед. Аналогічний резуль-
тат отримаємо і при копіюванні.

Розглянемо операції, які можна робити 
з виділеним матеріалом. По-перше, виді-
лений фрагмент можна копіювати, виріза-
ти й потім вставляти стандартними засо-
бами (ctrl+C, ctrl+X, ctrl+V). По-друге, можна 
застосовувати різноманітні перетворення, 
використавши одну з команд Notes86, зо-
крема транспонувати Notes  ->  Transpose, 
(Shift+T) або зробити енгармонічну заміну 
Respell accidental (Enter). Певні перетворен-
85 У версії Sibelius 2018 виділення виглядає інакше – весь прямокутник забарвлюється 
блакитним кольором (для копіювання або вилучення вмісту такту) або фіолетовим 
(для копіювання або вилучення цілісного такту).
86  У версії Sibelius 2018 – відповідна панель Note Input.

Мал. 37. Виділення фрагментів
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ня можна зробити і з панелі Notepad, наприклад, проставити для всіх 
нот однаковий штрих, або зробити всі ноти рівної тривалості. 

І, нарешті, зробимо зауваження щодо розстановки пауз. Про-
грама автоматично заповнює «порожні місця» паузами, тобто ви-
лучення будь-якої ноти (delete або backspace) або цілого фрагменту 
призводить до появи на цьому місці пауз. Проте видаляти самі па-
узи не рекомендується – це може привести до найнепередбачува-
ніших ускладнень. У крайньому випадку ліпше паузи не видаляти, 
а «приховувати» – будь-який об’єкт в Sibelius можна приховати, ви-
діливши його правою кнопкою миші та вибравши відповідну опцію 
у підменю «Hide or show».

Набір динамічних, технічних та інших позначок
Як і набір нот, набір різноманітних текстових позначок може 

здійснюватися в два способи. Можна спочатку обрати потрібну по-
значку, а потім вставити її мишею в потрібне місце (курсор миші 
при цьому в «забарвленому режимі»), або ж навпаки – спочатку ви-
ділити ноту або такт, в якому ця позначка повинна з’явитися, а потім 
вибрати й саму позначку (курсор миші при цьому не забарвлюється). 

У версії Sibelius 6 більшість таких позначок знаходяться у меню 
Create, у пізніших – в меню Notation і Text. Перелічемо їх:

 - Bar: меню створення тактів. Хоча програма автоматично ство-
рює такти відповідно до набору тексту, іноді виникає, напри-
клад, необхідність вставити пропущений такт десь усередині 
(…->single bar);

 - Barline:  меню тактових рисок (подвійних, реприз, «невиди-
мих» і т.д.);

 - Chord diagram (K): застосовується у нотах для гітари;
 - Clef (Q): ключі;
 - Graphic: дозволяє вставити графічний файл;
 - Hilight: кольорові підсвітки;
 - Key signature (K): знаки біля ключа;
 - Line (L): меню різноманітних ліній – ліг, вісімок, глісандо і т.п.;
 - Rehearsal Mark (R): репетиційні знаки («цифри»). Їх формат на-

лаштовується у меню House style -> Engraving rules -> Rehearsal 
Mark;

 - Symbol (Z): меню символів – від фермат до орнаментики;
 - Text: найбільш розгалужене меню, що включає наступні підменю:
• Expression (Ctrl+E) – динамічні позначення, їх можна набира-

ти як вручну, так і вибравши зі списку, що відкривається при 
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натисканні правою кнопкою миші. Вони завжди ставляться 
під нотами й пишуться курсивом. 

• Technique  (ctrl+T) – позначки технічного характеру. Як і по-
передні, їх можна вводити вручну або вибирати зі списку. 
Вони завжди ставляться над нотами і пишуться звичайним 
шрифтом;

• Chord  symbol  (ctrl+K) – позначення акордів, можна вводити 
вручну або вибирати зі списку;

• Lyrics (ctl+L) – вокальні тексти. При їх наборі програма авто-
матично розставляє текст під відповідними нотами, важливо 
лише уважно ставити між складами «–», а між словами – про-
біли. Якщо на один звук припадають різні слова (особливо 
часто практикується в італійській мові), то пробіл слід нати-
скати, утримуючи ctrl; 

• Other staff text – інші тексти, що набираються на нотних ряд-
ках – додаткові вокальні тексти (на той випадок, коли купле-
тів – декілька), аплікатура (fingering) та інші.

Наступний блок місить: назву твору, підзаголовок, компози-
тора, автора текстів, присвячення, темп (ctrl+T), позначення ме-
троному та інші системні тексти, що поширюються на всю парти-
туру. Вони будуть також відображатись у кожній інструментальній  
партії.

Останній блок включає спеціальні позначки, наприклад, позна-
чення багатотактових пауз, позначення розмірів великими цифра-
ми і т.п.

 - Time signature (T) – музичний розмір. Якщо розмір ставиться 
у середині твору, то програма може запитати, чи переписува-
ти їй наступні такти твору. Відповідь «ні» призведе до невід-
повідності наступних тактів вказаному розміру.

 - Tuplet – цей термін об’єднує в собі всі можливі фігури ритміч-
ного поділу, такі як дуолі, тріолі і т.д. Ритмічну фігуру мож-
на задати як у цілочисловому значенні, так і у вигляді дробу. 
Наприклад, набравши 3:5 ми отримаємо тріоль замість п’яти 
відповідних тривалостей. У простих випадках можна вико-
ристовувати скорочення ctrl+3 для тріолей, ctrl+4 для кварто-
лей тощо. Інші опції дозволяють налаштувати її вигляд – на-
явність дужки, цифрової позначки і т.п.

У наступних опціях меню Create  можна створити рядки ossia, 
змінити транспозицію інструмента (наприклад, змінити кларнет B 
на кларнет A і т. ін.). 
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Ліги
Окремо слід також сказати про ліги. Англійська термінологія роз-

різняє фразувальні ліги (slur) та ритмічні ліги (tie). Фразувальні слід 
набирати через меню ліній (lines), або ж просто, натискаючи клавішу 
S, попередньо виділивши послідовність нот, що слід об’єднати лігою. 
А ритмічні, як і тривалості, набираються інструментом Keypad. Хоча 
зовнішньо різницю між цими типами ліг помітити важко, при озву-
чуванні різниця стане помітною одразу ж.

Якщо з клавіатури точно ввести лігу не вдалося, можна спробу-
вати виділити її мишею та потягнути за квадратик, який вимальо-
вується у кінці ліги. Можна також натисканням пробілу продовжити 
лігу до наступної ноти. У складних випадках, коли лігу слід провести 
через різні голоси або різні рядки, рекомендується ставити ліги, не 
прив’язуючи їх до конкретної тривалості. Тобто слід спочатку зняти 
виділення з певної ноти чи фрагмента (клавішею esc) і лише після 
того вже ставити лігу (натиснути S) – у цьому випадку ліга матиме 
червоний колір, її можна більш вільно рухати по всій партитурі.

Форматування партитури
Для музиканта важливо, щоб 

партитура, перш за все, краси-
во виглядала. Sibelius має досить 
розвинутий алгоритм автоматич-
ного ранжирування нотного тек-
сту, проте іноді потрібно вносити 
корективи вручну. Для цих потреб 
програма має набір інструментів, 
що доступні у меню Layout. 

Меню Document setup (мал. 38), 
що викликається сполученням 
клавіш ctrl+D дозволяє встанови-
ти такі друкарські параметри як 
формат паперу, величину полів, 
а також шрифт, висоту нотоносців 

(staff size) – для камерних творів він буде більшим (~ 6–7 мм), а для 
симфонічних – меншим (~ 3–4 мм). 

Важливі функції зосереджені у підменю Break та Format – тут 
можна встановити примусові розділи аколад або й сторінок чи на-
впаки – об’єднати певну кількість тактів в одну сторінку чи аколаду. 
Останні операції слід робити обережно, адже в цьому разі програ-

Мал. 38. Меню Document setup



125

ЧАСТИНА 2. Практичне керівництво з музичного програмного забезпечення

ма перестає слідкувати за розбірливим виглядом і при необачному 
використанні нотні рядки можуть «налізти» один на другий. Також 
окремо звернемо увагу на можливість вирівнювати різноманітні по-
значки по вертикалі (Align in a column, ctrl+shift+С) або по горизонта-
лі (Align in a row, ctrl+shift+R).

Інші деталі
Іноді при наборі складних партитур виникає потреба в досить 

скрупульозних нюансах письма. Більшість із них доступні для ко-
ректування на панелі інструментів Properties, що відкривається 
через меню Windows (до версії 6) або Home->(Edit) Inspector (після 
версії 7). Вони класифіковані по різних вкладках цієї панелі, розгля-
немо їх стисло.

General – тут можна точно встановити положення тієї чи іншої 
ноти або позначки, користуючись відносною системою координат 
(X та Y).

Playback  –  ця вкладка призначена для редагування нюансів, 
пов’язаних із відтворенням матеріалу. Тут можна задати значення 
гучності та тривалості для кожної ноти окремо або частоту та ін-
тервал трелі. Щоправда, редагувати в такий спосіб велику кількість 
нот досить незручно, тому якщо важливо добитися виразного вико-
нання, то ліпше по закінченні набору зберегти файл у форматі MIDI 
і продовжити його редагування засобами секвенсерів.

Lines – тут можна підкорегувати форму ліг та інших продовжених 
об’єктів.

Bars – це додатковий інструмент для форматування, тут можна 
задати місце для розриву аколад або сторінок. Можна також «позба-
вити» нотний рядок ключа чи знаків біля ключа, а в разі повторюва-
них тактів – поставити позначки % (такти повинні бути порожніми). 

Staves – тут обирається тип нотоносця, його дія поширюється на 
весь твір. У ранніх версіях програми була передбачена можливість 
змінити тип нотоносця всередині твору через меню Create -> Other -> 
Staff type change. Вже починаючи з Sibelius 5 таку можливість, на жаль, 
було вилучено.

Notes – тут можна підкорегувати вигляд самих нот, наприклад 
змінити вигляд нотних голівок або підтягнути ближче чи далі від 
ноти знак альтерації. 

І, нарешті, ряд глобальних налаштувань доступно у меню House 
style  (у пізніх версіях Appearence –> блок House  Style). Це дуже роз-
галужене меню для досвідчених користувачів, найкорисніші функ-
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ції зібрані в підменю engraving  rules,  де можна, наприклад, вказа-
ти, яким чином писати назви інструментів на сторінках (вкладка 
instruments), а також варто відзначити меню System object position, де 
встановлюється, між якими саме рядками партитури пишуться за-
гальні позначення – темпові, репетиційні знаки тощо.

Імпорт та експорт графіки
У разі, якщо в партитуру слід вставити якесь зображення, якого 

немає серед набору позначок або символів програми, таке зобра-
ження слід зробити в одному з графічних редакторів (для несклад-
них зображень може підійти й стандартна програма Paint) та збе-
регти його у форматі TIFF. Збережене зображення можна вставити 
в партитуру командою Create -> Graphics  (у версії 7 і пізніше – No-
tations->Grafics), яка відкриває браузер, в якому слід лише вибрати 
потрібне зображення. Звертаємо вашу увагу на те, що зображення 
можна вставити лише у форматі tiff, до того ж в Sibelius немає мож-
ливості якимось чином відредагувати чи обрізати зображення, отже 
всі необхідні дії (в тому числі й підбір розміру зображення) слід ви-
конати в графічних редакторах.

Експорт у графічний формат може бути корисним в тому разі, 
якщо фрагменти партитури слід вставити, наприклад, у текст до-
повіді або веб-сайту. Для цього слід виконати команду File -> export 
graphics, та вибрати у меню відповідний формат та номери сторінок, 
які потрібно зберегти; можна також зберегти вибрані аколади (selec-
ted systems) або весь файл (All).

Розпізнавання нотного тексту
Як і у випадку зі звичайними текстами, нотні тексти, опубліко-

вані на папері у докомп’ютерну епоху, в окремих випадках варто 
не намагатися набрати з нуля, а спробувати розпізнати. Це може 
значно зекономити ваш час. Щоправда, лише в тому випадку, якщо 
під рукою якісний сканер, а нотний примірник достатньо сучасний 
і якісний.   

Програма, яка може виконати розпізнання, називається 
PhotoScore (або Neuration Photoscore), і її слід проінсталювати окре-
мо. Програма дозволяє керувати сканером безпосередньо (File->Scan 
pages), або ж відкрити готовий pdf-файл (якщо ноти були відскановані 
і збережені раніше). Процес розпізнавання триватиме кілька секунд 
або кілька хвилин (залежно від кількості сторінок pdf-документу) 
і врешті ви побачите приблизно таке робоче вікно програми (мал. 39).
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На жаль, в даному випадку програма розпізнала документ небез-
доганно. Червоними прямокутниками обведено такти, в яких кількість 
нот не вкладається у розмір. Ліворуч червоним шрифтом на чорному 
полі виділено усі такти (сторінка – такт – нотоносець), в яких виникли 
подібні проблеми, і ви можете просто перейти до кожного наступного 
проблемного місця клацнувши мишею на відповідному рядку. 

Виправлення помилок відбувається аналогічно програмі Sibelius – 
ви можете виділяти ноти мишею, пересувати їх стрілками вгору чи 
вниз, змінювати їх тривалість за допомогою keypad, або відповідни-
ми клавішами цифрової клавіатури. Як правило, помилки розпізна-
вання стосуються саме ритму або розподілу голосів. Так, в даному 
прикладі для виправлення помилки слід позначити ноти підголоску 
(зі штилями вниз) як «другий голос» – для цього їх слід виділити ми-
шею (можна виділити декілька нот одразу, утримуючи клавішу shift) 
і натиснувши мишею «2» на keypad, або комбінацію клавіш alt+2 (на 
буквеній клавіатурі). Крім того, в першому такті програмою не було 
розпізнано паузу в нижньому голосі – її, відповідно, слід додати. 

Після того як всі помилки виправлено, файл слід зберегти87 або 
«передати в Sibelius» (File -> Send  to). Якщо деякі помилки залиши-

87 Як і в інших програмах, збереження файлу доцільно робити постійно, аби не втра-
тити роботу в разі непередбаченого відключення комп’ютера. Файл зберігається 
з розширенням .opt, в будь який момент, такий файл можна відкрити як у Photoscore, 
так і у Sibelius.

Мал. 39. Робоче вікно програми Photoscore Ultimate 6
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лись, програма покаже «Rhytm warning» і запитає, чи дійсно ви хо-
чете перейти в Sibelius попри невирішені помилки. Загалом, ви мо-
жете перейти до редагування розпізнаної партитури на будь-якому 
етапі і попри будь-яку кількість помилок. Проте досвід автора цих 
рядків показує, що в Photoscore помилки розпізнавання (і, особливо 
ритмічні!) виправляти легше, ніж потім в Sibelius`і.   

Розпізнавання звукових файлів
Задача розпізнати звуковий файл, тобто записати його звучання 

нотами виглядає актуальною насамперед для музикантів, які ство-
рюють «мінусовки» та кавер-версії відомих хітів, або для фолькло-
ристів, які збирають і вивчають народні пісні. Програма Audioscore, 
яка також розробляється корпорацією Avid і інтегрується в Sibelius 
(якщо її додатково проінсталювати, так само як і Photoscore), на пер-
ший погляд може здаватися безцінним помічником для вирішення 
такого роду задач. 

Проте, на жаль, це не так. Автор цих рядків намагався «розшиф-
рувати» пісню «Ой у полі древо» у виконанні гурту «Древо» за допо-
могою AudiScore і отримав ось такий результат (мал. 40).

У верхній частині вікна ноти відображені у вигляді прямокут-
ників (по вертикальній осі – звуковисотність), а у нижній – у тра-

Мал. 40. Audioscore. Спроба розпізнання пісні «Ой у полі древо»
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диційному нотному записі. Для редагування нотного запису, ноти- 
прямокутники можна пересувати мишею по горизонталі або вер-
тикалі, що одразу ж позначатиметься на нотному запису в нижній 
половині вікна. Втім, коли розпізнавання містить надто багато по-
милок (як на мал. 40), робота із їх виправлення буде більш трудо-
місткою, ніж навіть запис музики «з нуля» на слух.

Питання для самоперевірки
1. Припустимо, вам вдалося завантажити ноти з сайту ISMLP, але 

необхідно їх транспонувати в іншу тональність. Яким чином за 
допомогою програми Sibelius це зробити?

2. Що можна зробити, щоб програма озвучувала нотний текст мак-
симально переконливо на художньому рівні?

Література: 1, 4, 21, 22, 55
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ТЕМА 12 

Finale

Іншим нотним редактором, що безпосередньо конкурує із Sibelius 
є Finale. Хоча призначення цієї програми практично таке ж саме, як 
і Sibelius, ця програма значно відрізняється від попередньої принци-
пами роботи. При інсталяції Finale можуть виникнути проблеми з ві-
дображенням музичних шрифтів – замість дієзів і бемолів відобража-
тимуться незрозумілі закарлючки – це означає, що музичні шрифти 
слід проінсталювати окремо (наприклад, файлом MMFontSetup.exe).

Першу версію програми розробив у 1988 американський програ-
міст Філ Фарранд. З середини 1990-х розробкою програми займається 
компанія MakeMusic. Станом на 2020 рік випущено 26 версій програми.

Якщо у Sibelius є контекстно-залежне меню, то Finale відрізняється 
великою кількістю режимів, кожний з яких призначений для редагуван-
ня лише йому властивих елементів. Почнемо, однак, зі старту проєкту.

Старт проєкту
Як і у випадку з Sibelius роботу з новим файлом можна почати 

з майстра нового проєкту (Setup Wizard). Дії будуть такими.
1) Назва і автор твору, копірайт, а також формат паперу.
2) Вибір інструментів, потрібні інструменти слід перенести з се-

редньої колонки у праву за допомогою кнопки Add.
3) Музичний розмір (Time signature) та розмір твору (Key signature).
4) Темп (позначення текстове та метроному) та, в разі потреби, 

затакт (pickup).

Загальний вигляд та меню програми
У Finale є дві, а починаючи з версії 2007 – три режими перегляду 

нотного тексту, що обираються у меню View. Це – нескінченно довга 
нотна стрічка «Scroll», імітація партитурної сторінки «Page» і режим 
«Studio view», що також являє собою нескінченну стрічку, однак ліво-
руч додається вікно для налаштування звучання інструментів. Page 
view може відображати лише одну сторінку, або декілька сторінок, 
якщо поставити галочку у меню View ->  show multiple pages, номер 
відображеної сторінки фіксується в нижньому кутку вікна. Пересу-
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вати віртуальну сторінку можна й мишею, 
як в Sibelius’і, однак, для цього доведеться 
зайти в спеціальний режим Hand  grabber 
tool (кнопка з намальованою долонею).
Взагалі особливість цієї програми поля-
гає в тому, що для кожного виду елемен-
тів нотного тексту або позначок програма 
має свій спеціальний режим. Наприклад, 
працюючи в  режимі набору нотного тек-
сту, неможливо поставити динаміку, а пе-
рейшовши в режим редагування динаміки 
неможливо редагувати нотний текст. Або, 
іншими словами, редагування того чи ін-
шого елемента здійснюється лише в тому 
режимі, в якому він був поставлений.

Переключення режимів (а їх у програ-
мі більше 60) доступні через меню Tools 
(мал. 41) або з панелей інструментів, які 
розташовуються, зазвичай, по верхньому 
та лівому краях. Програма має кілька та-
ких панелей, будь-які з них можуть бути 
показані або приховані, для вибору потрібних панелей слід клацну-
ти правою кнопкою миші на панелях інструментів та поставити на-
проти потрібних панелей галочки (це робиться вже лівою кнопкою 
миші). Головна панель (Main panel) і перелічені функції представле-
ні у табл. 6. 

Таблиця 6 
Головна панель у програмі Finale

Selection (вибір об’єкта) 

Staff (налаштування нотоносців)

Key signature (знаки біля ключа)

Time signature (музичний розмір)

Clef (ключі)

Measure attributes (ширина тактів і тактові риски)

Simple entry (простий набір нот)

Speedy entry (швидкісний набір нот)

Мал. 41. Вибір панелей 
інструментів у Finale 2007
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HyperScribe (набір нот у реальному часі)

Tuplet (тріолі і т.п. фігури)

Smart shape (ліги та інші подовжені об’єкти)

Articulation (артикуляційні позначки)

Expression (динамічні, технічні та ін. знаки)

Repeat (репризи)

Chord (позначення акордів, табулатури)

Lyrics (вокальні рядки)

Text (текстові фрагменти)

Note size (розміри нот)

Page layout tool (розмітка сторінки)

При включенні того чи іншого режиму змінюється вигляд меню – 
між меню Tools та Windows додається ще одне меню, властиве тільки 
обраному режиму. Ми розглянемо послідовно всі панелі інструмен-
тів пізніше, а зараз звернемося до налаштувань MIDI та вводу нот.

Налаштовування MIDI-пристроїв
Всі необхідні налаштування слід зробити, в залежності від версії 

програми, MIDI/Audio -> Device setup (мал. 42).

У вікні MIDI-in відображатиметься MIDI-клавіатура, а MIDI-out – 
синтезатори звукової карти, а також вбудований у програму синте-
затор SoftSynth88. 

88 В ранніх версіях програми цей синтезатор використовував звуковий набір (sound 
font) synthgms.sf2, розташований у директорії /Program Files/Finale 200x/Component 
Files і міг бути використаний при потребі й в інших програмах. Проте, в останні роки 
технології звукових банків формату .sf2 не розвиваються, тому і сучасні версії про-
грамного забезпечення відмовляються від підтримки цього формату.

Мал. 42. Налаштування пристроїв вводу MIDI та відтворення звуку
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Мал. 43. Вибір VST-інструментів у Finale 2020

Як і в Sibelius, у програмі передбачена можливість відтворення 
MIDI-thru, тобто сигнал з вашої клавіатури буде не тільки записува-
тися програмою, але й, одночасно, поступати на відтворюючий при-
стрій. Для цього потрібно активувати відповідну опцію в меню MIDI.

Налаштування звучання окремих інструментів можна виконати 
або у режимі студійного вигляду, або викликавши мікшер у меню 
Window, або список інструментів у тому ж меню. 

Підключення VST плаґінів 
Як і в Sibelius, у Finale можна підключати додаткові VST- 

інструменти. В Finale 2020 це робиться у вікні Windows -> Score Ma-
nager. В колонці Device за замовчуванням пропонуватиметься вбудо-
ваний інструмент – SmartMusic SoftSynth. Проте, клацнувши миш-
кою на стрілочку, ми побачимо спадний список з якого можемо об-
рати будь-який з VST-інструментів (мал. 43). Для того щоб програма 
побачила VST-інструменти, проінстальовані на Вашому комп’ютері, 
слід увійти в MIDI/Audio -> Device Setup -> Manage VST Plugins Directo-
ry... і запустити Rescan.  

Набір нотного тексту
Як і у Sibelius, нотний набір у Finale можна здійснювати як у ре-

альному часі так і покроково. Набір у реальному часі тут називаєть-
ся Hyperscribe, його налаштування виконуються в меню Hyperscribe -> 
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Hyperscribe Options. Галочка навпроти «tie across barlines» дозволить 
програмі лігувати ноти через тактову риску (в іншому разі, скільки 
б ви не тримали акорд натиснутим, програма «зніме» його у кінці так-
ту й почне наступний такт із пауз). Вкладка Quant settings дозволяє 
обрати тривалості, до яких округлюватимуться всі зіграні вами ноти. 

Перейдемо до покрокового режиму. У Finale існує два режими для 
вводу нотного тексту – «звичайний» (simple entry tool) та «швидкісний» 
(speedy entry tool). Обрати той чи інший метод можна, включивши від-
повідний режим на панелі інструментів. Почнемо зі звичайного.

«Звичайний набір»
При включенні цього режиму активується меню simple, де можна 

побачити всі перелічені доступні команди. Бажано також активу-
вати панелі інструментів simple entry palette (панель простого вводу), 
(мал. 44) та simple entry rests palette (панель простого вводу пауз).

При наявності MIDI-клавіатури набір нот слід здійснювати та-
ким чином: на панелях простого вводу обирається тривалість, яку 
слід вве сти, після чого на MIDI-клавіатури натискається потрібна 
нота. Вибрати ноту на панелі можна як мишею, так і з цифрової кла-
віатури, де:

8 = бревіс 6 = половинна 4 = восьма 2 = 32-га

7 = ціла 5 = четвертна 3 = шістнадцята 1 = 64-та

Якщо потрібно ввести ноту з крапкою – спочатку обирається 
потрібна нота, а потім – крапка (крапка може бути додана також 
з цифрової клавіатури). Для введення паузи можна обрати відпо-
відну паузу – в цьому разі будь-яка клавіша MIDI-клавіатури спра-
цює як введення паузи, або ж обрати потрібну тривалість на нотній 
панелі, але замість клавіші MIDI натиснути клавішу «0» на цифровій 
клавіатурі. Якщо MIDI-клавіатури немає, то можна замість неї ско-
ристатися клавішами A, B, C, D…. відповідно до нот ля, сі, до, ре…89 

89 Пам’ятаємо, що в американській традиції ноту «сі» позначають як «B».

Мал. 44. Finale. Панель простого вводу
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Мал. 45. Швидкісний набір

В будь-який момент ми можемо повернутися до однієї з попередньо 
набраних нот стрілкою ліворуч та змінити її висоту стрілками вверх 
або вниз (у сполученні з клавішею shift – на октаву). Щоб змінити її 
тривалість з клавіатури, слід натиснути відповідну цифру в сполу-
ченні з клавішею Alt. 

Знаки альтерації вводити або редагувати слід наступним чи-
ном: обравши потрібну ноту можна натискати клавіші «+» або «–», 
причому програма не обмежить вас лише дубль-дієзом чи дубль- 
бемолем – ви можете альтерувати ноту на 3,5 тони, при цьому перед 
нотою вишукуються три дубль-дієзи і один дієз (або навпаки – бе-
молі). Енгармонічну заміну можна здійснити клавішою «\», а взяти 
знак альтерації у дужки – клавішою «P». 

Для набору акордів слід послідовно додавати до відповідної 
ноти необхідні інтервали – додавання інтервалу зверху відповідни-
ми цифри (від 1 до 8, з буквенної клавіатури), а додавання знизу, так 
само, але утримуючи клавішу shift. 

«Швидкісний набір»
Для швидкісного режиму одразу ж слід вирішити, чи буде ви-

користовуватися MIDI-клавіатура. Якщо так, то у меню Speedy слід 
встановити галочку на Use  MIDI  device  for  input (використовувати 
MIDI-пристрій для вводу), якщо ж ні – то прибрати галочку.

Після включення режиму Speedy 
Entry  Tool  на нотоносці з’являєть-
ся прямокутник (мал. 45). Цей пря-
мокутник і є робочим полем для 
набору  – його можна встановити 
у  будь-якому такті, з якого слід по-
чинати набір. Це можна зробити або 
мишею, або пересуваючи його стріл-
ками (для пересування прямокутни-
ку між нотними рядками – стрілками 

вверх чи вниз, утримуючи shift). Подальші дії залежать від того, чи 
використовується MIDI-клавіатура. Якщо так, то слід спочатку на-
тиснути на MIDI-клавіатурі потрібну клавішу, а потім, утримуючи її, 
на цифровій клавіатурі – потрібну тривалість (відповідність клавіш 
така ж, як і при звичайному вводі). Якщо клавішу на MIDI-клавіатурі 
не натискати, а натиснути тільки цифру – з’явиться відповідна пауза.

У режимі без MIDI-клавіатури програма працюватиме дещо 
інакше: замість утримання клавіш доведеться пересувати каретку 
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посередині прямокутника вверх чи вниз, допоки вона не досягне 
потрібного місця на нотоносці, й тоді вже ввести певну тривалість 
з цифрової клавіатури. Пауза при цьому вводиться у два кроки – спо-
чатку вводиться будь-яка нота, а потім натисканням клавіши R або 
backspace нота перетворюється на паузу. Навпаки, перетворити пау-
зу на ноту можна натисканням клавіші enter. 

В обох режимах у міру за-
повнення тактів, прямокут-
ник автоматично переміщу-
ватиметься в наступні, а от 
якщо ви спробуєте втиснути 
у такт більшу кількість нот, 
ніж дозволяє музичний роз-
мір, програма запропонує 
один із таких варіантів: або 
залишити як є (тобто дов-
жина такту не відповідатиме 
зазначеному розміру), ско-
ротити останню тривалість, 
або перенести ноту в наступ-
ний такт (мал. 46). Останні 
два відрізняються лише тим, 
що якщо ви задали настільки довгу тривалість, що і в один такт вона 
не впишеться, то при третьому варіанті програма кілька разів запи-
туватиме вас, як вчинити, а при четвертому одразу ж залігує ноту на 
декілька тактів. 

Знаки альтерації виставляються в такий же спосіб, як і при про-
стому наборі. Звертаємо увагу на різну функцію клавіш backpspace та 
delete – backpspace просто вилучає ноту і залишає на її місті паузу, а от 
delete не тільки вилучає ноту, але й переміщує всі наступні ноти, що 
знаходяться в даному такті «назад», на те місце де була вилучена нота, 
в кінці такту при цьому можуть з’явитися паузи, яких не вистачає. 

Набір акордів при «швидкісному» наборі здійснюється у такий 
спосіб – спочатку звичним способом набирається одна з нот акор-
ду, потім каретка повертається назад (стрілка вліво) та зміщується 
на потрібний інтервал (стрілки вверх або вниз) і потім натискається 
клавіша enter. Звичайно це стосується того випадку, коли працюємо 
без MIDI-клавіатури, бо з MIDI-клавіатури можна ввести практично 
будь-який акорд. У режимі швидкісного набору також є можливість 
виконати особливі групування нот – для цього слід розмістити ка-

Мал. 46. Попередження про перевищення 
розміру такту
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ретку на ноті, яку слід розгрупувати, або навпаки приєднати до гру-
пи, і натиснути клавішу «/». 

Набір динамічних, технічних та інших позначок
Набір динамічних і технічних позначок, проставлення артикуля-

ції, ключів та знаків біля ключа, ввід різноманітних текстів здійсню-
ється в різних режимах, що представлені на головній та допоміжних 
панелях. Розглянемо головну панель. 

Selection – цим інструментом можна виділити якийсь елемент 
партитури і натиснувши клавішу enter перейти у відповідний режим 
редагування. на цьому його функціональність вичерпується.

Staff – інструмент для роботи з нотоносцем. Тут можна визна-
чити – які елементи будуть, а які не будуть відображатися на ното-
носці, визначити які з елементів на нотоносці будуть незалежними 
від інших, а також обрати тип нотоносця, водночас програма не об-
межить вас лише п’ятьома лініями, а на відміну від програми Sibelius 
розширить поле вибору до 100 (!) лінійок.

Key signature – інструмент для ро-
боти зі знаками біля ключа. 

У діалоговому вікні можна уточнити: 
з якого по який такт діятимуть знаки, чи 
здійснювати транспонування усіх нот, 
а  якщо не транспонувати, то чи здійс-
нювати їх енгармонічну заміну (мал. 47). 
При виборі знаків програма не обмежить 
вас лише 24 тональностями, і обравши 
варіант Nonstandart…, ви відкриєте для 
себе широке поле для експериментів. 

Time signature – інструмент для ро-
боти з музичним розміром (мал. 48). 
У верхньому кутку двома повзунками 
можна задати кількість та значення 
долей, кнопка composite…дозволяє на-
бирати складні музичні розміри, а га-
лочка Use  a  Different  time  signature  for 
display дозволить вам відображати один розмір, а писати зовсім в ін-
шому. Галочка у віконці rebar music означає, що всі наступні такти 
будуть переписані відповідно до нового розміру. В іншому випадку 
наступні такти не переписуватимуться, а відтак, не відповідатимуть 
зазначеному розміру.

Мал. 47. Finale.  
Вікно Key Signature
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Clef – інструмент для роботи з  клю-
чами. Тут програма робить різницю між 
ключами, що встановлюються з  початку 
такту і тими, що встановлюються посе-
ред такту. В іншому випадку над ключем 
з’явиться маленький квадратик, за який 
ви можете вхопити мишею та перемісти-
ти ключ у потрібне місце (мал. 49). 

Measure attributes – інструмент для 
роботи з шириною тактів і тактовими 
рисками. При активуванні цього режиму 
над кожною тактовою рискою з’являються квадратики – за ці ква-
дратики можна вхопити мишею і тягнути їх, довільно змінюючи 
ширину такту. 

Двічі клацнувши по заданому такту, ви відкриєте діалогове ві-
кно, в якому вказується номер такту, що редагується, представлені 
кілька різновидів тактових рисок, а також кілька опцій, що пов’язані 
з ранжируванням – ширину такту можна задати точно. Корисною та-
кож є можливість розірвати після заданого такту нотний рядок – для 
цього слід встановити галочку на Begin a new staff system.

Наступні три інструменти призначені для вводу нот, ми їх вже 
розглянули.

Tuplet – інструмент для створення особливих фігур ритмічного 
поділу (мал. 50). Щоб активувати цей інструмент, слід один раз клац-
нути мишею на тій ноті, яка повинна стати першою у ритмічній фігурі. 
У вікні ліворуч задається кількість та значення долей, які мають зайня-
ти місце долей, кількість і значення яких задані праворуч. Решта опцій 

Мал. 49. Finale. 
Встановлення ключа 

всередині такту

Мал. 48. Finale. Вікно Time Signature
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визначають особливості написання ритмічної фігури – наявність дуж-
ки, цифри тощо.

Smart shape – при вході в цей режим відкривається панель, що 
містить набір різноманітних ліній – артикуляційних ліг, вилок, тре-
лів і т.д. Щоб скористатися цим інструментом, слід обрати потрібну 
фігуру, клацнути мишею двічі в тому місці, де ця фігура має розпо-
чатися й тягнути її у міру потреби. Водночас, навколо лінії з’явля-
тимуться маленькі квадратики й ромбики – зачепивши їх мишею, 
можна довільно змінювати розташування або форму фігури.

Articulation – клацнувши 
мишею над певною нотою, ви 
побачите вікно із набором 
різних артикуляційних позна-
чень (мал. 51). Якщо натисну-
ти кнопку edit  –  відкриється 
вікно, в якому можна редагу-
вати позначки. Кнопки Main… 
та Flipped  дозволяють обрати 
варіанти відображення того чи 
іншого знаку на той випадок, 
коли він знаходиться над но-
тою або під нотою. 

Expression – клацнувши мишею у потрібному місці партитури, 
ви побачите вікно із набором різноманітних динамічних, технічних 
та темпових позначок, а також репетиційних знаків. Всі вони об’єд-
нані в одному списку. Натиснувши кнопку Edit ви отримуєте можли-

Мал. 50. Finale. Створення особливих фігур 
ритмічного поділу

 Мал. 51. Finale. Налаштування 
артикуляційних позначок
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вість редагувати будь-яке з позначень. Щоб поставити обраний знак 
слід натиснути кнопку Select. 

Repeat призначений для встановлення у творі реприз, форм Da 
capo тощо. 

Chord призначений для написання позначень і табулатур гі-
тарних акордів. Акорд можна ввести вручну (Chord -> manual input), 
з  MIDI-клавіатури (Chord -> MIDI-input) – програма сама проаналі-
зує взятий на MIDI-клавіатурі акорд, або ж, можна запрограмувати 
автоматичний підбір гармонії, проаналізувавши один, два, або всі 
нотні рядки (…Analysis). 

Lyrics призначений для вводу вокального тексту. Текст можна 
вводити безпосередньо у партитуру (Lyrics -> type into score) або спо-
чатку у вбудований текстовий редактор (Lyrics -> Edit text…), при цьо-
му в нижньому вікні можна вказати до якого куплету відноситься 
даний текст. Якщо куплетів декілька – програма автоматично роз-
містить тексти один під другим. Якщо слова повторюються, можна 
скористатися «клонуванням» (Lyrics ->Clone text), тобто перемістити 
мишею текст з одного фрагмента в інший. 

Text дозволяє вводити довільні тексти. Від Expression він відріз-
няється тим, що не впливає на звучання твору. Зате цей інструмент 
дозволяє генерувати поточний час (Text -> Inserts -> time), вставляти 
інформацію про твір і тому подібне. 

Редагування великих фрагментів партитури
У Finale також є можливість вибирати довільні фрагменти нотно-

го тексту і застосовувати щодо нього глобальні редагування. У ста-
рих версіях Finale (до 2007 року) для цього необхідно було зайти 
у спеціальний режим – Mass Edit. У новіших версіях (після 2008) ви-
бір здійснюється в режимі інструмента «Selection tool», а необхідні 
такти можна виділити мишею, або виділити один такт мишею, а на-
ступні – натискаючи клавіші shift+стрілка.     

Стандартними засобами Windows виділені фрагменти можна ко-
піювати, вирізати та вставляти фрагменти. Для цього використову-
ються клавіші ctrl+C, ctrl+X та ctrl+V відповідно.

Операції над виділеними фрагментами можна здійснювати, ви-
кликавши правою кнопкою миші контекстне меню або через меню 
Utilities. 

Зокрема,  можна змінити тривалості (Utilities ->Change -> Note 
durations) або розміри ( -> Change -> Note size) нот, або ж нотні го-
лівки (->Change -> Noteheads). В усіх подібних випадках через діа-
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логове вікно програма запи-
тує, що саме треба змінити і на 
що змінити. При зміні нотних 
тривалостей програма перемі-
стить усі ноти, що з’являться 
після змінених на відповідну 
тривалість. Якщо при цьому 
буде проставлена галочка rebar 
music, переміщення торкнуть-
ся всіх наступних тактів, якщо 
ж галочка знята – наступні такти лишатимуться незмінними, що-
правда, якщо зміна тривалостей робилася у напрямку їх збільшення, 
може виявитися накладка (мал. 52). 

Rebar music – ця опція призначена на той випадок, коли зазна-
чений розмір тактів не відповідає фактичному. Така ситуація може 
трапитися при швидкісному наборі нот. 

Rebeam music – виправляє групування нот у відповідності до 
заданого розміру. Особливо корисна опція Rebeam to lyrics, що здійс-
нює групування у відповідності до вокального тексту.

Apply articulation застосовується в тому випадку, коли до всіх нот 
заданої тривалості треба поставити артикуляцію. У вікні articulation 
обирається номер штриху (якщо ви раптом забули, під яким номе-
ром знаходиться потрібний штрих, натисніть кнопку Select і оберіть 
його зі списку). В наступній секції ви можете або вибрати застосу-
вання штриху до усіх нот, або ж тільки для тих, що мають тривалість 
у певних межах (на мал. 53 – тільки від четвертної до шістнадцятої 
тривалості). 

Мал. 53. Застосування штриху до ряду нот

Мал. 52. Зміна нотних тривалостей
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Transpose – ця функція дозволяє транспонувати фрагмент 
на заданий інтервал вниз або вверх, хроматично або ж діатонічно. 
Увімкнувши галочку preserve original notes, можна зберегти первісні 
ноти, а транспонований матеріал просто накладеться на них. 

Форматування партитури
Додаткові можливості меню Utilities з виділеними фрагментами 

пов’язані з форматуванням нотного тексту. Розглянемо їх. 
Music spacing здійснює автоматичне ранжирування нот. На-

приклад, при швидкісному наборі в цій програмі може виникнути 
ситуація, коли ноти виглядатимуть абсолютно нерозбірливо, як по-
казано на мал. 54:

Застосування цієї функції дозволить виправити ситуацію (мал. 55): 

Lock system «заморожує» розподіл тактів по аколадах на вибра-
ній ділянці партитури. Unlock system скасовує дію попереднього. Fit 
music дозволяє задати обов’язкову кількість тактів на рядок.

Якщо цих інструментів для досягнення якісного результату вия-
вилося мало, скористаємося іншими.

Tools -> Measure – ми вже розглядали цей інструмент, лише на-
гадаємо, що це зручна можливість підігнати ширину тактів вручну.

Tools -> Advanced tools ->Special tools -> Note position – цей інстру-
мент на додатковій панелі дозволяє вручну корегувати положен-
ня кожної ноти. При його активації над кожною нотою з’являють-
ся квадратики (мал. 56). Слід клацнути мишею у потрібному такті 
та перемістити ноти, потягнувши їх за квадратики. Поруч на цій 
же панелі є інструмент для підтягування нотних голівок, а четвер-

Мал. 54. Нерозбірливі ноти

Мал. 55. Фрагмент на мал. 54 після виправлення
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Мал. 56. Finale. Корегування положення нот

Мал. 57. Finale. Виклик програми Shape designer

тий з краю (Accidental mover) – інструмент для підтягування знаків  
альтерації.

Імпорт та експорт графіки
Імпорт та експорт файлу в графічний формат у програмі здійсню-

ється в режимі Tools -> Advanced tools -> Graphics. За допомогою цьо-
го меню можна вставити будь-яке зображення у партитуру (команда 
Graphics -> Place graphics) або ж навпаки, зберегти сторінки партиту-
ри у графічному форматі (команда Graphics -> export pages). Крім того 
Finale  має власний інструмент генерування графічних зображень  – 
«Shape Designer». Для запуску цього інструменту слід включити режим 
Expression, двічі клацнувши лівою кнопкою миші в тому місці парти-
тури, де об’єкт буде розташовано, натиснути Create  misc.  Expression, 
перемкнути кнопку в позицію shape, потім натиснути create у вікні, 
що відкриється – select, і далі create – щоб згенерувати нову, або edit – 
щоб відредагувати існуючу форму. У такий спосіб можна, не засто-
совуючи зовнішніх графічних редакторів, «намалювати» в партитурі 
практично будь-яку нестандартну позначку (мал. 57).
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Розпізнавання нотного тексту
Розглядаючи програму Sibelius, ми говорили про важливість та-

кої опції, як розпізнавання нотного тексту, відсканованого або збе-
реженого у графічних форматах.

У випадку роботи з програмою Finale, для цього слід скориста-
тися програмою SmartScore. У попередніх версіях Finale ця програма 
ін сталювалася одночасно з самим нотним редактором, щоправда 
в «облегшеній» версії  (SmartScore Lite), що дозволяла розпізнавати 
лише ноти для фортепіано. Відповідна опція була доступна у меню 
File -> Import -> SmartScore Lite Scan. В цьому випадку відкривається 
діалогове вікно роботи зі сканером і після сканування та розпізна-
вання матеріал одразу буде доступний для подальшого редагування 
в програмі.  Існує можливість також прочитати і розпізнати графічні 
файли збережені у форматі TIFF (команда File -> Import -> TIFF File).

На жаль, починаючи з 25-ї версії навіть цей, далекий від доско-
налості інструмент у програмі Finale уже не доступний. Проте за-
лишається можливість окремо проінсталювати професійну версію 
SmartScore Pro, яка, на відміну від полегшеної, дозволяє розпізнава-
ти партитури для будь-якого складу виконавців, а також працювати 
з pdf-файлами. Результат розпізнавання можна зберегти у форматі 
MusicXML, який можна імпортувати як у Finale, так і в Sibelius.  

Як перевести файл Sibelius у Finale чи навпаки?  
Питання, яке ми винесли у заголовок підпункту виникає в тому 

випадку, коли ви працюєте у Sibelius`і, а ваш колега – у Finale (або 

Мал. 58. Діалогове вікно програми SmartScan
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навпаки), і ви хочете обмінятись файлами з метою подальшою ро-
боти над ними. 

На жаль, безпосередньо це зробити неможливо, бо Finale не підтри-
мує файлів з розширенням .sib, а Sibelius – з розширенням .mus або .musx. 

Але існує «компромісний» формат, шо підтримуєтья обома нот-
ними редакторами (а також деякими іншими, які залишаться за 
рамками нашого підручника). Це формат MusicXML. Цей формат 
було розроблено у 2004 році, а усі версії програм Finale та Sibelius, 
випущені, починаючи з кінця 2000-х, підтримують експорт і імпорт 
файлів у цей формат. Таким чином, працюючи над нотами в програ-
мі Finale, ви можете експортувати їх у MusicXML90, а потім імпорту-
вати в програму Sibelius. Або навпаки. Щоправда, слід мати на увазі, 
що формат MusicXML може зберегти не всю інформацію щодо фор-
матування партитури (наприклад, відстані між окремими об’єктами 
нотного тексту), і тому після операцій з імпорту-експорту важливо 
виконати ретельну перевірку отриманих файлів. 

Теоретично існує можливість експортувати нотні файли у MIDI- 
формат, а потім імпортувати з іншого нотного редактора. Або ж, на-
віть, експортувати в графічний файл і потім розпізнати. Але в обох 
випадках втрати будуть значно більшими, ніж якщо скористатись 
форматом MusicXML.   

Питання для самоперевірки
1. Сформулюйте відмінність нотних редакторів від інших музичних 

комп’ютерних програм.
2. В які формати можна експортувати файл, створений у нотних ре-

дакторах? 
3. Яким чином файл, набраний у програмі Sibelius відкрити у про-

грамі Finale?

Завдання для самостійної роботи
Набирати у нотних редакторах Sibelius та/або Finale нотний текст, 

запропонований викладачем. 
Вставити фрагмент нотного тексту в документ Microsoft word 

шляхом експорту файлу в графічний формат.

Література: 1, 4, 15, 28, 56
90 В обох програмах відповідні операції здійснюються через меню File -> Export -> 
MusicXML та File -> Import -> MusicXML відповідно.
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ТЕМА 13 

Звукові редактори

Наступний клас програм, який ми розглянемо – це звукові ре-
дактори, тобто програми, що дозволяють працювати власне зі зву-
ком, а точніше його представленням у цифровій формі. Звук в аудіо-
редакторах представляється у вигляді ланцюга хвиль, ідентичних за 
формою акустичним хвилям. 

Розрізняють основні й додаткові можливості звукових редак-
торів. Основними вважаються запис та відтворення звуку, а також 
здійснення монтажу. Додатковими можливостями є застосування 
різноманітних звукових ефектів, що реалізуються за допомогою ін-
тегрованих або під’єднувальних модулів. 

Ще раз наголосимо на різниці між цифровою та аналоговою об-
робкою звуку. Якщо аналогова обробка являє собою суто фізичний 
процес – ті чи інші перетворення звукового сигналу досягаються 
складними ланцюгами різноманітних електричних пристроїв, при 
цьому якість обробки значною мірою залежить від якості вико-
ристаних пристроїв, то цифрова це, переважно, логічний процес, 
вона задається тими чи іншими математичними алгоритмами ро-
боти з  двійковим кодом, в якому представлена звукова хвиля. Ре-
дагування великих обсягів музичного матеріалу може потребувати 
мільярдів математичних операцій над двійковим кодом – ось чому 
виконання деяких завдань розтягуються на кілька хвилин. Ми не 
станемо зупинятися на математичних алгоритмах обробки звуку 
(у звичайній практиці аранжувальників такої потреби не виникає), 
а перейдемо безпосередньо до практичного їх застосування. 

На сьогоднішній день існує доволі багато звукових редакторів, 
серед них – Pro Tools, Sound Forge, Adobe Audition, Wave Lab, Samplitude 
та інші. Ці програми ма ють схожі базові принципи роботи, тому нам 
представляється логічним спочатку розглянути їх сутність, і після 
того перейти до розгляду окремих програм.
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Огляд звукових ефектів

Будь-який звуковий редактор пропонує нам набір звукових 
ефектів, покликаних тим чи іншим чином змінити характеристику 
звуку, а також набір інструментів для аналізу характеристик зву-
ку. Хоча в  різних програмах набори ефектів можуть відрізнятися, 
а  також відрізняється інтерфейс програм, розглянемо спочатку ос-
новні звукові ефекти, що зустрічаються практично в усіх звукових  
редакторах.

За принципом дії ці ефекти можна умовно класифікувати у такі 
групи:

• Амплітудні ефекти (Amplitude effects)
• Ефекти фільтрації звуку (Filtering)
• Ефекти лінії затримки (Delay effects)

Амплітудні ефекти

Амплітудні ефекти (Amplitude) покликані змінювати амплітуду 
звукових коливань і, відповідно, гучність звуку. 

Найпростішим амплітудним ефектом є підсилення звуку 
(amplifying), цей ефект підсилює або послаблює звук на задану кіль-
кість децибел (дБ). Слід мати на увазі, що у звукових редакторах ви-
користовується умовна шкала гучностей, за якою максимальне зна-
чення дорівнює 0 дБ. Будь-яке перевищення цього значення програ-
ма автоматично прирівнює до 0 дБ, тому при надмірному підсилен-
ні максимальні значення амплітуди «обрізаються» і спостерігається 
перекручування звукової хвилі (мал. 59):

Мінімальні значення теоретично сягають мінус нескінченності (абсо-
лютна тиша), проте на практиці обмежуються з одного боку особли-

Мал. 59. Сигнал, спотворений внаслідок  
перевищення максимального рівня амлітуди
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востями нашого сприйняття, з іншого – роздільною здатністю АЦП. 
Оскільки різниця між больовим порогом (120-130 дБ) і середнім рівнем 
міського шуму (30-50дБ) сягає приблизно 90 дБ, причому на рівні больо-
вого порогу музику слухати не рекомендується, то відповідно і корис-
ний амплітудний мінімум звукозапису обмежується рівнем –70…–90 дБ 
(враховуючи, що максимум – 0 дБ). З іншого боку мінімальна амплітуда 
обмежена роздільністю аналогово-цифрового перетворення та похиб-
ками квантування. Згадаємо, що дитеринг (про які йшла мова раніше), 
додає до корисного сигналу шум на рівні близько -93 дБ, а відтак зі 
зменшенням амплітуди до цієї величини будь-які операції над звуком 
просто втрачають свій сенс.

Нормалізація (normalize) – 
по суті цей ефект аналогічний 
підсиленню. Особливість по-
лягає в тому, що програма ана-
лізує весь звуковий файл (або 
заданий фрагмент) і підси-
лює його рівно настільки, щоб 
максимальне значення амплі-
туди відповідало заданому. Як 
правило файли нормалізують 
до 100% (тобто до найгучні-
шого значення, або 0дБ), хоча 
аудіоредактори передбачають 
можливість нормалізації до 
будь-якого іншого значення, 
в  тому числі і більше 100 % 
(однак у цьому випадку вини-
катимуть перекручення).

Затухання та поява звуку 
(fade  out та fade  in) – це ефекти 
поступової зміни амплітуди зву-
ку. Найчастіше застосовується 
в кінці композиції, а також при 
монтажу. Деякі програми дозво-
ляють налаштувати не тільки час 
затухання, але й форму. 

Дія ефекту унаочнюється на мал. 60. Верхній фрагмент – вихід-
ний, перед обробкою, нижній – із затуханням наприкінці (fade out). 

а)

б)

Мал. 60. Дія ефекту fade out:  
а) первісний фрагмент; 

б) фрагмент після обробки
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Динамічна обробка звуку
Складнішим різновидом амплітудної обробки є динамічна об-

робка, що полягає у зміні динамічного діапазону композиції. Най-
більш розповсюдженим і «класичним» типом динамічної обробки 
є  компресія звуку, яка стискає динамічний діапазон композиції, 
при цьому тихі звуки підсилюються, а гучні – послаблюються. При-
стрій, який здійснює компресію звуку, називається компресором. 
Розглянемо його роботу детально. 

Компресію звуку не слід плутати зі стисненням звукових даних, 
хоча англійською мовою обидва терміни пишуться однаково! Якщо 
стиснення звуку зменшує обсяг даних, однак уникає впливу на якість 
звучання, то компресія навпаки – має на меті саме зміну якості звучан-
ня; на обсяг даних компресія не впливає.

З одного боку, компресія звуку зручна для прослуховування аудіо 
в домашніх або, тим більш, дорожніх умовах, коли рівень навколи-
шніх шумів просто унеможливлює сприйняття значних динамічних 
контрастів. З іншого боку, сучасна поп-музика майже не розглядає 
динаміку як засіб музичної виразності, і тут компресія застосовуєть-
ся для досягнення більшої рівності, або «щільності» звучання.

Компресія звуку має ряд важливих параметрів, які зручно пред-
ставити на графіку (мал. 61), в якому по горизонталі відкладено амп-
літуду вхідного сигналу (input), а по вертикалі – вихідного (output). При 
цьому основними параметрами стають поріг та коефіцієнт компресії. 

Мал. 61. Графічне представлення  
компресора
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Поріг (Threshold) визначає рівень, при досягненні якого компресор 
почне обробляти сигнал. Наприклад, значення порогу − 4 дБ означає, що 
компресор оброблятиме сигнал, якщо його рівень досягне значення -4 дБ.

Коефіцієнт (Ratio) визначає, як компресор впливає на сигнал. 
Наприклад, коефіцієнт 2:1 означає, що якщо сигнал перевищить по-
ріг, то це перевищеня повинно бути зменшене удвічі. Якщо рівень 
сигналу перевершує заданий на 1 дб, то після компресії, він буде пе-
ревищувати поріг тільки на 0,5 дб.

Оскільки при проходженні через компресор, загальний рівень 
сигналу, як правило, зменшується, для компенсації застосовується 
загальне підсилення сигналу (Gain). Рівень сигналу на виході при 
цьому підсилюється на задану кількість децибел.

Іншими параметрами є Атака (Attack) 
та Затухання (Release). Атака визначає, як 
швидко компресор почне обробляти сигнал, 
а затухання визначає тривалість обробки сиг-
налу після його початку. Обидва параметри 
задаються у мілісекундах. Компресія із доволі 
великим значенням затухання (порядку 200-
500 мс) іноді використовується як специфіч-
ний прийом у деяких напрямах електронної 
танцювальної музики. 

Сучасні компресори мають нерідко ряд 
суттєвих вдосконалень. Зокрема, нерід-
ко в  компресорі передбачена можливість 
здійснювати компресію лише в заданому 
діапазоні звукових частот. У такому разі за-
дається нижня й верхня межа дії діапазону 
частот. Частотні складові, що виходять до 
заданого діапазону, компресії не піддають-
ся. Багатосмугові компресори дозволяють 
окремо обробляти декілька частотних смуг, 
при цьому параметри компресії для кожної 
смуги частот задаються окремо. 

Параметри компресії можуть задаватися й більш гнучко. Напри-
клад, крива на представленому графіку (мал. 62) має 4 пороги, піс-
ля кожного порогу коефіцієнт стиснення збільшується. В принципі 
ж, цій кривій можна надати практично будь-яку форму, навіть таку, 
при якій коефіцієнт стиснення набуватиме від’ємних величин (тоб-

Мал. 62. Компресія  
з 4-ма порогами

Мал. 63. Лімітер  
на рівні -12 дБ
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то при зростанні амплітуди вхідного сигна-
лу, амплітуда вихідного зменшуватиметься). 
Звичайно, доцільність такої обробки може 
бути поставлена під сумнів, проте експери-
ментаторам варто узяти й таку можливість 
на озброєння. 

Іноді виникає необхідність просто обме-
жити динамічний діапазон певним рівнем 
та привести до нього усі сигнали, що його 
перевищують. Тоді коефіцієнт стиснення до-
рівнюватиме нескінченості (мал. 63 – гори-
зонтальна лінія), а пристрій називатиметься 
лімітером (limiter). Значно рідше виникає 

необхідність збільшити динамічний діапазон запису. В такому разі 
використовується експандер.

Нарешті, іноді доцільно просто вирізати усі дуже тихі фрагмен-
ти запису (наприклад, шуми, викликані недостатньою якістю запису). 
Динамічна обробка за відповідними параметрами називається нойз- 
ґейт (Noise Gate, дослівно – шумова заслінка, мал. 64). Параметри attack 
та release налаштовують для того, щоб при поступовій появі або затухан-
ні звуку перехід до зони вирізання шумів відбувався плавно (мал. 65).

Мал. 65. Дія ефекту нойз-ґейт в залежності від параметрів атаки і затухання

Мал. 64. Нойз-ґейт, 
сигнали слабкіші  
за -20 дБ зрізані



152

Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

Лінії затримки
Наступний ряд ефектів заснований на накладеннях первісного 

сигналу самого на себе із деякою затримкою. Величина цієї затримки,  
а також кількість та інтенсивність накладень мають вирішальне зна-
чення для характеру ефекту і тому розрізняють декілька різних ефектів.

Луна (ехо, echo) – в цьому разі затримка сигналу є достатньо ве-
ликою (не менше 0,1с) і кожне повторення звукового сигналу роз-
бірливо сприймається нашим вухом. В природі луна найчастіше 
спостерігається в гірській місцевості, в каньйонах, на узліссях – там, 
де звук може відбиватися від об’єктів, розташованих на далекій від-
стані (згадаємо, що швидкість звуку складає близько 340 м/с і для 
того, щоб луна досягла нас, наприклад, через секунду, об’єкт мусить 
бути віддаленим на 170 метрів). 

Цифрові ефекти можна налаштувати доволі тонко. Наприклад, 
модуль у програмі Adobe Audition дозволяє встановити час затримок 
(delay), інтенсивність першого (decay) та наступних відбитих сигналів 
(initial echo volume). Усі параметри можна задати незалежно для ліво-
го й правого каналів. Програма SoundForge пропонує модуль  Multitup 
delay, що дозволяє налаштувати час та інтенсивність кожного відбит-
тя сигналу. 

Реверберація (reverb) – в цьому разі відбиття сигналу слідують 
одне за одним настільки часто, що наше вухо сприймає їх як нероз-
ривний звуковий «шлейф», який слідує за кожним звуком, навіть 
якщо перший відлунений сигнал приходить з достатнім запізнен-
ням. У природних умовах ми спостерігаємо цей ефект у приміщен-
нях, коли звук багаторазово відбивається від стін і зливається у про-
тяжний звуковий слід, причому, чим більше приміщення, тим довше 
звук буде відбиватися від його стін і тим довшою буде реверберація. 

Модулі реверберації як правило задають час ранніх відлунь сиг-
налу та загальний час реверберації. Часто реверберація описується 
характером приміщення (концертний зал, велика кімната…), необ-
хідні параметри при цьому прописані в програмі.

Хорус (chorus) – у цьому разі затримка сигналів є настільки не-
великою, що результатом є не стільки відлуння, скільки потовщення 
звукової маси, тобто наслідком затримки стає зміна тембральних 
характеристик. Класичним прикладом хорусу в звичайних умовах 
є гра групи скрипок в оркестрі або спів хорової партії. 

При хорусі, як правило, використовують накладення дещо ви-
дозмінених за частотою сигналів, тому первісний сигнал ніби «роз-
мивається» не тільки в часі, але й у висоті. При певних налаштуван-
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нях цифрових модулів хорус може дати доволі неочікувані ефекти, 
що змінюють сигнал до непізнаваності.

Фленжер (flanger) – як і хорус, цей ефект утворюється при дуже 
малій затримці сигналу – не більше 20 мс, що має результатом зміну 
тембру сигналу. При фленжері додаються лише два сигнали, а час 
затримки доданого сигналу перебуває в постійній зміні. Ця постійна 
зміна і обумовлює специфіку ефекту. Іншими словами, сигнал, що 
додається, то розтягується, то стискається у часі таким чином, що 
при додаванні його до вихідного картина щомиті змінюється – різні 
частоти поперемінно то співпадають по фазі, то знаходяться у про-
тифазі. У свою чергу це обумовлює постійні коливання інтенсивнос-
ті різних частотних складових звуку, звук наче «пливе», переходячи 
з одного каналу в інший, то вияскравлюючись, то пом’якшуючись. 

Фейзер (phaser) – цей ефект подібний до фленжеру, проте тут 
мова йде про ще меншу затримку. Фактично фейзер працює з фа-
зовими зсувами затриманого сигналу по відношенню до первісно-
го, звідки й назва. В результаті при обробці сигналу з гармонічними 
обертонами відчувається лише зміна інтенсивності та просторової 
локалізації звуку. Натомість, при застосуванні фейзеру до шумових 
сигналів ефект нагадує періодичне глісандування. Максимум час-
тотної характеристики в кожний заданий момент визначається тим, 
які з частотних складових у цей момент співпали по фазі.

І фленжер і фейзер у природі практично не зустрічаються, тому 
їх використання створює суто «синтетичний ефект», що знайшов 
своє пристосування в техно та інших напрямах електронної музики. 

Фільтрація звуку
Одна з найважливіших характеристик звуку – його тембр – ви-

значається формою звукових коливань. При використанні звукової 
апаратури нерідко виникає потреба відкорегувати тембр. Це мож-
ливо зробити за допомогою спеціальних пристроїв, які називаються 
фільтрами. Іншими словами, звукові фільтри підсилюють або по-
слаблюють задані смуги частот, змінюючи тембр звуку. 

Вважається, що будь-яке коливання можна представити як суму простих 
коливань. У математиці такий спосіб представлення сигналу називається 
розкладанням у ряди Фур’є. У музичній практиці звукорежисерам нерід-
ко доводиться стикатися з так званим швидким перетворенням Фур’є 
(скорочено – FFT, Fast Fourier transform) – алгоритмом, який дозволяє до-
статньо швидко представити звук як суму простих коливань. Виконання 
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перетворення Фур’є являє собою досить складну послідовність матема-
тичних операцій91 і тому широко застосовуватися у музичній практиці 
стало лише в останні роки з появою потужних процесорів. В аналоговому 
ж устаткуванні фільтри являють собою коливальні ланки, що складають-
ся з котушок індуктивності та конденсаторів або їх аналогів.

Основним параметром будь-якого фільтра є його амплітудно- 
частотна характеристика (АЧХ), яка й визначає характер обробки 
частот. За цією характеристикою усі фільтри мають чотири різнови-
ди (мал. 66):

 - низькочастотний фільтр (low-pass), пропускає нижні частоти 
та заглушує (загороджує) верхні;

 - високочастотний фільтр (high-pass), пропускає верхні та заглу-
шує нижні;

 - смуговий (band-pass), пропускає частоти, що лежать у заданій 
смузі частот і заглушує ті, що лежать поза цією смугою;

91 Докладний математичний опис, а також особливості застосування перетворень 
Фур’є в акустиці можна знайти у книзі Ю. та Р. ПетелиныхПєтєліних Музыкальный 
компьютер. Секреты мастерства.

Мал. 66. Робота фільтрів
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 - режекторний (notch), заглушує частоти, що лежать у заданій 
смузі частот, пропускаючи ті, що лежать поза цією смугою.

Частота зрізу – параметр, який вказує, з якої саме частоти почи-
нається зріз у низько- або високочастотному фільтрі. У режекторно-
му та смуговому фільтрах частота зрізу позначає центральну часто-
ту смуги пропускання або заглушення, окремий параметр позначає 
ширину цієї смуги (bandwidth). Слід мати на увазі, що «ідеальний» 
фільтр, який би раптово переходив від смуги пропускання до смуги 
загородження реалізувати практично неможливо. Цей перехід від-
бувається досить плавно (на мал. 66 – низхідні та висхідні криві).

Тому важливим параметром є також крутизна зрізу (slope), яка ви-
значає, наскільки швидко відбувається цей перехід. Наприклад крутиз-
на низкьочастотного фільтру з частотою зрізу 5 кГц в 12 дБ на октаву оз-
начає, що частоти 10 кГц будуть ослаблені на 12 дБ, 20 кГц – на 24 дБ і т.д.

На практиці часто використовують системи з кількох фільтрів, 
які називають еквалайзерами. Така система дозволяє досить гнуч-
ко підібрати потрібну амплітудно-частотну характеристику.

Нарешті сучасні цифрові технології пропонують так звані 
FFT-фільтри, тобто фільтри, алгоритм дії яких заснований на швид-
ких перетвореннях Фур’є. Ці фільтри найбільш гнучкі у використан-
ні – точність частоти зрізу задаються з точністю до Герца і крутизна 
зрізу майже не обмежена. Такий фільтр особливо корисний для шу-
мопригнічення, а також вирізання небажаних потріскувань, клацань 
і навіть, іноді, невірно взятих музикантом нот. 

Інші ефекти
Відзначимо також такі ефекти як звуковисотний зсув (pitch  shift) та 

розтягнення часу (time stretch). З технічної точки зору досить легко досягти 
одночасної зміни висоти звуку та тривалості – це робиться простою під-
становкою частоти дискретизації. У цьому разі ефект нагадує програвання 
платівки чи касети з іншою швидкістю. Технічно значно складніше стран-
спонувати звук, не змінюючи швидкості відтворення, або навпаки – зміни-
ти швидкість, не змінюючи звуковисотність. Хоча сучасні аудіоредактори  
і дозволяють здійснювати такі операції, якість звуку при цьому, як прави-
ло, страждає, причому чим значніший зсув, тим помітніше викривлення. 

На практиці подібні ефекти застосовуються, наприклад, під час 
запису недосвідченого вокаліста, який припускається фальшивих нот. 
Один із плаґінів – melodyne ми розглянемо пізніше в окремому розділі.

Література: 1, 4, 15, 36
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ТЕМА 14 

Sound Forge

Першою з аудіоредакторів ми розглянемо програму Sound. Про-
грама випускалася з 1991 року компанією Sonic Foundry, але в 2003 
ця компанія була продана корпорації Sony, яка і займалася розроб-
кою подальших  версій програми до 2016 року, коли Sound Forge, як 
і деякі інші програми (зокрема Sony Vegas), були продані корпорації 
Magix. Станом на 2020 рік останньою версією програми є 14-та. 

Програма підтримує файли формату wav, aiff, а також стиснені 
формати mp3 та ogg. Підтримуються файли з будь-якою частотою 
дискретизації, від 2кГц до 192 кГц, якщо, звичайно, вони підтриму-
ються вашою звуковою картою.

Загальний вигляд програми
При відкритті аудіофайлу (відкривається, зазвичай, через меню 

File, робоче вікно програми (мал. 67) представляє осцилограму, тоб-
то зображення усієї послідовності звукових хвиль. По вертикалі, при 
цьому відкладається амплітуда звукового сигналу (у дБ або відсо-
тках), а по горизонталі – час (у секундах, семплах або фреймах). 

Мал. 67. Робоче вікно програми Sound Forge 14
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Для переключення одиниць амплітуди або часу слід натиснути 
правою кнопкою миші на відповідній смузі зі шкалою та вибрати 
зручні одиниці. У нижньому лівому та правому кутках вікна розта-
шовані кнопки «+» та «–», які дозволяють змінювати масштаб відпо-
відно по вертикалі або горизонталі. Переміщатися по звукозапису 
можна і за допомогою верхньої горизонтальної смуги, яка завжди 
відображає звукозапис у повному обсязі (цей елемент доступний 
лише у пізніх версіях програми).

Відтворення та запис
Зазвичай, для відтворення музики від позиції курсору натиска-

ють клавішу пробіл. Повторне натиснення пробілу зупиняє програ-
вання і курсор повернеться на вихідну позицію, також зупинити 
програвання можна клавішею enter, курсор тоді залишиться на місці 
зупинки. Аналогічні операції можна виконувати за допомогою па-
нелі відтворення (мал. 68): 

Поруч зі стандартними кнопками, тут є і доволі специфіч-
ні. Друга кнопка – Loop  Playback переключає програму у режим 
безкінечного відтворення виділеного фрагменту (відтворюєть-
ся тільки «петля»). Третя кнопка програватиме файл від початку 
й до кінця, а четверта – від положення курсору і тільки виділений  
фрагмент. 

Що стосується найпершої кнопки – запису, то в принципі про-
грама може записувати як сигнал з мікрофона, так і будь-який ін-
ший звук, наприклад, власних синтезаторів або потокового аудіо, 
налаштувати ж джерело звуку слід у драйвері аудіокарти.

Найпростіші прийоми редагування
Головна панель (мал. 69) містить стандартні інструменти для 

відкриття та збереження файлів (у програмі працюють і стандартні 
сполучення клавіш Ctrl+O, Ctrl+S). 

Мал. 68. Sound Forge, панель відтворення

Мал. 69. Sound Forgeй, головна панель
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Далі йдуть кнопки для таких стандартних операцій як «скопіюва-
ти» та «вставити», функція яких, по суті, аналогічна будь-якій іншій 
комп’ютерній програмі – виділивши мишею певний фрагмент компо-
зиції, його можна скопіювати, або вирізати, а потім вставити у довіль-
не місце. Відповідні сполучення клавіш Ctrl+C, Ctrl+X та Ctrl+V у про-
грамі також працюють. Для того щоб виділити потрібний фрагмент, 
слід, попередньо включивши режим «Edit tool» (4-та справа кнопка 
на панелі висвітлена, як зображено на малюнку), встановити курсор 
миші на початок необхідного фрагмента та, утримуючи ліву кнопку 
миші натиснутою, тягнути її, доки весь потрібний фрагмент не буде 
виділено (він при цьому зафарбовується у чорний колір). Є й  інший 
спосіб виділення фрагменту – встановивши курсор у потрібному міс-
ці, утримуючи клавішу shift, натискати стрілочки праворуч або ліво-
руч. Межі виділення можна уточнити, викликавши правою кнопкою 
миші контекстне меню. В підменю set selection можна встановити межі 
фрагменту навіть до одного семплу (якщо вибрана відповідна го-
ризонтальна шкала). Функція Snap  to Zero дозволяє підтягнути межі 
фрагменту до найближчого нульового значення амплітуди (тобто 0%), 
дія інструменту Snap to Grid також залежить від одиниць горизонталь-
ної шкали, наприклад, якщо час відлічується в секундах, то тривалість 
початку й кінця фрагмента будуть округлені до секунд. 

Якщо операції копіювання чи вставлення є доволі стандартними, 
то команда «Mix...» (Ctrl+M) надає унікальну можливість накладен-
ня скопійованого фрагмента на існуючий. При цьому відкривається 
діалогове вікно (мал. 70), в якому можна вибрати пропорції, в яких 
сигнали будуть змішувані (source:clipboard – сигнал, що накладаєть-
ся, destination – сигнал, на який накладається). Також можна наклас-
ти сигнал з поступовою появою чи згасанням (fade in та fade out від-
повідно, цифри вказують час). До речі, скопійований фрагмент, який 
знаходиться у буфері обміну (clipboard) можна в будь-який момент 
прослухати, скориставшись кнопкою – play clipboard.

Наступна кнопка – Trim/Crop дозволяє швидко обрізати компо-
зицію, залишивши тільки виділений фрагмент. Інші кнопки є стан-
дартними кнопками скасування та повторення операції (працюють 
сполучення клавіш Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z), а кнопка – Repeat, дозволяє 
повторити вставку матеріалу скільки завгодно разів. 

І нарешті, передостанній інструмент, pencil – це олівець, яким 
можна просто намалювати форму звукової хвилі. Він працює лише 
в дуже великих масштабах і «намалювати» шедевр навряд чи мож-
ливо, проте така опція у програмі передбачена. 
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Недеструктивний монтаж
Розглянутий нами метод копіювання та вставки 

аудіо можна використовувати для монтажу звуку, про-
те він має той недолік, що при цьому змінюється і сам 
файл, що редагується, і якщо ми не збережемо попе-
редньо копії, первісний файл може бути втраченим 
безповоротно.

Втім, у програмі SoundForge передбачена можли-
вість відтворювати файл фрагментами таким чином, 
що сам файл лишатиметься незмінним. Такий спосіб 
полягає у створенні «списку відтворювання» (playlist), 
що складається із «регіонів» (regions). Створити регіон 
можна у кілька способів. Найпростіший здійснюється 
так: потрібний фрагмент виділяється мишею (мал. 71) 
і натискається клавіша R, або задається командою 
меню Insert->Region… Сам список регіонів доступний 
через команду меню View -> Metadata -> Region list92. До 
цього списку можна додавати нові регіони (команда 

92 В ранніх версіях проргами – View -> Region list.

Мал. 70. Вставка звуку з накладанням

Мал. 71. 
Виділення 
фрагменту
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add…), вилучати непотрібні (delete), редагувати або давати назву вже 
існуючих (edit), дублювати (replicate), або розділити регіон відповід-
но до позиції курсора (split). Список регіонів можна зберегти окре-
мим файлом, або завантажити збережений раніше, ці файли мають 
розширення .sfl.

Будь-який регіон можна додати до списку відтворення (playlist) 
командою add  to  playlist, або просто «перетягнувши» потрібні ре-
гіони мишею. Сам playlist доступний через команду меню View -> 
Metadata -> Playlist. У цьому списку регіони можна міняти місцями 
у довільному порядку, зачепивши мишею потрібний регіон у ліво-
му стовпчику і «перетягнувши» на потрібне місце. Щоб почати від-
творення цього списку з певного регіону, слід клацнути мишею на 
відповідний трикутничок у другому стовпчику, біля нього з’явиться 
зображення нотки (мал. 72). У третьому стовпчику можна задати до-
вільну кількість повторів даного регіону. 

Нарешті список відтворення можна конвертувати в окремий 
файл. Для цього слід скористатися командою convert  to  new  з кон-
текстного меню вікна. Після цього програма одразу ж відкриє вікно 
із новоствореним файлом, який слід буде зберегти під новим іменем. 

Іноді виникає потреба навпаки, вилучити окремі регіони із фай-
лу. У цьому разі playlist слід перетворити на cutlist командою Treat 
as Cutlist з контекстного меню. Щоб програти файл без занесених до 
«чорного списку» фрагментів, слід натиснути кнопку play  as  cutlist, 
на панелі відтворення.

MIDI-триґери
Досить слушною можливістю багатьох аудіоредакторів і, зокре-

ма, програми Sound Forge, є керування відтворенням звуку з MIDI- 

Мал. 72. Список регіонів в Sound Forge
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клавіатури. Навряд чи ця можливість може знадобитися для студій-
ної роботи, проте, тих, хто так чи інакше пов’язаний з виконанням 
електронної музики в реальному часі, вона може зацікавити. 

Сутність використання MIDI-триґера полягає в тому, що будь-
яке MIDI-повідомлення – з вашого синтезатора або з програми- 
секвенcера сприймається програмою, як команда для певної дії, 
найчастіше до відтворення або зупинки файлу. Команди MIDI-три-
ґера налаштовуються командою Options -> MIDI triggers. Також слід 
встановити прапорець у меню Options -> MIDI in/out -> Trigger from 
MIDI  timecode, та пересвідчитись, що MIDI-клавіатура підключена  
і правильно вибрана у налаштуваннях Options -> Preferences ->  
MIDI/Sync.

Управління з MIDI-клавіатури можна налаштувати і для плейліс-
тів, вибравши відповідну опцію із контекстного списку відповідного 
елемента плейлісту. При цьому на відповідному фрагменті з’явиться 
зображення ноти (на малюнку вгорі така опція запрограмована для 
передостаннього фрагмента). 

Обробка звуку та ефекти
Sound Forge має у своєму арсеналі всі основні звукові ефек-

ти, які ми перелічували раніше, тому обмежимося лише стислим 
оглядом. Всі доступні програмі перетворення розділені між дво-
ма меню – Process та Effects. Усі вони застосовуються до виділеного 
фрагменту файлу, або для усього файлу, якщо жодного фрагмента  
не виділено.

Більшість ефектів можна перед застосуван-
ням попередньо прослухати, для цього у діалого-
вому вікні передбачена кнопка Preview. Знімаючи 
чи встановлюючи галочку в опції Bypass, можна 
навіть упродовж звучання порівнювати фраг-
мент відповідно із застосуванням та без застосу-
вання ефекту (мал. 73). 

Кожний із ефектів налаштовується цілим 
рядом параметрів. Проте налаштовувати пара-
метри кожний раз перед застосуванням немає 
потреби – більшість параметрів можна зберігати 
як пресети – попередні установки ефекту. Вікно 
для вибору цих пресетів знаходиться вгорі діало-
гового вікна для більшості ефектів і виглядає як 
на мал. 74:

Мал. 73. Фрагмент 
діалогового вікна 

Sound Forge
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Деякі ефекти включають пресети, запропоновані виробником, 
їх можна вибрати розкривши список, або доповнити власними на-
лаштуваннями – для цього слід ввести назву для пресету і зберегти, 
натиснувши на зображення дискети.

Тепер розглянемо модулі, доступні в меню Process:
 - Auto Trim/Crop вирізає тишу на початку та в кінці файлу. Програ-

ма при цьому вважає тишею будь-що, тихше заданого рівня (threshold);
 - Bit-depth converter змінює амплітудну роздільність, це пере-

творення може застосовуватися тільки до всього файлу;
 - Channel converter перерозподіляє сигнал між правим та лівим 

каналами (хоча каналів може бути й більше);
 - DC offset прибирає постійну 

складову, яка являє собою відхилен-
ня центру симетрії хвильового про-
цесу від нульового відліку (мал. 75);

 - EQ – це набір еквалайзерів – 
графічний, параграфічний та пара-
метричний. Перші два дозволяють 
досить наглядно вималювати форму 
фільтру, третій фактично являє со-
бою простий фільтр, у якому зада-
ється тип, частота та крутизна зрізу;

 - Fade – ефект поступової появи або згасання звуку в Sound Forge, 
має окрім стандартних і особливий інструмент, який дозволяє нада-
ти динамічному перетворенню довільну форму;

 - Insert silence – вставка тиші;
 - Inert/flip – інвертує сигнал, іншими словами віддзеркалює 

хвилю по вертикалі;
 - Mute – заглушає виділений фрагмент;
 - Normilize – нормалізація файлів;
 - Pan/Expand – дозволяє розширити або звузити стереобазу;
 - Resemple – змінює частоту дискретизації; це перетворення 

може застосовуватися тільки до всього файлу;
 - Revesre – дзеркально відображає фрагмент по горизонталі, 

іншими словами, фрагмент (або весь файл) відтворюється у зворот-
ному напрямку;

Мал. 74. Панель вибору пресетів

Мал. 75. Сигнал нормальний (зверху) 
та з постійною складовою (знизу)
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 - Smooth/Enhance – доволі складний ефект, який вибірково 
підсилює або послаблює високі частоти. Результатом стає деяке ви-
яскравлення або навпаки, приглушення тембру звуку;

 - Time stretch – стиснення або розтягнення часу без зміни по 
звуковисотності; програма пропонує декілька алгоритмів для різно-
го характеру музичного матеріалу;

 - Volume – загальне підсилення чи 
зменшення гучності.

Наступне меню, effects, містить виключ-
но звукові ефекти. Ряд ефектів має ще один 
важливий параметр: співвідношення обро-
бленого (wet) та необробленого (dry) сигналу, 
яке задається у дБ (мал.  76). Значення 0 дБ 
означає сигнал без підсилення, додатні зна-
чення – підсилений, а від’ємні – послабле-
ний до повного пригнічення при значенні – 
inf. Таким чином, якщо wet=0 дБ, а dry= – inf – 
ми почуємо лише оброблений сигнал, якщо 
навпаки – лише пе рвісний (тобто ефект фак-
тично буде відключено). 

Тепер розглянемо по порядку.
 - Amplitude modulation – це амплітудне вібрато. Регулюється 

частота модуляції (modulation frequency, при цьому слід мати на увазі, 
що модуляція із частотою понад 10-15 Гц перестає сприйматися як 
ефект вібрації, а сприймається радше як певне спотворення із дода-
ванням призвуку відповідної частоти).

 - Chorus – в залежності від параметрів, цей інструмент дозво-
ляє досягти ефекти як хорусу, так і фленжеру.

 - Delay/Echo – ефекти, засновані на лінії затримки. В залежності 
від параметру Delay, тобто часу затримки, ефект може сприйматися 
як досить роздільні відлуння (якщо більше 100-150 с), так і як ревер-
берація. Ефект Multy-tap – дозволяє налаштувати до 8 незалежних від-
лунь за часом затримки, локалізацією (Pan) та силою (від 0 до 100%).

 - Distortion – фактично це модуль динамічної обробки звуку 
з  довільним графіком. У залежності від параметрів він може пра-
цювати як ефект дисторшн, а може і як звичайний компресор або 
лімітер.

 - Dynamics – ще один модуль динамічної обробки. На відміну від 
попереднього, він має також параметри початку й закінчення дії ефекту. 
Особливої уваги заслуговує багатосмугова обробка (Multi-Band Dynamics, 

Мал. 76. Встановлення 
співвідношення обробле-

ного та необробленого 
сигналів
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мал. 77) – сигнал розділяється на 4 частотні смуги, кожна з яких обро-
бляється незалежно від інших. Для активації кожної зі смуг слід зняти 
галочку Band ...  bypass, встановити верхню або нижню границі смуги 
(якщо обрано низько-частотний (low-shelf) чи високочастотний (high-
shelf) фільтр) або центральну частоту та ширину смуги і встановити па-
раметри компресії – поріг (threshold), коефіцієнт (amount) та загальне 
підсилення (gain).

 - Envelope – інструмент, яким можна запрограмувати зміну 
амплітуди сигналу упродовж певного часу. Наприклад, серію посту-
пових спадів і зростань гучності. Відповідна амплітудна крива ма-
люється мишею. Додати точки можна подвійним клацанням, зняти 
або змінити характер лінії – лівою кнопкою, що відкриває контекст-
не меню. 

 - Flanger/Wah-wah – цей інструмент в залежності від налашту-
вань, може дати ефекти фейзеру, фленжеру або «вау-вау» – своєрід-
ний варіант фейзеру, що включає також смуговий фільтр.

 - Gapper/Snipper – ефект, що через певні проміжки часу встав-
ляє в сигнал фрагменти тиші. Частота і тривалість таких фрагмен-
тів регулюється параметрами frequency та length відповідно. У ре-
жимі «gapper» тиша вставляється таким чином, що увесь корисний 
сигнал зберігається, а тривалість фрагмента збільшується. У режи-
мі «snipper» тиша заміщає фрагменти запису, загальна ж трива-
лість не змінюється. Параметр «fade edge» згладжує перехід від тиші  
до звуку. 

Мал. 77. Багатосмуговий компресор
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 - Noise gate – ефект, що пригнічує усі звуки, тихіші ніж зада-
ний поріг threshold. Як правило, ефект використовують для того, щоб 
вирізати шуми в паузах між частинами твору. Параметри attack та 
release налаштовують для того, що б при поступовій появі або зату-
ханні звуку перехід до зони вирізання шумів відбувався плавно. 

 - Pitch – ефекти звукови-
сотного зсуву. У режимі pitch 
shift зсув буде сталим, тобто весь 
фрагмент транспонується на той 
інтервал, який ми призначимо, 
наприклад, на тон вгору чи вниз 
(мал. 78). Движок угорі задає 
транспозицію у півтонах, а вни-
зу – у центах (1/100 долях пів-
тону). Наприклад, на малюнку 
налаштована транспозиція на ¾ 
тону. При цьому дуже важливою 
є опція preserve  duration  –  якщо 
ми її активуємо (поставлена га-
лочка), тривалість звучання не 
зміниться. Модуль pitch bend – дозволяє зробити величину транс-
позиції змінною, тобто музика буде постійно «переповзати» з однієї 
тональності в іншу. Графік налаштовується вручну мишею.

 - Reverb – реверберація. Окрім налаштувань часу затримки, ін-
струмент має також вбудовані фільтри низьких та високих частот 
для віддзеркалених сигналів.

 - Vibrato – ефект звуковисотного вібрато. Подібно до ефекту 
Amplitude  modulation,  тут задається  форма, частота та глибина мо-
дуляції. Частота впливає на характер модуляції принципово – при 
малих частотах (до 1-2 Гц) модуляції матимуть характер хитань, при 
частотах 6-15 Гц – виразної ритмічної пульсації, 20-60 Гц – сильно 
спотвореного звучання із додаванням низькочастотних сигналів, 
від 200 Гц – величина транспозиції сприймається усередненою.

 - Wave Hammer – призначено для завершального мастерингу 
фонограми. Цей інструмент, по суті, являє собою компресор із мож-
ливістю автоматичного налаштування максимуму амплітуди.

Вирізання шумів
Sound Forge має спеціальний плаґін для чищення шумів, який 

називається noise reduction. Щоправда цей плаґін не завжди входить 

Мал. 78. Sound Forge.  
Ефект звуковисотного зсуву
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в комплект поставки програми, і в цьому разі його слід інсталювати 
окремо. 

Рекомендуємо чистити шуми у такій послідовності. Для початку 
виділіть фрагмент файлу, що містить тільки шум і не містить корис-
ного сигналу. Тепер відкрийте плаґін командою меню Tools -> Noise 
reduction. Вікно, що відкриється переключіть у режим nosieprint так, 
щоб воно прийняло такий вигляд, як на мал. 79.

Тепер поставте прапорець Capture noiseprint  і натисніть  preview. 
Графік у робочій області зміниться відповідно до спектру шумового 
сигналу. Тепер виберіть увесь фрагмент композиції, що треба очи-
стити від шуму, і натисніть ОК – операція буде здійснена. 

Цей модуль має ряд налаштувань, які можуть поліпшити якість 
чищення. Повзунок reduce  noise  by визначає наскільки слід змен-
шити шум. Максимальні значення, як правило, не рекомендуються, 
оскільки разом з шумом, програма може вирізати й корисний сиг-
нал. Власне, для того, щоб пересвідчитись що саме програма вирі-
зає, можна включити опцію «keep  residual  output» і послухати шум 
в режимі preview. На вкладці general  існують і інші налаштування – 
частотна смуга, в якій вирізатиметься шум, час атаки та затухання, 
а також FFT size, як правило більше значення забезпечує більшу 
точність роботи програми, проте лише в тому разі, якщо можливо 

Мал. 79. Шумопригнічення за допомогою інструмнту Noise Reduction
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віднайти достатньо довгий фрагмент постійного (незмінюваного 
в часі) шумового сигналу. 

Робота з ланцюгами та автоматизацією ефектів
Так само як і деструктивний монтаж, застосування ефектів в опи-

саний нами вище спосіб призводить до змін самого файлу, після 
чого відновити його у первісному вигляді, як правило, вже немож-
ливо (якщо тільки копія файлу не була завбачливо збережена). Так 
само як і у випадку з монтажем, в програмі передбачена можливість 
провадити різну обробку ефектами у живому часі, не змінюючи при 
цьому сам файл. Більше того, можна обробляти звук кількома ефек-
тами одночасно і, нарешті, програмувати зміни ряду параметрів цих 
ефектів протягом звучання.

Такий інструмент називається Plug-in Chainer і викликається 
через меню View або сполученням клавіш Alt+0 (мал. 80). Натиснув-
ши кнопку Add Plugins to Chain (розташована нагорі праворуч), ми 
відкриємо вікно для вибору ефектів (мал. 81).

Мал. 80. Sound Forge. Plugin chainer

Мал. 81. Sound Forge. Plugin chooser
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Ланцюг ефектів вибудується вверху діалогового вікна, послідов-
ність ефектів можна змінити, пересунувши необхідні плаґіни мишею. 
Слід мати на увазі, що послідовність ефектів визначає послідовність 
операцій над звуком і може мати вирішальне значення для кінцевого 
результату.

Ланцюг ефектів дозволяє не тільки під’єднувати різні ефекти у певну 
послідовність, а для багатьох ефектів він дозволяє запрограмувати змі-
ну ряду параметрів упродовж звучання твору. Наприклад, підключивши 
плаґін Track EQ, можна лише у заданих фрагментах файлу підняти чи 
приглушити певну смугу частот, причому перехід від редагованого до 
нередагованого таким чином фрагмента можна зробити максимально 
плавним.

Для цього на панелі плаґіна який ми хочемо автоматизувати натис-
нути кнопку Show Parametr (крайня праворуч) та активувати опції Show 
Envelope та Enable Envelope  навпроти тих параметрів ефекту, які ми хо-
чемо автоматизувати. Після цього в головному робочому вікні програми 
з’являться лінії (мал. 82, зеленого кольору) – обвідні відповідних параме-
трів. Ці лінії можна зробити кривими будь-якої форми – це робиться за 
допомогою миші: подвійний клік лівою кнопкою додає на лінії точки, які 
можна пересувати, утримуючи ліву кнопку миші вгору чи вниз. Правою 
кнопкою миші можна викликати контекстне меню, яке дозволить вста-
новити точне значення параметру (set to...), а також форму кривої наступ-
ної точками (Linear – лінійний, Fast – швидкий, Slow – повільний, Smooth – 
згладжений, Sharp –  гострий і Hold – різкий перехід в останню мить). 

Вибір правильної форми автоматизації ефектів – доволі скрупу-
льозна робота, і для досягнення оптимального результату може по-

Мал. 82. Sound Forge. Підключення та автоматизація ефектів
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требувати кількох годин експериментів. Звертаємо також увагу на 
кнопку bypass, за допомогою якої можна тимчасово відключити той 
чи інший ефект – це корисно для того, щоб відчути на слух внесок 
кожного із обраних ефектів у загальну звукову картину.  

Нарешті, коли результат нас задовольнить, можна застосувати 
всі ефекти, що одразу внесе зміни у сам звуковий файл. В ранніх 
версіях програми (до 11-ї) це робилось дуже просто – за допомо-
гою кнопки           .. На жаль, починаючи з 11-ї розробники вирішили 
дещо ускладнити користувачам роботу, і тепер застосування ланцю-
га ефектів доступне у меню FX Favorites -> Apply Plugin Chain. Крім 
того, послідовність застосованих ефектів можна зберегти командою 
Save Chain Preset  – це дозволить у майбутньому застосувати таку 
саму послідовність до будь-якої іншої композиції. Разом з тим за-
кликаємо до обережності – після застосування ефектів і збереження 
файлу, відновити первинний файл буде вже неможливо, тому реко-
мендуємо завжди зберігати копії вихідних файлів.

Інструменти синтезу звуку
Sound Forge має в своєму арсеналі також інструменти для синте-

зу звуків. Вони доступні у меню Insert -> Synthesis93. 
DTMF/MF Tones – синтезує сигнали тонового набору телефон-

ного номера. Навряд чи цей інструмент знаходить широке застосу-
вання, хіба що для спеціального ефекту, коли треба відтворити теле-
фонний звук. Значно цікавіші інші два.

FM-synthesis – синтез за допомогою частотної модуляції. Цей 
інструмент має досить багаті можливості для синтезу нових звуків, 
іноді навіть можна досягти доволі реалістичну імітацію різних при-
родних чи техногенних звуків. 

Щоб уявити собі принцип роботи цього інструмента, слід визна-
читись з двома базовими поняттями – це несучий сигнал та мо-
дулюючий. 

Несучий сигнал – це той сигнал, який безпосередньо виводить-
ся на аудіовихід і який, відповідно, ми чуємо. Первісно цей сигнал 
має сталу частоту і сталу форму (та, відповідно, тембр). Щоправда 
його амплітуда може постійно змінюватися, якщо відповідна обвід-
на накреслена у полі в центральній частині вікна інструмента. При-
родно, цей сигнал має сенс у діапазоні 20-18 000 Гц, інші частоти, як 
ми зазначали в перших розділах, лежать за межами нашої чутливості.

93 У старих версіях програми – в меню Tools -> Synthesis.
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Модулюючий сигнал – це сигнал, який модулює, тобто змінює 
частоту несучого сигналу. Якщо модулюючий сигнал підключається 
до несучого, частота останнього втрачає постійність у часі і почи-
нає коливатись з тією частотою, на яку налаштований модулюючий 
сигнал. Природно, ми сприймаємо зміни частоти несучого сигналу 
тоді, коли частота модулюючого сигналу не перевищує 8-15 Гц. Звук 
буде схожим на ефект скрипкового вібрато. При більших часто-
тах, наше вухо вже не встигатиме відстежувати частотні модуляції  
і в  результаті замість вібрато ми відчуємо зміну тембру, а можли-
во і зміну частоти несучого сигналу. На характер модуляції також 
суттєво впливає і амплітуда модулюючого сигналу – при малій амп-
літуді ефект буде незначним і, можливо невідчутним, адже частота 
несучого сигналу буде змінюватися у незначних межах. Навпроти, 
якщо амплітуда моделюючого сигналу велика – навіть при малій 
частоті несучий сигнал зміниться до непізнаваності. Як правило, 
найцікавіші ефекти досягаються невеликою амплітудою модулюю-
чого сигналу та частотою, сумірною, але непропорційною несучому  
сигналу. 

Пропонований програмою інструмент має 
чотири генератори сигналу, кожний з яких 
може стати як несучим, так і модулюючим. 
Значний інтерес являє можливість підключа-
ти декілька генераторів у ланцюги модуляції – 
тобто сигнал може модулювати інший мо-
дулюючий сигнал, який вже модулює несучий. 
Ланцюг із чотирьох послідовно під’єднаних 
генераторів представлено на мал. 83.

Можливе, однак і паралельне підключен-
ня як модулюючих, так і  несучих сигналів. 
Наприклад, чотири паралельно під’єднаних 
генератори можуть озвучити звичайний чо-
тиризвучний акорд (мал. 84). 

Можливі й інші конфігурації підключення 
генераторів, вони налаштовуються повзун-
ком configuration. Тепер розглянемо інші пара-
метри керування цим інструментом:

«Total output waveform length» визначає загальну довжину синте-
зованого звуку і задається у секундах. 

«Insert waveform at» визначає де саме буде поміщено синтезова-
ний звук – на початку чи в кінці файлу, або ж за положенням курсору.

Мал. 83. Ланцюг 
операторів, послідовне 

підключення

Мал. 84. Ланцюг 
операторів, паралельне 

підключення
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Тепер у вікні (під словами current  operator), можна намалюва-
ти довільний графік – це графік амплітудної обвідної звуку. На-
приклад, графік на мал. 85, характеризується відносно швидкою 
атакою та швидким спадом звучання, що продовжується посту-
повим затуханням. Якщо обвідна задається несучому сигналу, 
вона позначатиметься на амплітуді сигналу, якщо модулюючому –  
на тембрі.   

Operator  shape задає форму коливань – синусоїдну, трикутну, 
прямокутну або ж одну із шумових.

Frequency задає частоту в межах від 0 до 22,5 кГц. Природно, оби-
раючи шумовий сигнал, частота звуку вже не встановлюється. 

Мал. 85. Sound Forge.  
Завдання амплітудної обвідної
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Нарешті останній параметр – feedback, тобто «зворотний зв’язок», 
призводить до модуляції сигналом самого себе. Результат може бути 
неочікуваним – звук змінює тембр, іноді висоту, а іноді просто спо-
творюється шумом. 

Simple Synthesis – після ознайомлення з FM-синтезом цей інстру-
мент може нам здатися досить простим. Власне, тут задається лише 
несуча частота з відомими вже параметрами – формою (waveform), 
загальною довжиною (length), та частотою (frequency). Щоправда мож-
на задати різну частоту для початку (start) та кінця (end) звучання –  
в цьому разі ми почуємо глісандуючий звук. При включенні опції Log 
sweep глісандування сприйматиметься нами як рівномірне, в іншому 
випадку – із заповільненням.

Спектральний аналіз
Для спектрального (частотного) аналізу Sound Forge має спеціаль-

ний інструмент, доступний у меню View -> Spectrum Analysis. Цей аналіз 
розкладає звук на частотні складові за допомогою алгоритму, що має 
назву FFT (Fast  Fourier  transform – швидке перетворення Фур’є), про 
який ми вже згадували. Найважливішим параметром цього аналізу 
є FFT size – тобто розмір фрагмента, що піддається аналізу. Річ у тім, 
що з одного боку – чим більша величина цього фрагмента – тим точ-
ніше вдається проаналізувати його спектр частот. З іншого боку, якщо 
музика достатньо швидка й динамічна, то й характер спектру зміню-
ватиметься щомиті, а відтак, для більш точної картини для кожного 
моменту звучання доведеться вибирати менший розмір фрагмента. 

Інші кнопки – це варіанти алгоритму аналізу та кнопки refresh для 
оновлення дисплею (необхідні коли ми переставляємо курсор) та Real 
time monitoring – що дозволяє відслідковувати спектр у процесі реаль-
ного звучання. 

Два вікна пропонують аналіз для лівого та правого каналів. На-
тискаючи правою кнопкою миші (інструмент лупа), можна збільшити 
масштаб, натискаючи лівою – викликати контекстне меню, в якому, 
зокрема, можна повернути масштаб до вихідного розміру. 

Аналіз спектру звука може бути представлений у вигляді лінійної 
діаграми та спектрограми. Лінійна діаграма в цій програмі назива-
ється «нормальним дисплеєм» (normal display, мал. 86), а спектрогра-
ма  – «сонограмою» (sonogram, мал. 87). 

Клацнувши правою кнопкою миші по вікну програми, ми може-
мо викликати контекстне меню, що дозволить детально налаштувати 
параметри аналізу (settings...).
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Питання для самоперевірки
1. Застосування звукових редакторів.
2. В яких випадках доцільно застосовувати компресію? Реверберацію? 

Фленжер?

Мал. 86. Sound Forge.  
Частотний аналіз у вигляді лінійної діаграми («normal display»)

Мал. 87. Sound Forge.  
Спектрограма (sonogram)
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3. Поясніть принципову різницю між транспозицією в іншу тональ-
ність в MIDI-редакторі та аудіоредакторі. 

4. Чому розтягнення та стиснення часу в аудіоредакторі призводить 
до погіршення якості звучання?

Завдання для практичної та самостійної роботи
Ознайомлення з властивостями звуку. Синтезуйте звук у програмі 

Sound Forge методом операторного синтезу за параметрами, вказа-
ними викладачем. Дослідіть особливості форми звукових коливань 
і залежності від них характеру звуку. Збережіть звук у форматі wav.

Реставрація фонограм. Очистіть запропонований викладачем 
фрагмент аудіозапису від шумів та клацань, застосувавши алгоритм 
noise reduction та click eliminator. 

Дослідження властивостей звукових ефектів. Завантажте фраг-
мент класичної симфонічної музики. Застосуйте ефект динамічної 
компресії і дослідіть, як змінилося її звучання. 

Спробуйте застосувати ефекти реверберації та луни з різними 
параметрами. Дослідіть зміни у звучанні файлу. 

Спробуйте за допомогою ефекту pitch странспонувати фрагмент 
музичний на 1 тон, 2 тони, октаву вгору та вниз із збереженням та 
без збереження оригінальної тривалості. Дослідіть, як змінюється 
при цьому якість звучання.

Дослідіть роботу інших ефектів, зокрема фейзеру та фленжеру на 
синтетичних звуках, зокрема, синтезованих шумах, синтезованих 
складних тонах.

Література: 1, 4, 15, 36, 57
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ТЕМА 15 

Програми багатоканального зведення

Можливості сучасних програм багатоканального зведення доз-
воляють зводити музичний матеріал, створений засобами MIDI 
та, власне, звуковий матеріал, наприклад, записаного з мікрофона. 
Тому кожна така програма, по-перше, має: 

 - багатодоріжковий редактор, що дозволяє зводити звучання 
MIDI-доріжок та аудіодоріжок в одне звукове ціле;

 - засоби для редагування звукових доріжок;
 - засоби для редагування MIDI-доріжок та підключення про-

грамних синтезаторів.
Для досягнення якісного результату, слід, з одного боку, доби-

ватися якості звучання кожної доріжки окремо, а з іншого – гармо-
нічного й збалансованого їх звучання в сукупності. Якоюсь мірою ці 
два вектори є взаємодоповнюючими і тому по них можна рухатися 
паралельно. 

Що стосується аудіодоріжок, то їх якість залежить від майстер-
ності виконавця та умов його запису. Запис низької якості зробити 
бездоганним неможливо жодними звуковими ефектами, в ліпшому 
випадку вдасться згладити або замаскувати окремі недоліки. При 
редагуванні аудіодоріжки застосовують переважно недеструктив-
ний метод – тобто ті чи інші звукові ефекти підключаються на кож-
ну доріжку окремо, і в процесі роботи аранжувальник може необме-
жено експериментувати з підключенням чи відключенням ефектів, 
поки не доб’ється бажаного результату. 

Що стосується MIDI-доріжок, то тут важливе значення має під-
бір тембрів інструментів. Звичайно 128 тембрів стандарту General 
MIDI, якими постачаються звукові карти комп’ютерів – це дуже мало, 
і тому в програмах багатоканального зведення передбачена можли-
вість підключення віртуальних синтезаторів, семплерів та банків 
звуків. Їх багатоманіття зростає з кожним роком, розширюючи обрії 
тембрової фантазії композиторів і тому кожен аранжувальник заці-
кавлений відстежувати появу нових інструментів та опановувати їх. 
Більшість таких інструментів інсталюються у спеціально відведену 
для цього директорію, після чого їх можна підключити як плаґіни. 
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Використання програмних синтезаторів дає додаткові можли-
вості в порівнянні з використанням вбудованого синтезатора зву-
кової карти. Синтезатор створює окрему доріжку на мікшері про-
грами, до якої можна застосовувати звукові ефекти, так само як і до 
аудіодоріжок, тоді як до MIDI-доріжок звуковий ефект не може бути 
застосований. Полегшується також і задача експорту MIDI в аудіо – 
MIDI-доріжку можна просто експортувати командою File -> export . 
Якщо ж MIDI-доріжка відтворюється синтезатором звукової карти, 
її доведеться буквально «переписувати» в аудіо в реальному часі, як 
ми це описували раніше.

Розглянемо три програми цього типу – Adobe audition, Cakewalk 
Sonar та Cubase. Не зважаючи на те, що в принципі можливості цих 
програм ідентичні, Adobe audition більше розвинена у засобах реда-
гування аудіо, Cakewalk Sonar – у засобах редагування MIDI, а Nuendo 
займає посередню позицію. Згадаємо ще одну популярну програму 
цього класу – Nuendo, проте оскільки вона дуже схожа на Cubase, ми 
не будемо на ній зупинятися окремо.

Adobe audition

Програма Adobe audition раніше розроблялася під назвою Cool 
edit і розглядалася як багатодоріжковий аудіо редактор. Основною 
її відмінністю від Sound Forge, від самого початку, була підтримка 
кількох аудіодоріжок та можливість їхнього зведення в один файл. 

Що стосується можливостей редагування звукової доріжки, то 
відмінності цієї програми від Sound Forge порівняно незначні. Най-
більш відчутною є, мабуть, з одного боку відсутність у програмі опе-
раторного синтезу звуку, але з іншого – більш детальне представ-
лення аналізу звуку у вигляді спектрограм. В іншому ж, незважаючи 
на певну різницю в інтерфейсі, програма використовує подібні мо-
дулі й терміни, тому їх огляд ми зробимо більш стислим.

У версії 3.0 програма мала також і повноцінний секвенсер з мож-
ливістю підключати віртуальні синтезатори та банки звуків, завдяки 
чому цю версію можна розглядати як повнофункційну робочу стан-
цію. Ще однією унікальною особливістю 3-ї версії був панорамний 
і фазовий аналіз у вигляді спектрограми. На жаль, у пізніших вер-
сіях вектор розвитку програми змінився деградацією, і програма 
втратила можливість роботи з MIDI і втратила панорамну і фазову 
діаграми. Особливо прикрою обставиною є і те, що версію 3.0 не під-
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тримує Windows 10 і для інсталяції цієї програми необхідно мати 
Windows 7. 

Загальний вигляд програми
Загалом вигляд цієї програми нагадує Sound Forge – зображення 

звукової хвилі в робочій області панелі інструментів зверху та кнопки 
для програвання і масштабування знизу. Проте, ця програма може 
працювати в трьох режимах, які активуються кнопками0     
або ж переключаються вкладками.

 - Режим Edit  view призначено для редагування однієї звукової 
доріжки. 

 - Режим Multitrack view – для зведення кількох звукових доріжок. 
 - Режим CD view – для запису треків на аудіо-компакт-диск.

Робота в однодоріжковому режимі
Як правило, операції із редагуван-

ня звуку, як-то застосування звукових 
ефектів чи вирізання звукових шумів 
слід роботи в однодоріжковому режимі. 
У версії Adobe Audition 3.0 за замовчен-
ням робоча область представляє звук 
у вигляді осцилограми (Waveform), по 

вертикалі відкладена амплітуда, по горизонталі – час, формат якого 
можна переключати, викликавши контекстне меню. Проте, за допо-
могою панелі переключення режимів (мал. 88)  або командами меню 
view – waveform,  spectral  frequency,  spectral  pan,  specrtal  phase можна 
було переключитись у режим частотної, фазової або панорамної 
спектрограми. Версія Adobe Audition 2018 одочасно і кроком впе-
ред, і двома кроками назад у порівнянні з версією 3.0 – її робоче 
вікно дозволяє одночасно спостерігати звукову доріжку у форматі 
послідовності хвиль та частотної спектрограми (причому розмір 
цих вікон можна змінювати, зачепивши мишею кордон між ними), 
проте фазова і панорамні спектрограми стали недоступними. 

Спектральний аналіз
Можливості частотного аналізу програми Adobe Audition майже 

ідентичні з програмою Sound  Forge, лише з тим винятком різниці 
у термінах – те що розробники Sound Forge називають «сонограма», 
розробники Adobe Audition – «спектральним дисплеєм», а те що 
в Sound Forge названо «нормальним дисплеєм», в Adobe Audition – 

Мал. 88. Панель переключення 
режимів спектрограми  

в програмі Adobe Audition 3.0
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«частотним аналізом». Втім слід розуміти, що в обох випадках йдеть-
ся про дві форми представлення аналізу спектру звука – у вигляді 
лінійної діаграми і у вигляді спектру (див. Тему № 8) 

«Нормальний дисплей» представляє частотний аналіз у вигляді 
діаграми, де по горизонталі відкладається частота (у Гц), по верти-
калі інтенсивність (у дБ), на верхній рамці відображається також тон 
(вказується нота, октава і поправка в центах) частоти, що на даний 
момент переважає (мал. 89). 

Аналогічно до «сонограми» Sound Forge, Adobe Audition пропо-
нує спектральний аналіз у тривимірних координатах (мал. 90), де по 
горизонталі відкладається час, по вертикалі – частота звуку, а інтен-
сивність же частотних складових представлена кольором від світ-
ло-жовтого для найінтенсивніших частот до малинового для серед-
ньої інтенсивності і фіолетового – для слабкої, чорний колір означає 
відсутність частот у даному діапазоні. 

Мал. 89. Частотний аналіз

Мал. 90. Спектрограма в програмі Adobe Audition
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Характер аналізу залежить 
від FFT size, який встановлю-
ється командою меню Edit  -> 
Preferences (в старих версіях 
Options  ->  Settings) на вклад-
ці Display. В Adobe  Audition 
цей параметр, однак, нази-
вається Resolution (дослів-
но  – розділення). Нескладно 
переконатися, що мінімальне 
розділення забезпечує ліпшу 
точність по горизонталі (тоб-
то у часі), а максимальне – по 
вертикалі (тобто по частотах). 
Оперування з великим розділенням потребує більше часу від про-
цесору, що може ускладнити спостереження при прослуховуванні 
в реальному часі. 

Значною перевагою програми Adobe Audition в порівнянні 
з  Sound Forge є можливість редагувати звук, редагуючи його спек-
трограму. Будь-який фрагмент спектрограми можна виділити за 
допомогою миші (мал. 91) і, при потребі, вирізати (delete), підси-
лити амплітудним ефектом, або скомпресувати. Така операція по-
значиться і на самому звучанні і може бути корисна для виконан-
ня таких задач, наприклад, як вирізання окремих сторонніх шумів, 
потріскувань і т.п. Точність обробки, до речі, також при цьому буде 
залежати від обраного розділення. Режими виділення фрагментів 
спектрограми переключаються кнопками         на панелі інструмен- 
тів, або командою меню Edit -> Tools. В новій версії введено також 
ряд додаткових інструментів, що пропонують більш витончені спо-
соби виділення спектру частот. Ми залишимо їх на самостійний роз-
гляд користувача.

Фазовий аналіз
Фазовий аналіз дозволяє виявити співвідношення фази сигна-

лів лівого та правого кана лів. Розглянемо спочатку аналіз на діагра-
мі, що викликається командою меню Window ->  Phase  analysis. На 
мал. 93 пред ставлено фазовий аналіз сиг налу, що співпадає по фазі 
у лівому правому каналах, причому співпадають також і амплітудні 
значення. Суб’єктивно такий сигнал сприйматиметься як розташо-
ваний по центру. На діаграмі – пряма, що йде під кутом 45º. Анало-

Мал. 91. Виділений фрагмент у режимі 
спектрограми
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гічно виглядатиме і будь-який інший сигнал, що повністю співпадає 
для лівого й правого каналів.

Інакше виглядатиме картина, якщо сигнал у лівому каналі буде 
зсунуто по фазі на 90º відносно правого, тобто звук лівого каналу 
запізнюватиметься на чверть періоду коливання (мал. 92). У цьому 
разі на максимуми амплітуди в правому каналі завжди припадати-
ме нуль у лівому каналі, і навпаки. Суб’єктивно сигнал сприймати-
меться зміщеним ліворуч, діаграма виглядатиме у формі кола.

При зсуненні сигналу на 180º, діаграма знов прийме вигляд 
прямої лінії, спрямованої під кутом 135º, в стерео такий звук може 
сприйматися досить незвично, а при зведенні в моно – суттєво спо-

Мал. 92. Сигнали із різницею фази 90º

Мал. 93. Сигнали співпадають по фазі
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творюватиметься внаслідок інтерференції. Для того, щоб усунути 
небажаний ефект, можна інвертувати (тобто «повернути» на 180 º) 
звуки в одному з каналів командою Effects -> Invert. 

Фазова спектрограма (доступна лише у версії 3.0) показує різни-
цю у фазах хвиль між правим і лівим каналом. За допомогою цього 
спектра можна, наприклад, визначити, де ця розбіжність буде най-
більшою. 

Звукові ефекти
Тепер оглянемо меню ефектів, доступ-

них для обробки звуку. Вони доступні в меню 
Effects і класифіковані за типами. Як і в Sound 
Forge, кожний ефект має ряд заготовок – пре-
сетів (presets,  мал. 94), передбачена також 
опція попереднього прослуховування (preview) 
із застосуванням та без застосування (bypass) 
ефекту. Ефект застосовується до виділеного 
фрагмента або, якщо нічого не виділено, до 
всього файлу. 

У версії Adobe audition 3.0 меню Effects від-
кривають три ефекти глобальної дії:

 - invert – обертає звуковий сигнал по вер-
тикалі; 

 - reverse – по горизонталі (тобто фрагмент 
звучатиме ззаду наперед);

 - mute – виділений фрагмент просто пере-
твориться у тишу.

Тепер розглянемо ефекти по порядку для версії Adobe audition 
3.0. вони розсортовані за принципом дії на:

 - амплітудні (Amplitude);
 - затримки (Delay);
 - фільтрації (Filter & EQ);
 - частотної модуляції (Modulation);
 - реставрації (Restoration);
 - реверберації (Reverb);
 - спеціальні (Special);
 - стереопанорамуваня (Stereo imagery);
 - звуковисотного та часового зсуву (Time and pitch).

Сутність більшості ефектів вже була розглянута раніше, тому тут 
дамо лише стислий опис: 

Мал. 94. Вибір пресетів
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 - Amplify – підсилення звуку, доступно окреме налаштування 
двох каналів;

 - Amplify/Fade – ефекти поступового підсилення чи затухання;
 - Dynamic processing – динамічна обробка, що в залежності від 

параметрів, може спричинити ефект компресії, нойзґейту, або на-
віть дисторшну. Вікно має чотири вкладки, на вкладці Graphic можна 
намалювати обвідну динамічної обробки, Traditional – запрограму-
вати ту ж саму криву за допомогою параметрів порогу, коефіцієнту 
та підсилення; Atack/Release – параметри включення та відключення 
ефекту, а Band Limiting – обмежити при бажані частотний діапазон, 
до якого застосовуватиметься ефект;

 - Envelope, амплітудна об-
відна, що малюється мишею;

 - Hard limiting працює ана-
логічно компресору, обмежую-
чи амплітудний діапазон зада-
ним максимумом;

 - Multiband compressor  – 
чотирьохсмуговий компресор 
(мал. 95), у якому всі параме-
три – поріг, загальне підсилен-
ня, відношення, включення та 
відключення – задаються окре-
мо для кожної смуги (потріб-
ні числа слід вводити вручну). 
Кожна смуга може працювати 
в режимі solo (S), тоді інші час-
тотні смуги відключаються), або 
в режимі bypass (B), в цьому 
разі обробка для заданої смуги не застосовується. На дисплеї вгорі 
можна корегувати межі частотних смуг а також спостерігати частот-
ний аналіз. Регулятори праворуч – це регулятор амплітуди сигналу 
на виході та лімітер, що також обробляє сигнал після його обробки  
процесором;

 - Normalize – нормалізація до заданого рівня;
 - Tube-modeled compressor – ще один різновид компресора, що 

налаштовується тими ж параметрами.
Ефекти меню Delay містять головним чином ефекти луни з на-

строюваними часом затримки, амплітудою та зворотнім зв’язком 
(тобто відбитий сигнал відлунюватиметься до повного затухання). 

Мал. 95. Adobe Audition.  
Multiband compressor
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Ефекти Filter and EQ включає різного роду фільтри та еквалай-
зери. Окрім різноманітних еквалайзерів тут є тако ж FFT-фільтр та 
різноманітні фільтри, засновані на «наукових» алгоритмах (sceintific 
filters). Окремо відзначимо Notch filtering, призначений для відфіль-
тровування вузьких смуг шуму, як, наприклад, гудіння несправної 
електропроводки чи DTMF-сигнали мобільного телефону. 

До групи ефектів Modulation у програмі віднесено такі ефекти як 
хорус, фленжер і фейзер.

Ефекти підменю Special включають такі три ефекти:
 - Distortion – ефект дисторшн, параметри якого визначаються 

графічно;
 - Convolution – ефект модуляції сигналів заданим імпульсом, 

набір яких міститься в програмі;
 - Music – модуляція звукового сигналу певною послідовністю 

нот. Рекомендуємо проводити експерименти з більш-менш сталими 
сигналами, попередньо послабивши їх амплітуди до -10… -15 дБ за-
для уникнення обрізувань. 

Розглянемо панорамні ефекти, представлені у підменю stereo 
imagery:

 - Pan/expand – панорамний ефект, що дозволяє переміщувати 
центр стереопанорами упродовж звучання, а також розширювати 
чи звужувати стереобазу. Відповідні обвідні слід малювати мишею.

 - Auto-panner – здійснюються періодичні переключення звуку 
із одного каналу в інший, задається частота (у Гц) та інтенсивність 
(у %) переключень.

 - Chanel mixer – перерозподіляє звук між лівим і правим кана-
лами. 

 - Vocal cut – досить цікавий ефект, заснований на тому, що всі 
звуки, які звучать по центру, тобто співпадають по амплітуді в пра-
вому та лівому каналах, взаємознищуються. Іноді в такий спосіб 
можна вирізати вокальну лінію, якщо тільки до неї не застосовува-
лись різноманітні ефекти на кшталт реверберації. Частіше, однак, 
вирізання не призводить до очікуваного результату.

 - Stereo field rotate – ефект що дозволяє обертати стереопано-
раму із заданою частотою. Ефект сприймається як панорамний до 
частоти в декілька герц, при частоті обертання від 15-20 Гц і вище 
з’являються додаткові частоти у спектрі звуку, звук може бути змі-
нений до непізнаваності. 

Ефекти підменю Time/Pitch включають ефекти пов’язані зі зву-
ковисотним зсувом та розтягненням або стисненням часу звучання: 
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 - Doppler shifter – ефект, що імітує ефект Доплера94. Задаються 
відстань, напрямок та швидкість руху уявного об’єкта, всі ж необхід-
ні обчислення програма здійснює сама; 

 - Pitch Bender – ефект постійно змінюваної транспозиції, фор-
ма якої задається графіком;

 - Pitch correction – ефект, який ми хочемо порекомендувати 
для вокалістів, інструмент аналізує мелодію та «підтягує» фальши-
ві ноти до їх потрібної висоти. Інструмент добре працює лише тоді, 
коли звук являє собою одноголосну мелодію;

 - Stretch – аналог модулів Pitch shift та Time stretch у програмі 
Sound  Forge. Працює у трьох режимах – звуковисотного зсуву, роз-
тягання часу або зсув методом підстановки частоти дискретизації 
(змінюється і висота і час). 

Реставрація фонограми
У меню Effects  є також підменю Restoration (в ранніх версіях – 

Noise reduction), що включає цілий ряд ефектів, призначених для ви-
різання різноманітних негативних явищ фонограми. 

Click/Pop eliminator виявляє та знищує різного роду потріску-
вання, властиві записам з вінілових платівок. Для застосування цьо-
го ефекту слід спочатку знайти потріскування (detect), а потім засто-
сувати сам ефект (OK), що для великих файлів може зайняти навіть 
цілу годину. Для початківців ми рекомендуємо застосовувати опцію 
auto-find threshold levels (тобто автоматичний пошук), налаштування 
параметрів вручну вимагає значного досвіду. 

Clip Restoration – ефект, який відновлює обрізані хвилі заповненням 
секцій новим аудіоматеріалом. Обрізування (Clipping) виникає в тому 
разі, якщо амплітуда сигналу перевищує максимально допустиму. 

Hiss reduction вирізає високочастотний шум, властивий записам 
з магнітофонних касет. 

Noise reduction працює подібно аналогічному модулю в Sound 
Forge. Виділивши фрагмент файлу, що містить тільки шум слід про-
аналізувати його спектр, натиснувши кнопку Capture  profile  після 
чого, виділивши потрібний фрагмент (можна у тому ж вікні натис-
нути кнопку select entire file, щоб вибрати увесь файл). У тому ж вікні 
визначаються і параметри шумопригнічення – зокрема, величина 
пригнічення та FFT size. 
94 Ефект Доплера – акустичний ефект, що виявляється у зміні частоти звуку, якщо 
джерело звуку рухається відносно спостерігача. У реальному житті він виникає, 
наприклад, при спостереженні проїжджаючого транспорту.
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Синтез звуку
Програма має три інструменти синтезу звуку, найцікавіший 

з  яких модуль генерування тонів, що викликається командою 
generate -> tones. Цей модуль реалізує як підсумовувальний так і, ча-
стково, операторний синтез (мал. 96). 

До базової частоти (Base frequency) можна додати ще 4 частотних 
компоненти (Frequency components), відношення яких задається про-
порцією (можна задавати як цілі, так і дробові величини), а також їх 
амплітудою (що задається у відсотках до базового компоненту).

Крім того базова частота може періодично коливатися в межах 
частоти «Modulated by» з частотою «Modulation frequency». Якщо ці ве-
личини відносно невеликі, модуляція сприйматиметься як вібрато. 
При достатньо великій Modulated  by  звук сприйматиметься як глі-
сандуючий, а при великих обох величинах результатом стане специ-
фічне тембральне забарвлення, якщо відношення до того ж будуть 
непропорційні – створюватиметься мультифонічний звук. 

Робота у багатодоріжковому режимі
Описані нами прийоми редакції та аналізу стосувалися одно-

доріжкового режиму програми. Проте перевагою програми є мож-
ливість працювати з кількома звуковими доріжками та зводити їх 
в  один файл. Для того щоб «перекинути» файл з однодоріжкового 
режиму у багатодоріжковий, слід скористатися командою Edit -> 

Мал. 96. Adobe audition 2018. Синтез звуку
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Insert in Multitrack або просто сполученням клавіш Ctrl+M. Також, ви-
діливши певний трек, можна імпортувати до нього будь-який звуко-
вий файл командою file -> import або insert -> audio. 

Тепер оглянемо вікно програми у багатодоріжковому режимі 
(мал. 97).

Основне вікно являє собою ряд доріжок, на яких розміщені зву-
кові фрагменти, вони представлені прямокутними вирізками.  Їх 
можна вільно посувати по горизонталі й по вертикалі, а також копі-
ювати і вставляти із треку в трек. Можна також розрізати фрагмент 
на дві частини на місці курсора (кнопка split або просто Ctrl+K). Лі-
воруч кожна доріжка має вікно її налаштувань, де ми бачимо стан-
дартні мікшерські кнопки: M: mute – сигнал доріжки заглушується; 
S: solo – сигнал доріжки відтворюється але решта заглушується та 
R: (record – на доріжку здійснюється запис сигналу). Також у цьо-
му вікні ми бачимо налаштування гучності й панорами, назва треку 
за замовченням нумерується, проте при бажанні можна присвоїти 
і власну. 

У кожному такому фрагменті ви побачите синю (по центру) і зе-
лену (зверху, в інших версіях кольори можуть бути іншими) смужки. 
Перша з них дозволяє налаштувати обвідну панорами, а друга – гуч-
ності. На практиці ця можливість може бути корисною для монтажу 
фонограм, наприклад, щоб накладення кінця одного фрагмента на 
початок іншого сприймалося непомітно, достатньо закінчити один 
трек із затуханням, а інший почати з набуванням звучності і розта-

Мал. 97. Вікно багатодоріжкового редактора Adobe audition
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шувати їх як показано на мал. 98. Звичайно ж, при цьому важливо, 
щоб у момент накладання звуки самі по собі були ідентичними або 
хоча б суб’єктивно схожими.

Стисло про додаткові панелі інструментів. Вони можуть відклю-
чатися або підключатися через меню Windows,  їх також можна пе-
ретягувати мишею, зачепивши за її вкладки. Серед них звернемо 
увагу на поле files, воно, як правило, розташоване ліворуч – у ньо-
му зібрані окремі звукові файли, завантажені у програму – їх мож-
на безпосередньо «витягати» мишею і вставити у потрібний трек. 
Панель інструментів зверху викликається або прибирається через 
меню view -> shortcut bar.

Віртуальний мікшер і маршрутизація сигналу
Тепер повернемося до звукових ефектів і розглянемо яким чи-

ном їх можна застосовувати у багатодоріжковому режимі. При роз-
гляді попереднього редактора ми вже пояснювали, що ефекти можна 
застосовувати «деструктивно» – коли виділяється певний фрагмент 
файлу і змінюється тим чи іншим ефектом і «не деструктивно»  – 
тобто сам файл залишається незмінним, але його відтворення про-
ходить через один чи навіть кілька ефектів, вибудованих у ланцюг. 
Останній спосіб дозволить нам експериментувати нескінченно без 
ризику втратити файл у первісному вигляді, щоправда рано чи пізно 
деструктивні перетворення таки доведеться зробити. 

У разі, коли звукових доріжок не одна, а декілька, виникає важ-
ливе питання маршрутизації сигналу, тобто питання послідовно-
сті, в якій сигнал проходитиме через ті чи інші ефекти. Так, сигнал 
з будь-якої звукової доріжки може подаватися або безпосередньо на 
вихід звукової карти, або ж проходити через ланцюг ефектів. 

Мал. 98. Adobe audition. Монтаж звуку
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У програмі Adobe audition (а по суті і в інших подібних програ-
мах) існує два способи побудови спеціальної маршрутизації. 

Перший з них полягає в тому, 
щоб просто під’єднати той чи 
інший ефект до заданого треку. 
У версії програми 3.0 і пізніших 
для цього слід здійснити таку 
послідовність дій:

1)  увійти в режим «fx»;
2)  розширити поле нала-

штувань треку, для чого зачепи-
ти й  потягнути мишею за край 
цього поля вниз так, щоб від-
крилися всі його налаштування, 
як показано на мал. 99;

3)  у списку ефектів, натис-
нувши на стрілочці праворуч, 
вибрати в контекстному меню 
потрібний ефект та налаштува-
ти його параметри. 

Зазначимо, що в ранніх версіях програми ця операція виглядала 
простіше – слід було просто натиснути кнопку FX в полі налашту-
вань треку і додати в поле Effect  Rack всі необхідні ефекти. Однак 
з часом програмне забезпечення не тільки вдосконалюється, але 
й ускладнюється, отже у версії 3.0 кожен ефект доведеться включати 
в окремому рядку, і активувавати кнопкою FX Power (ліворуч від наз-
ви ефекту, та угорі над списком)95.

Ефект-доріжки
У принципі для кожного треку можна підібрати свій, індивіду-

альний набір ефектів. Однак нерідко постає задача застосувати один 
ефект одразу для кількох треків, наприклад, якщо на цих треках 
записані однотипні інструменти чи голоси. Звичайно, можна було 
б просто «повісити» на кожний з них один і той самий ефект з од-
наковими параметрами, причому ці параметри не потрібно було 

95 Взагалі-то існує і зручніший, хоча інтуїтивно менш зрозумілий спосіб підключення 
ефектів. Він полягає в тому, щоб знайти потрібний ефект у полі effects, зачепити його мишею 
і перенести у відповідний трек так само, як ми переносили звідти звукові файли. Відмінність 
лише в тому, що файл можна поставити у певний момент часу звукової доріжки, ефект же 
діятиме від початку до кінця, якщо тільки інше не прописати в його автоматизації.

Мал. 99. Adobe audition.  
Підключення Fx-ефектів до аудіо-доріжок
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б  навіть кожного разу налаштовувати вручну – достатньо просто 
зберегти налаштування в пресетах. Однак цей спосіб доволі кропіт-
кий, а найголовніше – не дозволить нам опрацьовувати кілька тре-
ків в реальному часі. 

Вирішення цієї задачі полягає в застосуванні спеціальної ефект- 
доріжки, яка в Adobe audition називається «шина» (bus)96. Для цього 
слід виконати дії в такій послідовності (мал. 100):

1)  повернутись у режим inputs  /outputs  (на малюнку кнопка ви-
світлена);

2)  розтягнути до необхідних розмірів поле налаштувань треку 
(так само, потягнувши мишею за нижній край поля);

3)  у вікні output клацнути у контекстному меню add bus (додати 
ефект-доріжку) або ж вибрати з тих, які ми вже додали. Якщо по-
треби направляти сигнал на таку доріжку немає, замість bus у полі 
output має стояти master;

4)  слід знайти підключену ефект-доріжку внизу, під усіма тре-
ками (можливо для цього доведеться використати смугу прокрутки 
праворуч) і «начепити» на нього ланцюг ефектів так само, як ми це 
робили для кожного окремого треку. Якщо ефект-доріжок викори-
стано декілька – вони різнитимуться своєю літерою, хоча при потре-
бі кожному з них можна привласнити ім’я, клацнувши двічі у полі 
з надписом «Bus A»;
96 Англомовний термін bus в електроніці, зазвичай, перекладається як “шина”. На наш погляд 
такий переклад допустимий і для програм аудіоредакторів, втім термін “ефект-доріжка”  
є точнішим і більш вдалим завдяки аналогії з термінами аудіодоріжка та MIDI-доріжка.

Мал. 100. Adobe Audition. Підключення ефект-доріжок
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5)  виходом кожної ефект-доріжки за замовчуванням буде 
мастер-трек, хоча при бажанні її можна зв’язати з іншою ефект- 
доріжкою і  таким чином створити цілий ланцюг.  У  ранніх версі-
ях ця процедура також виглядала дещо простіше – достатньо було 
натиснути у  полі налаштувань треку кнопку «out1», створити там 
ефект-доріжку (або обрати із вже створених) та, натиснувши в тому 
ж вікні кнопку «Properties», оснастити ефект-доріжку  потрібними 
ефектами. Однак – можливості програм ростуть і складність корис-
тування разом з ними. 

Роботу будь-якого ефекту 
можна автоматизувати, тоб-
то прописати зміни його па-
раметрів упродовж звучання 
твору. Найпростіший спосіб 
це зробити – перевести Track 
automation mode у режим write 
(мал. 101) і спробувати в про-
цесі відтворення поекспе-
рементувати з параметрами. 
Щоб прослухати свій резуль-
тат, слід перевести опцію 
в режим read. Корисно також 
унаочнити всі обвідні пара-
метрів, які при цьому вийш-
ли – для цього слід натиснути 
мишею на білу стрілочку, по-
ряд із встановленням режиму, 
і обрати обвідну (або декіль-
ка обвідних) для відображен-
ня, при цьому використані 
обвідні будуть помічені зі-
рочкою (мал. 102). За бажан-
ням, ці обвідні можна просто 
домалювати мишею.

Зведення і збереження результатів

Для того щоб «злити» всі звукові доріжки в одну, слід скориста-
тися командою File -> Export -> Multitrack mixdown. При цьому відкри-
ється діалогове вікно, як зображено на мал. 103: 

Мал. 101.  
Активація автоматизації ефектів

Мал. 102. Вибір автоматизованих ефектів  
для відображення
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У відповідних полях цього вікна обирається директорія, назва 
і формат файлу, причому, якщо подальше редагування вже не пла-
нується, при потребі, можна вибрати один із стиснених форматів. 
Нижче – роздільність (bit  depth), зведення у стерео- чи моноканал. 
Якщо обрана опція open files after export97, одразу ж після збереження 
програма імпортує зведений файл у робочу область.

Завдання для практичної та самостійної роботи
Очистка фонограм. Очистити запропоновану викладачем фоно-

граму від шумів та інших перешкод в аудіоредакторі Adobe audition.
Монтаж записів. Здійснити монтаж фонограми, використовую-

чи багатодоріжковий редактор. Добитися непомітного переходу від 
однієї частини фонограми до іншої.

Дослідження звукових ефектів. Аналогічно завданню попередньої 
теми, дослідити роботу різних звукових ефектів у програмах Cubase. 

Література: 1, 4, 15, 36, 57

97 У версії 3.0 – insert mixdown into.

Мал. 103. Adobe audition. Збереження зведеної фонограми
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ТЕМА 16 

Робота з MIDI

Cakewalk Sonar

Детально розглянемо секвенсер у його класичному варіан-
ті – у  програмі Cakewalk98. Перша версія програми була випущена 
компанією Twelve Tone Systems у 1987 році і запускалась з опера-
ційної системи DOS. Починаючи з 1991 програма випускалась під 
Windows 3.0, а згодом і для новіших версій. У середині 1990-х років 
з’явились версії програми Cakewalk pro audio, які підтримували не 
тільки MIDI, але і аудіо-доріжки, і таким чином, Cakewalk став пов-
ноцінною цифровою робочою станцією (DAW). Ми розглядатимемо 
останні версії програми – Cakewalk Sonar Platinum та Cakewalk Sonar 
SX 3, які є майже ідентичними за своїми можливостями. 

Оглянемо робочу область програми (мал. 104). Основна її ча-
стина – це MIDI-доріжки або «треки», що мають вигляд довгих па-

98 Назва походить від негритянського танцю, що був особливо популярний у США на 
початку XX століття.

Мал. 104. Робоча область у програмі Cakewalk Sonar
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ралельних стрічок, для зручності кожна з них відрізняється своїм 
кольором, який, до речі, можна змінити, викликавши в контекст-
ному меню команду clip properties. При потребі ми можемо рухати 
ці стрічки як по горизонталі (тобто переміщувати у часі), так і по 
вертикалі (тобто переносити матеріал з однієї доріжки на іншу), для 
цього достатньо просто зачепити стрічку мишею і потягнути. Стан-
дартні комбінації ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, delete, ctrl+Z працюють відпо-
відно для копіювання, вставки, вирізання та видалення доріжок, або 
ж скасування попередньої нашої операції. 

Над робочим вікном програми містяться панелі інструментів, 
більшість із них як правило прихована. Щоб активувати ту чи іншу 
панель, слід скористатися командою Views -> Toolbars та позначити 
галочками потрібні. 

В нижній частині вікна виділена доріжка відображається у ви-
гляді клавішного редактора і доріжки контролерів, про які мова піде 
нижче.

Властивості MIDI-доріжки
Оскільки запис музики в секвенсері здійснюється на MIDI- 

доріжки, було б доцільно спочатку розглянути їх властивості. Для 
кожної доріжки існує панель налаштувань, що знаходиться ліворуч 
від неї (мал. 105). За замовченням кожна доріжка має назву типу 
«Track 3», але при великій їх кількості радимо привласнити кожній 
своє ім’я відповідно до інструмента чи елемента фактури, щоб не за-
плутатися потім у їх номерах. Просто клацніть двічі у полі для назви 
треку і введіть її з клавіатури. Наступні кнопки – M, S, R, мають такі 
ж значення, як і в програмі Adobe audition:

M (mute) – заглушити доріжку;
S (solo) – доріжка звучить, але 

інші заглушені. Іноді, коли звучан-
ня «брудне», буває корисно про-
слухати всі доріжки окремо, щоб 
з’ясувати, де вкралася помилка;

R (record) – на доріжку здійс-
нюється запис з MIDI-клавіатури; 
якщо функція активована на кіль-
кох доріжках, запис здійснювати-
меться на декількох одночасно. 

Якщо вікно налаштувань розгорнути (кнопками вгорі праворуч, 
або просто потягнувши мишею за нижній край), ми побачимо ряд 

Мал. 105.  Панель налаштувань  
MIDI-доріжки
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додаткових параметрів. Параметри гучності й панорами регулюють 
відповідні параметри, проте є сенс їх використовувати, якщо не за-
діяні контролери № 7 та № 10 відповідно. В іншому випадку програ-
ма зчитуватиме значення контролерів. 

Нижче розташовані налаштування параметрів входів і виходів 
MIDI-сигналу. Input – в цьому полі відображається MIDI-клавіатура  
(якщо є). Якщо пристрій не підтримує маршрутизацію по різних 
MIDI-каналах просто ставте «omni». Наступне вікно output –  за за-
мовченням тут буде драйвер звукової карти комп’ютера, проте, якщо 
ви підключите DX- чи VST-інструменти, вони відобразяться в цьому 
списку. Яким чином їх підключати і навіщо, ми опишемо далі.

Відлік часу
Зосередимо увагу на такому питанні, як відлік часу у секвенсері. 

У секвенсерах відлік часу ведеться у два способи – абсолютний і му-
зичний. Якщо абсолютний – це звичні нам секунди і долі секунд, то 
музичний – відлічується в тактах і долях такту. Найдрібніша одиниця 
виміру – tick. Кількість «тіків» в одній долі такту може становити від 
48 до 960. Вона визначається налаштуванням Preferences -> Project -> 
clock -> ticks per quater-note99. Звичайно, чим більше тіків у долі, тим 
більша точність встановлення MIDI-події, проте навряд чи в цьому 
завжди буває необхідність. Між відносним часом і абсолютним існує 
залежність, що визначається темпом. Темп у секвенсерах визнача-
ється кількістю ударів метронома на хвилину (bmp – beats per meter), 
тобто, наприклад, одна доля в темпі 60 bmp дорівнюватиме рівно 
одній секунді, а в темпі 120 bpm – 0,5 с. 

Запис же у відносних долях має такий вигляд: тт:дд:ttt, тобто, 
наприклад, запис 10:01:060 означатиме 10-й такт, перша доля, 60-й 
тік. Якщо тіків у долі – 120, то 60-й тік припаде рівно на другу вісімку. 

Запис MIDI-доріжок в реальному часі
Тепер перейдемо до запису. Якщо у Вас є MIDI-клавіатура, то для 

початку запису слід просто активувати кнопку R на відповідній до-
ріжці  і натиснути клавішу     (Record) на транспортній панелі (мал. 
106). Програма розпочне запис.

Правіше на панелі відображається поточна позиція курсору, 
з якої розпочнеться відтворення або запис, нижче – темп і музич-

99 В старих версіях програми відповідне налаштування меню - options -> project -> ticks 
per quater-note.
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ний розмір. Перші доріжки зручніше записувати під метроном – 
для цього слід натиснути кнопку із зображенням метронома, відмі-
тити опції playback (якщо метроном потрібен під час відтворення) 
або record (якщо метроном потрібен під час запису).

Режими редагування MIDI-доріжок
Так чи інакше, методом живого 

чи покрокового запису рідко вда-
ється досягти бажаного результату 
одразу ж. І тоді доріжки доводить-
ся редагувати вручну. Теоретично 
вручну можна запрограмувати до-
ріжки і з нуля. Для тих, хто добре во-
лодіє нотними редакторами, мож-
ливий альтернативний варіант  – 
нотний текст набрати в нотному 
редакторі, зберегти як MIDI-файл,  
а потім відкрити цей файл у програ-
мі Cakewalk. У будь-якому випадку 
нам необхідно розглянути редактор  
доріжок. 

Для того щоб перейти в режим 
редагування окремої MIDI-доріж-
ки, слід двічі клацнути на ній ми-
шею. Доріжка відображатиметься 
в нижній частині робочого вікна 
за замовченням у режимі в одному 
з  трьох режимів – piano roll (кла-
вішний), staff (нотний) або event list (список повідомлень). Як пра-
вило, за замовченням відкривається piano roll, однак в будь-якому 
випадку ми можемо переключати режими командами меню Views, 
а в попередніх версіях програми була передбачена також додаткова 
панель інструментів Views (мал. 108). Для зручності доріжку можна 
відкрити і в окремому вікні, проте у версіях Platinum та Sonar SX3 

Мал. 106. Cakewalk Sonar. Транспортна панель

Мал. 107. Cakewalk Platinum. 
Маніпуляції для розгортання вікна 

редакторів доріжки

Мал. 108. Переключення режимів 
редагування MIDI-доріжок  

у Sonar Producer Edition v4.0.1
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для цього слід зробити дві маніпуляції – натиснути в нижньому пра-
вому кутку програми на трикутник, у контекстному меню (мал. 107) 
обрати «undock», а після цього розгорнути вікно редактора100. 

Режим staff
Режим staff, або нотний режим – 

представляє музичний матеріал 
у  звичному нотному вигляді. Ноти 
можна домальовувати мишкою, ви-
бравши необхідну тривалість на па-
нелі зверху (вікно під інструментом 
«олівець», при клацанні по ньому 
мишею відкривається контекстне 
меню)101, або пересувати їх мишею 
в тому чи іншому напрямку. 

Якщо клацнути по ноті правою 
кнопкою миші, відкриється діалогове 
вікно її властивостей (мал. 109), кож-
ну з яких можна при потребі змінити. 
Це – час у музичному форматі, звуко-
висотність, динаміка102 та тривалість. 

Режим piano roll
Редактор piano roll, або клавішний режим своїм виглядом на-

гадує фортепіанну клавіатуру (власне, її ми бачимо ліворуч), що 
розтягнулася нескінченою стрічкою зліва направо (мал. 110). Відлік 
тактів ведеться на шкалі зверху, а кнопками, що розташовані обабіч, 
ми можемо змінювати масштаб по вертикалі та горизонталі. 

Самі ж ноти відображаються подовженими прямокутниками – 
чим довший прямокутник, тим довша тривалість ноти. Будь-який 
100 В обох версіях – Platimun та Sonar SX3 присутнє недопрацювання розробників – за 
певних обставин вікно режиму може зникнути і команда меню Views -> Piano roll view не 
спрацьовуватиме. В цьому випадку слід зберегти проєкт, закрити його і запустити знову. 
101 У версії Platinum і ця функція працює некоректно. В Sonar SX3 – задовільно. Проте 
загалом ми не рекомендуємо використовувати нотний редактор Cakewalk – це нее-
фективно. Над нотним текстом ефективніше працювати в нотних редакторах.
102 Дослівно velocity означає “швидкість” – розробники мають на увазі швид-
кість, з якою музикант натискає клавішу на MIDI-клавіатурі. Проте, на наш погляд, 
оскільки в українській виконавській традиції прийнято говорити про різну “силу”, 
або “динаміку” звуковидобування, то і відповідний параметр ліпше називати  

“динамікою”.

Мал. 109. Вікно налаштування  
властивостей окремої ноти
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з них можна довільно редагувати, проте для цього важливо повер-
нути головну панель (мал. 111, панель ліворуч): 

Інструмент Select дозволить обрати ноту або декілька для по-
дальших операцій:

 - Move доволяє рухати ноти по горизонталі і вертикалі; 
 - Edit – змінювати параметр velocity;
 - Draw – домальовувати або склеювати ноти.

Найвитонченішим є інструмент Smart, залежно від того, в якому 
саме місці ноти-прямокутника його використовувати, він дозволяє:

лівий край: встановити початок ноти;
правий край: встановити закінчення ноти;
верхній край: встановити velocity ноти; 
нижній край: перетягнути ноту в інший осередок.
Інструмент «snap  to  grid» 

(мал.  111, панель праворуч) ви-
значає роздільність введення 
нот олівцем, тобто, наприклад, 
якщо роздільністю вибрана по-
ловинна тривалість (half), то 
будь-яка нота може бути введена 
лише на першу або третю долю 4/4-ного такту, а якщо ціла (whole), 
то лише на першу. До речі, цей інструмент доступний і при багато-

Мал. 110. Робоче вікно програми Cakewalk Sonar Platinum  
в клавішному режимі.

Мал. 111. Вибір нотних тривалостей  
у нотному режимі Cakewalk Sonar SX 3
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доріжковому перегляді, в цьому випадку обмеження виникатимуть 
при переміщенні доріжок. У нових версіях програми щоправда 
передбачений і  своєрідний «компромісний» варіант роздільності, 
якщо активовано режим Magnetic strength, ноти можна буде підтягу-
вати більш вільно.

У вікні ліворуч від головного розташовано список доріжок, що 
дозволить вам швидко переходити з одного треку на інший. У ран-
ніх версіях секвенсерів можна було одночасно переглядати лише 
одну доріжку, в нових, однак, можна вибрати для перегляду декіль-
ка. У цьому разі ноти висвітлюватимуться різними кольорами – для 
кожної доріжки своїм кольором. У цьому режимі ноти усіх показа-
них доріжок доступні для редагування, однак введення нових нот 
здійснюватиметься лише на той трек, який в даний момент виділено 
у багатодоріжковому режимі (track view). 

Event list
Event list, або список  повідомлень являє собою структурований 

список MIDI-повідомлень. Хоча на вигляд цей список занадто склад-
ний, щоб, наприклад, прочитати в ньому мелодію, проте він стає ко-
рисним, коли треба детально розглянути послідовність повідомлень. 
Фрагмент подібного списку представлено на мал. 112

Пояснимо значення стовпців зліва направо. 
Trk – track, тобто номер MIDI доріжки.
HMSTF – час у форматі години:хвилини:секунди:фрейми.
MBT – час у форматі – такти:долі:тікі.
Ch – номер MIDI-каналу.
Kind – тип MIDI-повідомлення. Як правило, повідомлення різ-

них типів відрізняються кольором.

Мал. 112. Cakewalk Sonar.  
Списковий редактор
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Data – значення параметру. Якщо повідомлення передбачає 
кілька параметрів, вони займатимуть кілька стовпчиків, зокрема, 
для нот перше значення вказує звуковисотність (pitch), друге – дина-
міку (velocity), третє – тривалість (duration). 

Кожне значення, в тому числі й тип повідомлення, можна реда-
гувати, клацнувши по ньому мишею двічі. Для зручності на панелі 
інструментів вгорі можна налаштувати список так, щоб він відобра-
жав лише вибрані типи повідомлень.

Кнопки + та – (мал. 113) дозволяють відповідно додати або вилу-
чити повідомлення. В меню View можна обрати – чи відображати усі 
типи MIDI-подій, чи лише деякі. Команда меню Tracks -> Pick Tracks  
дозволяє вибрати доріжки для відображення в списку.

Обробка фрагментів MIDI і аудіо
Якщо досі ми досліджували головним чином можливості реда-

гування кожного повідомлення окремо, то тепер розглянемо ряд 
інструментів, які дозволяють редагувати MIDI цілими фрагментами. 
Частина з цих інструментів може редагувати також і аудіо доріжки, 
якщо такі виділені. Ці інструменти доступні в меню Process. Розгля-
немо їх поступово.

Quantize – функція вирівнювання нот, корисна, наприклад, 
у тому випадку, коли матеріал зіграно на клавіатурі неточно, нерів-
но, але потрібно вирівняти (мал. 114). Перелічимо параметри цієї 
функції:

Resolution – розділення 
квантування, тобто трива-
лості, до яких треба округ-
лити час взяття усіх нот.

Strength – точність 
квантування, якщо менше 
100%; квантування вико-
нується лише з деяким на-
ближенням.

Swing – свінг, тобто від-
ношення кожної першої 
тривалості до кожної дру-

Мал. 113. Меню режиму Event list

Мал. 114. Cakewalk sonar.  
Налаштування квантування
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гої. Рівномірний рух, властивий класичній музиці відповідатиме 
значенню 50%, тоді як для джазової музики властивим було б кван-
тування по вісімках зі свінгом порядку 60-67%. 

Window – «вікно» між сусідніми долями, що підлягає квантуван-
ню. При 100% «вікні» квантуванню підлягає весь простір. Зі змен-
шенням «вікна» між долями утворюється проміжок, що не підлягає 
квантуванню. Наприклад, при квантуванні вісімками з вікном 99% 
шістнадцятки залишатимуться на своїх місцях, а з вікном 65% не-
змінними залишатимуться й тріольні вісімки. 

Offset – постійне відхилення від музичних долей у тіках.
Нарешті, квантування можна застосовувати лише до часу взят-

тя ноти, а можна і до її тривалості, а якщо зняти галочку only notes, 
lyrics  and  audio квантування охоплюватиме також і повідомлення  
контролерів.

Transpose – транспонує фрагмент на заданий інтервал вниз або 
вгору. Якщо позначити галочкою transpose audio, ефект торкнеться 
також і аудіодоріжок, щоправда, слід пам’ятати, що значний звуко-
висотний зсув аудіо призводить до спотворення тембру звучання.

Slide – пересуває вибрані MIDI-повідомлення на заданий інтер-
вал вперед або назад. При цьому вибраний фрагмент накладається 
на подальші.

Nudge – дослівно означає «штовхати ліктем», він спричиняє зсув 
матеріалу на невеликий інтервал назад, вперед, вгору або вниз. Інтер-
вал зсуву можна змінити якщо увійти в меню Process->Nudge->Settings.

Interpolate – функція, що переносить певний матеріал з одно-
го діапазону в інший. Працює у два кроки – в першому слід вибра-
ти вихідний діапазон подій (тобто повідомлень будь-якого типу), 
у другому – кінцевий діапазон. У залежності від налаштувань можна 
здійснити транспозицію, компресію, інверсію або просто автозамі-
ни, наприклад:

Параметр
Діапазони

ДіяВихідний
(1 вікно)

Кінцевий
(2 вікно)

Note, Key E2-E4 E3-E5 Транспозиція на октаву вгору

Note, Key E2-E4 E4-E2 Інверсія нот

Note, Key E?-E? F?-F? Заміна нот «мі» на «фа» в усіх октавах

Note, velocity 50-127 80-127 Динамічна компресія



201

ЧАСТИНА 2. Практичне керівництво з музичного програмного забезпечення

Length – інструмент для зміни тривалості подій, зручний коли 
треба змінити штрих виконання, або, наприклад, розтягнути чи стис-
нути у часі довгу імпровізаційну каденцію. Для MIDI-повідомлень  
він має два режими – start times змінить час, коли повинна бути взя-
та та чи інша нота, що фактично означає або пришвидшення або 
уповільнення, а duration – лише тривалість нот, фактично це змі-
нює лише штрих, самі ж ноти залишаються «на своїх місцях». Може 
й комбінувати зміну тривалостей нот та їх зсув у часі. Якщо активо-
вано опцію stretch audio, аудіодоріжки також будуть розтягнуті або 
стиснені у часі, проте нагадуємо, що для аудіоматеріалу такий ефект 
може призвести до спотворення якості звучання. 

Scale velocity – призначений для редагування динаміки (пара-
метр velocity) і зручний, коли треба зробити поступове diminuendo 
або crescendo. Має два режими – якщо percentage не активовано, ди-
наміка вибраних нот починатиметься від значення begin і поступово 
змінюватиметься до значення end, якщо percentage активовано, пер-
вісна динаміка змінюватиметься відповідно на зазначену кількість 
відсотків. Нагадаємо, що максимальне значення velocity в MIDI завж-
ди дорівнює 127.

Retrograde – всі MIDI-події ідуть у реверсному напрямку.
Deglith – видаляє усі повідомлення, вище заданої ноти, тихіше 

заданої динаміки та коротші заданої тривалості. 
Fit to time діє фактично так само як і length, з тією лише різницею, 

що тут задається одразу час, в який повинен вкластися музичний ма-
теріал, а всі необхідні для цього обчислення програма робить сама. 

Робота з контролерами
Тепер зупинимось на редагуванні контролерів. Вони відобра-

жаються у списку повідомлень червоним кольором, проте зручніше 
їх редагувати в клавішному режимі. На мал.  110 активовано стріч-
ка з параметром velocity і стрічка з контролером №11, що відпові-
дає за гучність. Щоб додати інші стрічки, слід натиснути кнопку 
«+» і у вікні, що відкриється (мал. 115) обрати потрібний контролер. 
Прибрати зайві стрічки можна клавішею «-». 

Як правило, першою за замовченням з’являтиметься стрічка 
velocity – тут вступу кожній ноті відповідає вертикальна риска, ви-
сота якої відповідає значенню параметра. Як правило, початково це 
значення залежить від того, яким чином прописувалась доріжка на 
MIDI-клавіатурі. Однак в будь-який момент можна взяти «олівець» 
і «намалювати» динаміку відповідно до наших потреб. При цьому, 



202

Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

якщо ми виділимо окремі ноти, олівець домалює динаміку лише 
до виділених нот і не зачепить не виділених – це може бути зручно, 
якщо, наприклад, нам потрібно підсилити лише ноти певної звуко-
висотності.

Тепер розглянемо інші типи MIDI-повідомлень. Одразу за-
уважимо – в кожній стрічці повідомлення вступає в дію, як тільки 
секвенсер його прочитає і закінчує дію лише з іншим повідомлен-
ням. Наприклад, якщо в першому ж такті повідомлено панораму 
«20 ліворуч», то уся доріжка панорамуватиметься на 20 ліворуч до 
того моменту, поки не буде прочитано, наприклад, повідомлення 
«20 праворуч». Цю властивість слід пам’ятати, якщо ми починаємо 
програвання файлу з середини – окремі MIDI-повідомлення в тако-
му разі секвенсер може просто не прочитати. Тепер про типи пові-
домлень по порядку.

Wheel – це колесо звуковисотності. Якщо ним устаткована ваша 
MIDI-клавіатура, його можна записати і в реальному часі, якщо ні – 
можна взяти олівець і його «домалювати». Wheel може приймати 
значення від +8191 до -8191, що відповідає зміщенню на один тон 
вгору або вниз відповідно, проте якщо попереду прописати значен-
ня RPN Pitch Bend Sensivity, цей діапазон можна розширити або зву-
зити. Так, значення RPN Pitch Bend Sensivity «256» відповідає діапазо-
ну ± 1 тон, «512» – ± 2 тони, «1536» – ± октаві і так далі.

Chanel Aftertouch (ChanAft) – функція післядотику, може бути 
корисною лише в тому разі, якщо ваша MIDI-клавіатура підтримує 

Мал. 115. Встановлення контролерів  
у клавішному редакторів Cakewalk Sonar
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функцію aftertouch, тобто чутливість до тиску на клавішу вже після її 
натиснення. Тут важко підібрати аналогію з акустичними клавішни-
ми інструментами, радше цю техніку гри можна порівняти з техні-
кою вібрато скрипаля або гітариста. Aftertouch може змінювати гуч-
ніть, зву ковисотність або інші параметри звучання, в залежності від 
налаштувань синтезатора. 

Controllers – контролери, що дозволяють запрограмувати такі 
тонкі нюанси, як глибина вібрації (modulation – № 1), просторову ло-
калізацію (panorama – № 10), гучність або «виразність» (expression – 
№ 11), продовження звуку (sustain – № 64). Деякі інструменти 
можуть підтримувати також контроль глісандування (portamento 
time – № 5), характер атаки (attack time – № 73) та затухання (release 
time – № 72). Окремо скажемо про контролер № 7 – Volume. Значен-
ня цього контролера відображається на мікшері як рівень гучності 
відтворення, за характером він ідентичний контролеру № 11 і тому, 
якщо MIDI-файл планується відтворювати, скажімо, для караоке, 
рекомендуємо для динамічних ефектів використати 11-й контролер, 
а 7-й залишити для можливості керування на мікшері в реально-
му часі. Окремі синтезатори (зокрема, Halion 6, який ми роглянемо 
у  Темі №  20), дозволяють спеціально призначати контролери для 
управління тим чи іншим параметром синтезу.

RPN та NRPN, або відповід-
но Registered Parameter Number та 
Non    Registered  Parameter  Number 
як правило змінюють параме-
три дії того чи іншого контроле-
ра в реальному часі. Наприклад, 
як ми вже згадали, Pitch  Bend 
Sensivity змінює параметри дії 
регулятора Wheel. При цьому дія 
RPN поширюється повністю на 
інструмент, що відтворює MIDI,  
а NRPN – лише на окремі, вста-
новлені команди.

Program change – цей пара-
метр дозволяє змінювати інстру-
мент буквально «на ходу». Але 

ми не рекомендуємо цим параметром користуватися. Навіть, якщо 
зміна інструмента передбачена в оригінальній партитурі, надійні-
ше буде виділити два окремих трека для кожного з інструментів. Це 

Мал. 116. Створення серії повідомлень 
контролерів
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стосується випадків, коли передбачення почергове виконання на 
струнних інструментах arco і  pizzicato. Перехід від одного прийому 
виконання до іншого в термінах MIDI виглядатиме саме як «зміна 
інструмента». Проте на практиці по-перше зміни інструмента мо-
жуть спрацювати невчасно103, по друге не виключено, що фрагменти, 
виконувані arco і pizzicato потребуватимуть різних додаткових нала-
штувань еквалайзера та інших звукових ефектів.  

У програмі Sonar існує зручний інструмент для роботи з контро-
лерами, що викликається командою Insert -> Series of controllers, що 
означає створити серію повідомлень контролерів (мал. 116). Зви-
чайно, таку серію можна намалювати мишею на відповідній стрічці, 
проте якщо потрібна велика точність, ліпше скористатись саме цією 
командою. У діалоговому вікні задається тип повідомлення, час по-
чатку та кінця серії (time range) і значення (value range). Встановлен-
ня музичного темпу в MIDI.

Встановлення темпу і розміру в MIDI
Питання встановлення темпу 

в  MIDI вирішується просто, якщо 
зміни темпу в середині компози-
ції не передбачаються – слід просто 
поставити потрібний темп і розмір 
у відповідних вікнах на панелі ін-
струментів (на мал. 117 встановлено 
темп 75 bpm і розмір 12/8).

103 Автор стикався з такою недосконалістю програми Cubase 10.5.

Мал. 118. Темпова доріжка і діалогове 
вікно для точного встановлення темпу

Мал. 117. Calewalk Sonar.  
Вікно встановлення темпу  

і музичного розміру



205

ЧАСТИНА 2. Практичне керівництво з музичного програмного забезпечення

Якщо ж зміни темпу передбачаються, рекомендуємо перейти 
у режим tempo  track через меню View->Tempo. Тут всі зміни темпу 
можна запрограмувати графічно. Наприклад, поступове приско-
рення виглядатиме, як лінія, що йде вгору, а заповільнення – як 
крива, що йде вниз. У цьому вікні лінії можна малювати не тільки 
«олівцім», але й «лінійкою» (draw line tool)104. Натиснувши кнопку «+» 
можна викликати вікно для більш точного встановлення потрібного 
темпу (мал. 118), в цьому вікні навіть є кнопка «click here to tap tempo» 
на той випадок, якщо ви відчуваєте потрібний темп, але не можете 
визначитись із точним значенням у bpm.

Плагіни CAL
Програма Sonar має унікальний метод для редагування MIDI-по-

відомлень, а саме – через виклик так званих «кол-програм» – про-
грам з розширенням .cal. Ці програми являють собою певні складні 
алгоритми обробки і замінюють іноді сотні елементарних операцій, 
а відтак і економлять наш час. Водночас ці алгоритми застосовують-
ся переважно для дуже складних MIDI-ефектів, що «оживляють» зву-
чання, що особливо важливо, якщо кінцевий продукт – MIDI-грама 
чи файл караоке.

Техніка використання плаґіну полягає в тому, що: спершу 
слід вибрати фрагмент для обробки, а потім виконати команду 
меню Process  ->Run  call (Ctrl  + F1). З’явиться вікно браузера з ря-
дом файлів із розширенням .сal. Вибравши потрібний файл слід 
просто вказувати у діалогових вікнах потрібні параметри. Тут 
ми опишемо дію лише кількох найкорисніших, на наш погляд,  
алгоритмів.

Double видаляє «подвійні» MIDI-повідомлення, тобто ідентичні 
повідомлення, що припадають на той самий час. Таке може трапи-
тися, наприклад, при накладанні MIDI-матеріалу один на інший. 

Split note to tracks розподіляє різні ноти з одного треку на різні 
треки. Функція корисна при перерозподілі треку ударних на кілька 
треків окремих інструментів.

Strum-it використовується для розбивки звуків акорду (тобто 
неодночасного їх взяття), як це має місце, наприклад, при виконав-
стві на гітарі. В параметрах – кількість тіків між нотами та напрямок 
розбивки. 
104 У ранніх версіях програми можна також запрограмувати поступову зміну темпу 
командою Insert -> Series of tempos, проте в Cubase SX3 розробники відмовились від 
цієї корисної опції.
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Strum-key генерує 6-звучні акорди від кожної ноти у вибраному 
фрагменті, який саме акорд генерується та яка його розбивка закла-
дається у параметрах. 

Thin... ряд контролерів, що починаються зі слова thin стосують-
ся прорідження серій повідомлень контролерів або wheel.  Справа 
в тому, що чим більше MIDI-повідомлень містить файл, тим більший, 
відповідно, його обсяг, а також і навантаження на процесор при його 
відтворенні. Тому введення повідомлень доцільно економити. Ска-
жімо, якщо потрібно створити плавне глісандування на півтону про-
тягом 120 тіків у достатньо швидкому темпі – зовсім не обов’язково 
прописувати значення висотного колеса у кожному тіку – цілком 
вистачить і раз на 3-4 тіки, адже вухо в такому темпі не відчує стри-
бчастість руху. 

MIDI-ефекти
У полі налаштувань кожної MIDI-доріжки є поле FX, клацнув-

ши правою кнопкою миші в якому можна додати ті чи інші MIDI- 
ефекти (мал. 119). У версії програми Sonar SX3 вікно «fx» може не 
відображатися. Щоб його викликати, слід змінити поле «custom» на 
«all» у налаштуваннях панелі. По суті MIDI-ефекти – це алгоритми 
обробки MIDI-повідомлень, вони можуть змінювати їх характер  
і кількість. Проте якщо усі попередні розглянуті нами методи при-
зводили до зміни самого MIDI-файлу і при збереженні змін первіс-
ний файл був би втрачений безповоротно, то MIDI-ефекти можна 
підключати в реальному часі, не змінюючи самого MIDI-файлу. Слід 
розуміти, що MIDI-ефекти не можна застосувати до аудіодоріжки як 
і навпаки, звукові ефекти неможливо застосувати до MIDI-доріжки –  
MIDI-ефекти впливають на послідовність MIDI-повідомлень, а зву-
кові ефекти – на ланцюг звукових хвиль. 

Мал. 119. Cakewalk Platinum. 
Підключення MIDI-ефектів
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Стисло перелічимо MIDI-ефекти, вбудовані в програму.
Arpeggiator – розкладає витримані ноти або акорди на арпеджо-

вані фігурації, у параметрах, як правило, вказується в якому діапазо-
ні виконуються фігурації (output), з якою швидкістю (Rate) та в якому 
напрямку (Path).

Echo delay імітує ефект луни – за кожною нотою слідує ще ряд 
нот, задається кількість відлунь (x  echoes), динаміка (може бути не 
тільки спадаючою, але й зростаючою), затримка між нотою і пер-
шим відлунням, а також висотний зсув – якщо відмінний від 0, то 
кожне відлуння буде переміщено на заданий інтервал вгору чи вниз. 

MIDI event filter – цей ефект дозволяє відфільтровувати певні 
MIDI-повідомлення. Наприклад, він зручний в тому разі, коли для 
живого виконання MIDI-клавіатуру слід розділити на декілька ча-
стин і кожній частині дати відповідно свій інструмент.

Quantize – квантування тривалостей, дія якого аналогічна вже 
розглянутій команді Process -> Quantize

Transpose – транспонування на заданий інтервал, подібний ко-
манді Process ->Transpose

Velocity – модифікує значення velocity нот в одному з таких ре-
жимів: set to – прирівнює до заданого значення, change – змінює на 
певне значення, scale – змінює на певний відсоток, limit – обмежує 
верхнє та нижнє значення, randomize – додає випадкову величину.

При збережені MIDi-файлу, налаштовані MIDI-ефекти не збері-
гаються. Для того щоб застосувати налаштовані MIDI-ефекти, слід 
скористатися командою Process -> Apply MIDI effects. 

У деяких версіях програми, зокрема Cakewalk producer edition 4.0 
доступний інструмент Session drummer для автоматичного генеру-
вання барабанних партій. Інструмент має ряд заготовок, що класи-

Мал. 120. Активізація поля для підключення MIDI-ефектів  
у Cakewalk Sonar SX 3
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фікуються за стилями (вікно ліворуч, мал. 121). Кожному стилю від-
повідає свій набір ритмічних візерунків (pattern). Послідовність їх 
виконання програмується у вікні song, щоб перенести туди вибрану 
фігуру, слід натиснути кнопку «+». Послідовність цих фігур можна 
змінювати (кнопки «вверх», «вниз»), окремі заготовки вилучати. 
Врешті, всю послідовність можна зберігати у спеціальному форма-
ті (кнопка save song to file) і пізніше, при потребі, скористатися ним 
в іншому MIDI-файлі. 

Підключення програмних синтезаторів
Якщо тільки у подальшому MIDI-файл не планується програвати на 

різних інструментах, слід збагатити темброву палітру – 128 стандарт-
них інструментів General MIDI, звичайно ж, не можуть охопити усього 
багатоманіття тембрів сучасної музики. В ранніх версіях програми іс-
нувало дві можливості розширення тембральної бази – підключення 
«музичних шрифтів» (soundfonts) і підключення віртуальних синте-
заторів (DX або VST). Перша технологія зараз вважається застарілою 
і тому в новітніх версіях програми Cakewalk відсутня, тому ми обмежи-
мось підключенням DX-instruments та VST-instruments. Синтезато-
ри цього формату постачаються різними виробниками, і в будь-якому 
разі щоб скористатися ними, їх слід спершу проінсталювати. Вірту-

Мал. 121. Cakewalk Sonar.  
Інструмент для генерування барабанних партій
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альні синтезатори працюють 
як програми-хости, а про-
грамним середовищем може 
виступати будь-яка програма 
багатоканального зведення, 
в тому числі і Cakewalk Sonar. 

Щоб підключити синтеза-
тор до однієї з MIDI -доріжок 
слід здійснити такі дії. Спо-
чатку ввести в дію синтезатор 
командою Insert -> Soft synth105. 
Після цього як вихід (output) 
доріжки слід призначити син-
тезатор. При цьому програма 
створює спеціальну доріжку, 
на вході якої буде підключе-
ний синтезатор (мал. 122), а на 
виході – драйвер вашої звуко-
вої карти. Хоча на цій доріжці 
і  не відображатиметься звук 
у його хвильовій формі, до цієї 
доріжки можна підключати 
різноманітні звукові ефекти. 

Можна також викликати команду меню View -> Synth Rack. У цьо-
му випадку відкриється вікно, в якому будуть представлені усі під-
ключені синтезатори (мал. 123). На верхній панелі ми бачимо ряд 
кнопок: «+» додає новий синтезатор, delete – вилучає. Наступна кно-
пка, Properties відкриває вікно самого синтезатора – тут кожен син-
тезатор має властиве йому вікно налаштувань. Детально ми розгля-
немо модулі, що підмикаються, далі. Тут розглянемо лише декілька 
важливих аспектів роботи з ними.

Робота з під’єднувальними програмними синтезаторами
Затримка сигналу

Першою проблемою, яка, зазвичай, звертає на себе увагу при 
підключенні програмних синтезаторів стає затримка (latency), тоб-
то певний проміжок часу, який проходить між натисненням клавіші 
105 Первісно Cakewalk працював лише з DX-інструментами, а для використання VST 
слід було запустити спеціальний Cakewalk VST-адаптер, команда ж для запуску VST 
мала вигляд Insert ->DXi.

Мал. 122. Calewalk Sonar.  
Підключення DX- та VST-інструментів

Мал. 123. Cakewalk Sonar.  
Панель під’єднаних синтезаторів
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на клавіатурі та появою звуку. Ця затримка стає особливо відчутною 
у швидких темпах і значно утруднює, якщо не унеможливлює, ви-
конання в реальному часі. Причина такої затримки полягає в тому, 
що системі потрібен певний час для буферизації та відтворення  
сигналу. 

Проте в певних межах цю 
затримку можна регулювати. 
Команда меню options  ->  audio 
відкриває  вікно налаштувань 
звуку, в якому є  настроювання 
часу затримки (мал. 124). Змен-
шуючи розмір буфера, мож-
на зменшити затримку до 10 мс, що практично не відчутно. Проте 
зменшення розміру буфера збільшує навантаження на процесор, 
що може призвести до некоректного відтворення і навіть зависан-
ня системи. Як правило, чим більше підключено синтезаторів, тим 
більшим доводиться робити буфер і, відповідно, час затримки. 

Вирішенню цієї задачі може сприяти застосування функції freeze 
(«заморозити», команда Track -> Freeze) або відповідна кнопка у вікні 
Synth Rack. При застосуванні цієї функції програма конвертує доріж-
ку у звичайний аудіотрек без ефектів, завдяки чому навантаження 
на процесор зменшується. Якщо виникає потреба продовжити реда-
гування «замороженої» доріжки її можна «розморозити» командою 
Track -> Unfreeze або відповідною кнопкою у вікні Synth Rack.

Автоматизація
Оскільки кожен синтезатор, як правило, має досить багато регу-

ляторів, що так чи інакше змінюють характер звуку, нерідко виникає 
бажання запрограмувати подібні зміни в процесі звучання. Напри-
клад, поступово змінювати гучність, або тембр інструмента. Ми вже 
стикалися з автоматизацією звукових ефектів в аудіоредакторах, 
і для під’єднувальних синтезаторів процедура – аналогічна. 

Для того, щоб прописати зміни того чи іншого параметра, слід 
активувати режим Automatation write (в меню Track або кнопкою W) 
і в процесі відтворення регулювати потрібні параметри синтезатора. 
У результаті ви отримаєте декілька кривих, кожна з яких відповідати-
ме налаштуванням того чи іншого параметра (мал. 125). При потребі, 
ці криві можна редагувати вручну, зачепивши й потягнувши мишею 
за точки на лініях. До речі, команда автоматизації відображається  
і в списку event list, проте редагуванню в цьому режимі вони недоступні.

Мал. 124. Налаштування часу затримки
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Слід також врахувати, що автоматизація озвучується, лише якщо 
включено режим Automatation  read,  в іншому випадку програма 
не реагуватиме на автоматизацію ефектів. Врешті, автоматизацію 
можна «заморозити» командою Track -> Freeze – це зменшить наван-
таження на процесор при подальшій роботі і, в той же час, дозволить 
у будь-який момент повернутися до роботи над доріжкою, розморо-
зивши її командою Track -> Unfreeze.

Збереження роботи
Програма Cakewalk Sonar дозволяє зберігати результати роботи 

в різних форматах. По-перше, програма має ряд власних форматів:
.cwp – це формат проєкту, що зберігає всю інформацію MIDI, на-

лаштування доріжок, ефекти і т.п. Проте, цей формат не передба-
чає збереження прикріпленого до проєкту аудіо, зберігається лише 
посилання на аудіофайли. Відтак, проєкт, відкритий на іншому 
комп’ютері, може не знайти доступу до вихідних аудіо.

.cwb – формат, що зберігає всю інформацію включно з аудіо. 
В цьому форматі файл можна переносити на інший комп’ютер. В той 
же час, якщо файл використовує під’єднувальні синтезатори, то при 
його відкритті на іншому комп’ютері ці синтезатори відкриються 
лише за умови, що вони інстальовані, причому в тій же директорії. 

.mid – MIDI-формат зберігає тільки MIDI-матеріал. При цьому 
формат 0 зберігає лише MIDI-доріжки, а формат 1 також інформа-

Мал. 125. Cakewalk Sonar.  
Автоматизація eфектів



212

Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

цію про підключені синтезатори та автоматизації. Щоправда, слід 
розуміти, що повідомлення автоматизацій читатимуться пристро-
єм лише в тому разі, якщо відповідні програмні синтезатори підтри-
муються програмою.

Аудіо – для того, щоб зберегти результат роботи в аудіоформа-
ті, слід виконати команду File-> Export -> Audio. Проте слід мати на 
увазі, що в такий спосіб експортуються лише доріжки, озвучені про-
грамними синтезаторами. Доріжки ж, озвучені синтезатором звуко-
вої карти або підключеними банками звуків, залишаться не озвуче-
ними. Щоб озвучити ці доріжки слід в реальному часі переписати їх 
в аудіо і лише після того робити експорт файлу.

Завдання для практичної та самостійної роботи
Монтаж записів. Здійснити монтаж фонограми, використовую-

чи багатодоріжковий редактор Cubase. Добитися непомітного пере-
ходу від однієї частини фонограми до іншої.

Дослідження звукових ефектів. Аналогічно завданню попередньої 
теми, дослідити роботу різних звукових ефектів у програмах Cubase. 

Створення композицій засобами MIDI. Самостійно створити ком-
позицію (або аранжування відомої мелодії) засобами MIDI. Добити-
ся задовільного звучання, редагуючи параметри velocity, контроле-
рів expression, modulation. 

Література: 1, 4, 19, 20, 36
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ТЕМА 17 

Зведення MIDI і аудіо

Cubase

Якщо Adobe audition первісно розроблявся саме як аудіоредактор 
і має більш розвинені інструменти для редагування, а Cakewalk пер-
вісно розроблявся як секвенсер і має більш розвинену систему ре-
дагування MIDI, то продукти фірми Steinberg – програми Nuendo та 
Cubase можна вважати найбільш збалансованим вирішенням задачі 
зведення MIDI і аудіо. 

Принципи роботи в цих двох програмах практично однакові, біль-
ше того – проєкти Cubase, що мають розширення .cpr можна відкри-
ти у Nuendo і навпаки, проєкти Nuendo, що мають розширення .npr 
можна відкрити в Cubase. Що стосується різниці між програмами, то 
практики, як правило, вказують на ліпшу підтримку операцій з MIDI 
в Cubase і – напроти, ліпші можливості для зведення аудіо в Nuendo. 
Тут ми розглянемо новітню програму Cubase 10.5.

Налаштування доріжок
Робоче вікно програми являє собою багатодоріжковий редактор: 

горизонтальні стрічки – доріжки із MIDI- чи аудіоінформацією, ліво-
руч – поле налаштування їх властивостей. 

Розпочати новий проєкт доцільно з додавання нових MIDI- та ау-
діодоріжок командою Project -> Add track. Існує кілька видів доріжок, 
серед яких основними є MIDI та Audio. Обидві доріжки дозволяють 
працювати зі створеним раніше матеріалом (в цьому випадку слід 
скористатися функцією File ->  Import) або ж записувати новий мате-
ріал за допомогою MIDI-клавіатури та мікрофонів відповідно. В разі 
імпорту аудіо програма запитає, чи копіювати файл у робочу дирек-
торію і відкриє його на тій доріжці, що виділена в цей момент, або, 
якщо ще не створено жодної – автоматично створить аудіодоріжку. 

У нових версіях програми з’явились нові види доріжок: інструмен-
тальна – ідентична MIDI, проте має зручніші можливості для налашту-
вання підключених VST-інструментів. І Sampler – доріжка, яка працює 
з фрагментами аудіо-файлів чи фрагментами MIDI-доріжок як семплом. 
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Налаштування доріжок здійснюються на панелі, що знаходиться 
в робочому вікні ліворуч (мал. 126) Це вікно містить декілька вкла-
док, кожна з яких розкривається при натисненні мишею не стрілоч-
ку у нижньому куту праворуч. Розглянемо ці вкладки поступово.

Найперша вкладка, в якій відображається 
назва доріжки (її можна вводити вручну, двічі 
клацнувши мишею) містить такі регулятори.

 - кнопки M та S означають відповідно 
заглушити доріжку (mute) та відтворювати 
соло (solo). 

 - Read  та  Write  уможливлюють автома-
тизацію контролерів – відповідно читання 
та запис автоматизації. Автоматизація, як 
ми вже описували, це зміна певних ефектів, 
наприклад, положення регулятора гучнос-
ті, частоти зрізу фільтрів еквалайзера або ж 
параметрів підключених звукових ефектів 
упродовж відтворення доріжки.

 - Record    активує доріжку для запису, 
monitor   – функцію моніторингу, тобто про-
слуховування в реальному часі сигналу, що 
подається через мікрофон (для аудіо доріжок) 
чи MIDI-клавіатуру (для MIDI-доріжок).

 - Toogle  timebase  between  musical  and  linear  переключає режим 
відліку часу. Цей перемикач стає важливим в тому разі, коли ми змі-
нюємо темпи всередині твору. Ми повернемося до нього при розгля-
ді редагування темпу. 

 - Lock закриває можливість редагування доріжки.
 - Show lanes стає актуальною в тому разі, якщо ми записали декілька 

версій доріжки і з-поміж них потрібно вибрати одну. Версії розташову-
ватимуться одна під одною в порядку їх запису, але звучатиме завжди 
тільки верхня. Пересуваючи мишею окремі версії нагору, або видаляю-
чи непотрібні ви зможете встановити які саме версії повинні звучати.

 - Freeze   доступна для інструментальних та аудіо треків дозво-
ляє заморозити усі налаштування ефектів, обвідних і т. п.; це дозво-
ляє економити ресурси процесора.    

 - Три повзунки налаштовують відповідно гучність, просторову 
локалізацію та зсув у часі для доріжки.

In, Out (вхід, вихід), через які здійснюється відповідно запис на 
доріжку та відтворення з неї (на мал. 126 для відтворення обрано 

Мал. 126. Cubase. 
Панель налаштувань 

MIDI-доріжки
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синтезатор Halion 6) і кнопка Edit instrument  викликає вікно на-
лаштування VST-інструменту (якщо такий підключено).

Деякі з цих налаштувань доступні також у полі самої доріж-
ки, якщо «відігнути» нижній край цього поля мишею трохи вниз. 
В принципі немає різниці, в якому саме вікні налатштовувати ці па-
раметри. 

Семплер-доріжка
Семплерна доріжка (sampler track) з’явилась в 9-й версії Cubase 

і  дозволяє оперувати з фрагментами аудіо як із семплами. Фраг-
менти аудіо можна використовувати в різні способи – через під-
ключення заздалегідь збережених аудіо файлів на комп’ютері, ви-
користовуючи фрагменти аудіо-треків з проєкту і використовуючи 
фрагменти MIDI-треків, які озвучують VST-інструментами. В пер-
шому випадку слід клацнути на значок папки з надписом File name 
і в браузері, що відкриється, знайти потрібний файл на комп’ютері. 
В останніх – просто перетягнути мишею відповідний фрагмент тре-
ку до семплерної доріжки, а програма автоматично експортує цей 
фрагмент в аудіо файл. 

У вікні налаштувань семплерної доріжки (мал. 127) представле-
но звуковий фрагмент у формі хвилі, в якому можна обрати, з якого 
саме моменту відтворення фрагмент починається (біла вертикаль-
на риска «s») і який саме фрагмент аудіофайлу утворюватиме петлю 
(обмежується зеленими вертикальними рисками «l»). У вікні Loop 
mode можна вибрати режим відтворення семплів – без петлі (no loop), 
зі звичайною петлею (continuos), з петлею, що відтворюється у зво-
ротньому напрямі (alternate). У нижній частині вікна налаштування 
звуковисотності (coarse – по півтонах і fine – по центах) і віртуальна 

Мал. 127. Cubase. Сепмплерна доріжка
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фортепіанна клавіатура. Семпл запускається із натисненням клаві-
ші віртуальної клавіатури, MIDI-клавіатури (якщо підключена) або 
при відтворенні відповідного MIDI-файлу. 

Підключення звукових ефектів
На кожну із звукових, семплерних та інструментальних доріжок 

можна підключати аудіо-ефекти. Для цього слід натиснути клавішу 
«edit channel settings» , що знаходиться праворуч від назви інстру-
менту на панелі треку.  

На центральній панелі можна підключати найбільш типові ефек-
ти – нойз-ґейт, компресор, еквалайзер, де-ессер, ексайтер і лімітер. 
Лівий стовпчик – це стійка звукових ефектів з більш широким вибо-
ром, які можна підключити, викликавши лівою кнопкою миші кон-
текстний список в будь-якому з вікон. 

Посередині вікна розташовано еквалайзер, що складається з чо-
тирьох фільтрів, значення кожного з них встановлюється регулято-
рами або ж точками на графіку. 

Side chain
Ефект сайд-чейн – різновид компресора, при якому гучність зву-

ку на одному треку залежить від гучності звуку на іншому треку. Цей 
ефект найбільш характерний для трансової музики: сайдчейн під-
ключається до гармонічних педальних треків, а в якості керівного 
треку підключається бас-бочка: в результаті під час ударів бас-бочки 
гармонія затухає, а потім знов поступово відновлюється. 

Мал. 128. Cubase. Підключення звукових ефектів
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В програмі Cubase цей ефект підключається так само як компре-
сор (з лівої панелі), проте необхідно активувати кнопку activate side 
chain . Натиснувши трикутник праворуч, ми зможемо додати ау-
діо доріжки або доріжки інструментальних треків в якості керівних. 
На мал. 129 таких треків вибрано два – «бочка 1» і «бочка 2», це озна-
чає, що обидва вони впливатимуть на трек із назвою «акорд».   

Ефект-доріжки та групові доріжки
Як і у програмі Adobe audition, у Nuendo та Cubase є можливість 

підключення ефект-доріжок. Нагадаємо, що особливість ефект- 
доріжок полягає в тому, що вихідний сигнал змішується з сигналами, 
обробленими аудіоефектами, причому підсилення обробленого сиг-
налу встановлюється регуляторами. Одну й ту саму ефект-доріжку 
можна зв’язати одразу з кількома доріжка-
ми, відповідно й керування ефектами сто-
суватиметься кількох доріжок одночасно. 
У  програмі Nuendo техніка їх використан-
ня зводиться до наступного:

 - спочатку слід створити ефект-доріжку  
за допомогою команди Project  ->  Add 
track -> Effect;

 - у діалоговому вікні, що відкрива-
ється (мал. 130), слід вибрати конфігура-
цію (відповідно до конфігурації звукових 

Мал. 129. Підключення ефекту «сайдчейн»

Мал. 130. Cubase.  
Піключення ефект-доріжки
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доріжок, які планується під’єднувати до 
ефект-доріжки) та плаґін, тобто власне зву-
ковий ефект;

 - ефект-доріжка може включати і де-
кілька модулів звукової обробки, крім того 
вона дозволяє здійснити автоматизацію 
ефектів. Відповідні налаштування можна 
зробити або на мікшері, або у вікні налашту-
вань в багатодоріжковому редакторі – вони 
ідентичні налаштуванням аудіодоріжки;

 - після налаштувань ефект-доріжка стане доступною на панелі 
підключення ефект-доріжок (Audio  sends) і залишається тільки під-
ключити її (мал. 131), а також встановити ступінь використання ефек-
ту за допомогою повзунка внизу вікна. 

Техніка використання групових каналів (group  channel), по суті, 
аналогічна, з тим винятком, що на груповий канал можна «почепити» 
не тільки звукові доріжки та еквалайзер, але й ефект-доріжки.

Запис та відтворення матеріалу
Для запису нового матеріалу та його відтворення призначена 

транспортна панель, що викликається командою Transport -> Trans-
port panel. Команди цієї панелі ідентичні командам меню Transport 
(мал. 132). 

Окрім стандартних кнопок запису, відтворення та переміщення 
тут є кнопка «луп» (loop), що активує режим безкінечного відтворен-
ня або ж безкінечного запису вибраного фрагменту. Вибраний фраг-
мент виділяється локаторами, які можна або пересувати мишею 
безпосередньо на шкалі часу (мал. 133), або ж встановити на тран-
спортній панелі у вікнах left locator position та write locator position. Час 
може відображатися як у секундах, так і у долях такту. Відповідний 
формат на шкалі часу можна вибрати, якщо клацнути по ньому пра-
вою кнопкою миші і відкрити контекстне меню, а на транспортній 
панелі – кнопкою select primary time format.

Для відтворення запису слід натиснути кнопку play  на тран-
спортній панелі або просто пробіл. Відтворення починається з того 
місця, де встановлено курсор (вертикальну риску), встановити її 

Мал. 131. Cubase.  
Вибір ефект-доріжок

Мал. 132. Cubase. Панель Transport для запису і відтворення матеріалу



219

ЧАСТИНА 2. Практичне керівництво з музичного програмного забезпечення

можна клацнувши мишею в режи-
мі «стрілочки» на відповідному місці 
на шкалі часу. Зупинити відтворення 
можна тією ж кнопкою пробіл, водно-
час курсор або повернеться у вихідне 
положення, або ж зупиниться на місті, 
в залежності від того, чи активовано опцію «Return  to  start position 
on Stop» у діалоговому вікні File -> Preferences -> Transport. У процесі 
відтворення, програма може рухати доріжки в робочому вікні, сліду-
ючи музичним подіям, якщо активована опція autoscroll . 

Щоб приступити до запису звуку чи MIDI, слід активувати кно-
пку record на потрібній доріжці, переконатися, що в налаштуваннях 
доріжки правильно виставлено вхід (in) і після того вже натисну-
ти кнопку record на транспортній панелі. На тій же панелі можна 
включити або відключити метроном (click). Як правило, зручно, щоб 
програма «відрахувала» один порожній такт, або навіть більше. Ко-
мандою Transport -> Mertonome setup можна налаштувати кількість 
«порожніх» тактів (Precount options), а також гучність (volume) та звук 
метроному. 

Транспортна панель також містить індикатори навантаження на 
процесор та використання буферу диску – вони знаходяться ліворуч, 
а праворуч – індикатори вхідних MIDI-сигналів та вихідного аудіо- 
сигналу.

Робота з MIDI. Секвенсер
Секвенсер програми Cubase має три режими роботи з MIDI- 

повідомленнями – нотний, клавішний та режим списку повідомлень. 
Відповідні режими переключаються в меню MIDI. 

Score editor
Нотний редактор в Cubase (мал. 134) розроблено не тільки для 

потреб MIDI, але й для потреб нотодруку. Цей інструмент виклика-
ється командою Score у головному меню і дозволяє бачити нотний 
текст і редагувати його, перетягуючи або вставляючи ноти на нот-
ному стані за допомогою миші. На панелі інструментів є інструмен-
ти для групування нот, зміни напряму хвостів та автовирівнювання. 
Надрукувати нотний текст можна командою File -> Print, існує також 
можливість вибору нотних голівок. Проте професійним нотним ре-
дакторам – Sibelius та Finale, можливості Cubase (і Nuendo) значно 
поступаються.

Мал. 133. Встановлення лівого  
і правого локаторів
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Параметри кожної ноти в нотному режимі відображаються 
у  верхньому рядку. При потребі, значення будь-якого з них може 
бути змінено (достатньо виділити його мишею і ввести потрібне 
значення).

Event list
Список подій у програмі має вигляд, власне, списку та діаграми, 

на якій події відображені у вигляді прямокутників на часовій вісі. 
Список містить такі стовпчики – тип MIDI-події (type), час початку  
(start), закінчення (end) та довжина (length), параметри data 1 i data 2 
і канал (chanel). 

Час MIDI-події вказується у відносних одиницях – номер так-
ту, доля в такті, шістнадцятка всередині долі, і найменші одиниці 
часу, яких в кожній шістнадцятій – 120. Параметри end i length мають 
значення лише для нот (час натиснення клавіші і час відпускання 
клавіши, відповідно length – це інтервал між цими двома подіями). 
Параметр data 1 стосується контролерів і визначає тип контролеру 
(про це піде інформація нижче), а data 2 – значення цього контроле-
ру. Нарешті канал повідомлення визначає один із 16 каналів, якого 
стосується це повідомлення. Як правило, бажано для кожного ін-
струмента передбачити окремий канал, щоб їх можна було програ-
мувати незалежно один ві одного. 

На мал. 135 представлено фрагмент такого списку подій, при-
чому у верхній частині цього списку виключно знаходяться «ноти», 
а  починаючи з середньої переважають повідомлення контролеру 
№11, який відповідає за гучність. Зростання значень цього контр-
олеру (в стовпчику data 2) свідчить про те, що в такий спосіб запро-
грамовано crescendo. 

Більшість параметрів можна редагувати вручну, нову подію мож-
на додати «олівцем» на діаграмі, тип події обирається у вікні insert 

Мал. 134. Нотний редактор Cubase
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time, значення за замовченням для нот – у вікні ins. Vel. Втім, event 
list – доволі незручний для такого роду редагувань, і ми рекомендує-
мо безпосередньо редагувати event list лише у виняткових випадках. 
Зручнішим, натомість, є клавішний редактор, який ми розглянемо 
нижче. 

Key editor
Клавішний редактор (в Cubase він має назву Key  editor) є най-

зручнішим для редагування різних MIDI-повідомлень. У кла-
вішному редакторі по вертикалі відкладено звуковисотність, її 
шкала нагадує фортепіанну клавіатуру (мал. 136), відлік тактів 
ведеться на шкалі зверху, а повзунками, що розташовані у право-
му нижньому кутку ми можемо змінювати масштаб по вертикалі 
та горизонталі. Самі ж  ноти відображаються подовженими пря-
мокутниками – чим довший прямокутник, тим довша тривалість 
ноти. Більше того, ці прямокутники різнокольорові – залежно від 
їх динаміки (velocity): найтихіші – синього кольору, найгучніші –  
червоного.

Будь-який з них можна довільно редагувати – змінювати його 
положення або довжину, для цих операцій достатньо «зачепити» 
його мишею і потягнути. Крім того можна переміщати ноти вгору 
і вниз відповідними кнопками-стрілками клавіатури. Як і в нотному 
режимі, якщо стрічка show info активована (кнопка ), вгорі відо-
бражається інформація про параметри кожної ноти, які можна реда-
гувати в ручному режимі.

Мал. 135. Cubase. Event list
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У нижній частині вікна розташо-
вано додаткові стрічки параметру 
velocity,  а також повідомлень контр-
олерів різних типів (мал. 137). Щоб 
додати або вилучити стрічку контр-
олерів, слід у лівому нижньому кутку 
викликати контекстне меню правою 
кнопкою миші і  дати відповідну ко-
манду (create  або  remove). Обрати по-
трібну стрічку можна зі списку, що 
з’являється при натисненні на поле 
з назвою контролера. 

Що стосується типів контролерів, 
їх список аналогічний тому, який ми 
вже розглядали під час розгляду про-
грами Cakewalk Sonar (Тема 16). Відтак, перейдемо до основних при-
йомів редагування MIDI-повідомлень у програмі Cubase.

Основні прийоми редагування MIDI
Панель інструментів для редагуван-

ня MIDI-повідомлень розташовується 
над клавішним редактором (мал. 138), 
причому її вміст може налаштовувати-
ся контекстним меню, що викликається 

Мал. 136. Cubase. Key editor

Мал. 137. Підключення стрічок 
повідомлень контролерів

Мал. 138. Панель інструментів 
MIDI-повідомлень
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клацанням правою кнопкою миші по цій панелі. Розглянемо інстру-
менти цієї панелі по порядку. 

Стрілочкою можна виділити окремі MIDI-повідомлення або 
фрагменти доріжки й застосовувати до них масове редагування. 
Олівцем можна домальовувати ноти або лінії контролерів. Інстру-
мент Erase – видаляє ноти або повідомлення контролерів, Trim – 
скорочує ноти. Zoom дозволяє змінювати масштаб перегляду. Split 
«розрізає» ноту у вказаному місці, тобто замість однієї довгої ноти 
прозвучать дві короткі. Glue навпаки, «склеює» ноти однакової ви-
сотності, причому навіть через паузи. Mute – цим інструментом слід 
заглушувати окремі ноти, тобто MIDI-подія відображається але не 
прочитується секвенсором при відтворенні. 

На окрему увагу заслуговує інструмент time wrap (мал. 139). Він 
стає в нагоді тоді, коли темп треба підігнати під прописану раніше 
аудіо- або MIDI-доріжку. При активації цього інструмента стріл-
ка курсору отримує вигляд вертикальної риски, зачепивши нею за 
«тактову риску», можна потягнути її вправо чи вліво, відповідно за-
повільнивши, або прискоривши музичний темп. Водночас на шкалі 
часу з’являються відповідні темпові позначки, що вказують встанов-
лення темпу в bpm. Якщо на MIDI-доріжці вже були записані ноти 
(та інші повідомлення) – вони збережуть своє місце відносно абсо-
лютного часу, однак будуть переміщені відносно музичного часу.

Унікальним є інструмент Parabola,  призначений для малюван-
ня ліній контролерів. Натиснувши цю кнопку ми побачимо список 

Мал. 139. Cubase. Time wrap
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режимів цього інструмента, кожен з яких дозволяє малювати лінії 
спеціальних форм.

Квантування
Для роботи з ритмом у про-

грамі передбачена функція 
квантування, тобто округлення 
часу взяття усіх нот до певних 
музичних тривалостей. Якщо 
активована кнопка Grid, кван-
тування автоматично стосу-
ватиметься усіх нових редагу-
вань. Параметри квантування 
можна встановити у вікнах, що 
розташовані праворуч від цієї 
кнопки (мал. 140) – quantize 
(вирівнює час, в який береться нота) та length Q (вирівнюється три-
валість ноти). Більш детальні налаштування доступні на панелі, що 
викликаються кнопкою «e» на панелі квантування106. 

Параметри квантування у програмі такі: 
Grid – базові тривалості, тобто роз-

ділення квантування;
Swing –  свінг, від 0% – обидві долі 

є рівними до 100% – перша доля вдвічі 
довша за другу107;

Tuplet – поділ базової тривалості на 
рівні частини (off – тривалість ділиться 
стандартно на 2 частини);

Catch  range108  визначає  простір нав- 
коло ноти, що підлягає квантуванню;

Non-Q  визначає  простір навколо 
ноти, що не підлягає квантуванню.

Режим квантування може діяти як 
під час запису, так і бути застосова-

106 В попередніх версіях програми ця функція була реалізована зручніше і могла бути 
викликана командою меню MIDI -> Quantize setup.
107 Це відрізняє програму Cubase від програми Cakewalk, де свінг чисельно познача-
ється як відношення першої вісімки до другої. 
108 В попередніх версіях програми – «Magnetic area».

Мал. 140. Вікно включення режиму 
квантування

Мал. 141. Кнопка для виклику  
налаштувань квантування

Мал. 142. Налаштування 
квантування



225

ЧАСТИНА 2. Практичне керівництво з музичного програмного забезпечення

ний опісля. Для застосування квантування до записаного раніше 
фрагменту слід виділити потрібний фрагмент і натиснути кнопку 
«Quantize» або «Q».

Покроковий запис
MIDI-доріжки можна запи-

сувати і в покроковому режимі. 
Для цього слід переключити ре-
жим вводу на панелі step/MIDI 
input (мал.  143)109. Окрім кно-
пок перемикання режиму, па-
нель містить також такі кнопки: 

- move  insert mode – автома-
тично переміщує усі ноти, які 
слідують за тією, що вводиться 
на крок назад;

- record  pitch – чутливість до висоти звуку, якщо не активована 
будь-яка нота запишеться як C3;

Позиція, з якої почнеться ввід нот вказується вертикальною си-
ньою рискою, її можна встановити у будь-якому місці клацанням 
миші всередині вікна клавішного (або нотного) редактора. Крок 
вводу відповідає установці квантування, а тривалість ноти – уста-
новці квантування закінчень (quantize length). Для того, щоб ввести 
«паузу», достатньо просто перемістити риску  праворуч (мишею, або 
стрілками). 

«Логічний» редактор
Програми Cubase та Nuendo мають ще один редактор подій, який 

називається Logісаl editor, тобто «логічний» редактор (мал. 144). Як 
правило, він використовується для найбільш складних логічних опе-
рацій, які довго виконувати вручну. Редактор викликається коман-
дою MIDI -> Logical editor.

Цей редактор має два вікна – у верхньому задаються параметри 
MIDI-повідомлень які слід редагувати, а в другому – параметри того, 
як  саме  редагувати. Відбір MIDI-повідомлень які слід  редагувати 

109 Як і інші панелі редагування MIDI-доріжок вона викликається у контекстному 
меню встановленням галочки напроти тексту «Step/MIDI input». Інколи трапляється 
так, що усі панелі не вміщаються в одному рядку на панелі інструментів, і тоді, щоб 
побачити потрібну панель, «зайві» доведеться відключити. На жаль, до можливості 
розміщення усіх панелей у два рядки розробники програми поки що не додумались.    

Мал. 143. Панель step/MIDI input, 
активовано режим Step Input
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(верхнє вікно) описується такими параметрами - тип події, умова 
(більше, менше, дорівнює і т.п.) та значення. Команда для зміни цих 
повідомлень (нижнє вікно) описується такими параметрами – тип 
події, що підлягає зміні; сутність операції (додати, відняти, помно-
жити, розділити на…, округлити тощо) та величина, на яку зміню-
ється значення параметру. 

Як умов для відбору MIDI-повідомлень, так і команд їх обробки може 
бути й декілька. У цьому разі кожну умову й кожну команду слід програ-
мувати окремим рядком, щоб додати рядок слід натиснути Add line. 

Наведемо приклад використання. Припустимо, нам слід усі ноти 
«сі» нульової MIDI-октави (B0) підняти на півтону, тобто перетвори-
ти на «до» першої (C1). Для цього у верхньому полі доведеться запи-
сати дві команди:

Type is – Equal – Note (визначили тип події – «нота»);
Value 1 (Pitch) – Equal – B0 (визначили умову – перший параметр 

(висота) ноти має дорівнювати «сі» 0-ої MIDI-октави).
Нижній рядок матиме одну команду:
Value 1 – Add – 1 (тобто до першого параметру додається 1, отже 

висота підніметься на один щабель, тобто півтон).

Встановлення темпу
У залежності від вибраного параметра на транспортній пане-

лі, Cubase може відтворювати файл у темпі, який вказано на панелі 
«tempo and  time  signatures» (мал. 145) або у відповідності до темпо-

Мал. 144. Логічний редактор
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вої доріжки (активується кнопка ) 110. 
Якщо темп змінюється всередині тво-
ру, то доцільно увійти в режим Tempo 
track, що викликається в меню Project 
або сполученням клавіш Ctrl+T.

Темпова доріжка являє собою графік, що відображає зміни темпу 
упродовж твору (мал. 146). Зміни темпу можна намалювати «олів-
цем», причому в залежності від режиму curve темп може змінювати-
ся раптово (jump), або поступово (ramp). Поставивши точку на гра-
фіку «олівцем» (або виділивши вже існуючу курсором миші) у вікні 
tempo ми побачимо числове значення темпу, якщо його слід уточни-
ти – значення можна ввести вручну. 

У цьому ж режимі, при потребі, можна змінювати й музичний 
розмір. Він відображається в червоному прямокутнику на стрічці 
під часовою шкалою (мал. 147). Щоб поставити нову точку зміни 
темпу, слід просто клацнути по стрічці мишею в режимі «олівця» 
у відповідному місці, а сам розмір ввести у полі time signature.

Слід мати на увазі, що, коли аудіо- і MIDI-доріжки вже прописа-
ні, зміна темпу може призвести до зміни їх взаємного розташуван-

110 В попередніх версіях програми ці налаштування виглядали інтуїтивно зрозумілі-
шими – слова «tenpo track» або «fixed» безпосередньо відображались на панелі темпу.

Мал. 145. Темп і музичний розмір

Мал. 146. Cubase. Темпова доріжка



228

Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

ня. Взагалі кожна доріжка прив’язуєть-
ся або до абсолютного часу (хвилини: 
секунди: фрейми) або до музичного 
часу (такти: долі: тікі). Цей параметр 
встановлюється в налаштуванні тре-
ку Toogle  timebase  between  musical  and 
linear. Якщо активовано музичний від-
лік часу (висвітлено зображення ноти, 
як на мал. 148), відлік часу вестиметься 
відносно тактів і долей такту. У цьому разі при зміні темпу зберігати-
меться положення нот у такті, але не зберігатиметься відносно абсо-
лютного часу (а відтак призведе зміщення відносно подій, записаних 
на аудіодоріжках). Якщо ж активовано абсолютний відлік (висвітлено 
зображення годинника) – зміна темпу не вплине на абсолютне розта-
шування нот, однак призведе до їх зсуву відносно тактів і долей такту.

Підключення програмних синтезаторів
Корпорація Steinberg є не тільки виробником програм Cubase та 

Nuendo, але й розробником спеціального формату програмних син-
тезаторів – VST, що розшифровується як virtual studio technology, або 
віртуальна студійна технологія. 

Якщо програмні синтезато-
ри вже інстальовані на вашому 
комп’ютері, для того щоб запу-
стити їх з Cubase слід виконати 
команду Devices -> VST instruments 
(або просто F11),  яка  відкриє 
«стійку» ваших синтезаторів. Щоб 
додати інструмент у  стійку, слід 
клацнути мишею на одне з його 
вікон та вибрати зі списку потріб-
ний інструмент. 

Мал. 147. Встановлення 
музичного розміру

Мал. 148. Переключення відліку часу між музичним і фізичним

Мал. 149. Під’єднання  
VST-інструмента
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Доступний набір синтезаторів можна ог-
лянути в меню Studio -> VST plugin manager111. 
Директорія, в яку інстальовані VST-плаґіни 
відображається у вікні Shared VST plugin 
folders. При необхідності, цю директорію 
можна вилучити (change..), додати ще одну 
(add...) або видалити112. Зверніть увагу на 
сумісність плаґінів: якщо Cubase 64-бітний, 
він зможе прочитати лише 64-бітні VST ін-
струменти, а якщо 32-бітний – лише 32-бітні.

Після того, як потрібний синтезатор ак-
тивований, його слід під’єднати до виходу 
відповідної MIDI-доріжки (мал. 159). При 
цьому у полі налаштувань з’явиться додат-
кова панель налаштувань VST-інструмента 
(мал. 150), яка включатиме еквалайзер, ві-
кно для підключення звукових ефектів (au-
dio inserts), і ефект-треку (Audio sends). 

Автоматизація синтезаторів та ефектів
Будь-який параметр синтезатора можна не тільки попередньо 

налаштувати, але й змінювати в реальному часі. Для того, щоб ці 
зміни були збережені, слід активувати режим write enable, після чого 
всі зміни того чи іншого параметра зафіксуватимуться на доріжці 
VST-інструмента (мал. 151). 

Цих ліній може бути й декілька, якщо було задіяно кілька пара-
метрів. Їх можна додавати чи приховувати відповідно кнопками «+» 

111 В попередніх версіях програми в меню Devices -> Plugin information.
112 У версії Cubase 10.5 замість слів „add” намальовано «+», а опцію change вилучено. 
Отже можна тільки додавати чи вилучати. 

Мал. 150. Налаштування 
VST-інструмента

Мал. 151. Cubase. Автоматизація ефектів
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та «–», можна також скористатися командами контекстного меню, 
що викликається з поля налаштувань доріжки «Show used automa-
tation» (показати використану автоматизацію) та іншими. Анало-
гічний вигляд має і автоматизація ефектів для аудіо-доріжок, з тією 
лише різницю, що ці доріжки розташовуються безпосередньо під 
ними. 

«Заморожування» доріжок.
Слід зауважити, однак, що чим більше синтезаторів, ефектів та їх 

автоматизацій буде використано, тим більшим буде навантаження 
на процесор, що врешті-решт може призвести до незадовільної його 
роботи з програмою. 

Виходом із ситуації є «заморожування» (freeze) треків. Заморо-
жування може стосуватися лише аудіо- та інструментальних треків 
(тому в принципі з інструментальними треками працювати доціль-
ніше, ніж MIDI-треками). Для заморожування натискається клавіша 

,  при цьому в пам’яті програми створюється аудіо-файл, який 
і  відтворюватиметься замість роботи усієї сукупності vst-плаґінів. 
Щоправда із «замороженим» треком неможливо здійснювати жод-
них маніпуляцій, і якщо така необхідність виникає, трек слід «роз-
морозити» (unfreeze).

Експорт аудіо доріжок
Нарешті, коли робота підходить до завершення, готовий резуль-

тат слід експортувати в аудіо файл. Для цього слід поставити лока-
тори таким чином, щоб вони охопили усю композицію (або, якщо 
потрібно, лише фрагмент, що необхідно експортувати) і дати коман-
ду File -> export -> Audio mixdown. У діалоговому вікні, що при цьому 
відкриється, слід обрати директорію та назву файлу. Можна також 
змінити й параметри файлу – формат, моно чи стерео, розділен-
ня та частоту дискретизації. Якщо експорт здійснюється у стерео-
формат, то можливі два варіанти – або це буде звичайний стерео-
файл (interleaved) або два монофайли для лівого та правого каналів  
(stereo split). 

Якщо планується продовжувати роботу з експортованим ау-
діо, у вкладці «after export» радимо поставити галочку «create audio 
track» – програма автоматично додасть файл до проєкту окремою 
доріжкою. Втім у будь-якому випадку радимо зберігати не тільки 
експортовані аудіо файли, а і  файли самого проєкту, щоб в разі не-
обхідності було легше вносити зміни.   
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Питання для самоперевірки
1. Опишіть процес створення музики в програмах багатоканального 

зведення. 
2. Поясніть різницю між MIDI-треком та аудіотреком. Що потрібно 

для експорту MIDI-треку в аудіо?
3. Для чого здійснюється квантування MIDI-подій?
4. Яким чином засобами MIDI можна запрограмувати поступове за-

тухання звуку, ефекти glissando?
5. Яким чином можна здійснити монтаж звуку так, щоб не було чутно 

моменту стику фрагментів?
6. Для чого використовується автоматизація звукових ефектів?

Завдання для практичної та самостійної роботи
Монтаж записів. Здійснити монтаж фонограми, використовую-

чи багатодоріжковий редактор Cubase. Добитися непомітного пере-
ходу від однієї частини фонограми до іншої.

Дослідження звукових ефектів. Аналогічно завданню попередньої 
теми, дослідити роботу різних звукових ефектів у програмах Cubase. 

Створення композицій засобами MIDI. Самостійно створити ком-
позицію (або аранжування відомої мелодії) засобами MIDI. Добити-
ся задовільного звучання, редагуючи параметри velocity, контроле-
рів expression, modulation.

Література: 1, 4, 28, 36, 59
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ТЕМА 18 

Синтезатори і семплери

На сьогодні програмні синтезатори надзвичайно багатоманітні 
і огляд хоча б десятої частини з них потребував би окремої моно-
графії. Тому ми опишемо основні характеристики синтезаторів та 
методи роботи з ними, а як приклад приведемо лише деякі модулі.

Програмними синтезаторами ми називаємо програмне забез-
печення, за допомогою якого генерується звук. Переважна їх біль-
шість – це MIDI-сумісні інструменти, тобто на вході вони приймають 
MIDI-повідомлення (з MIDI-клавіатури чи програмного секвенсера), 
а на виході дають звук. Як правило, такі синтезатори підключають-
ся до «програми-хоста», якою може виступати будь-яка програма 
багатоканального зведення і управління ними здійснюється з MIDI- 
доріжок, до яких вони підключені. Хоча деякі синтезатори, такі як 
Reason, мають власний секвенсер, схожий за принципом на ті що ми 
вже розглядали і тому може використовуватися самостійно.

Програмними семплерами ми називаємо програмне забезпе-
чення, що працює з семплами, тобто невеличкими фрагментами 
звучання, уможливлюючи керування ними по MIDI. Як і програм-
ні синтезатори, семплери приймають на вході MIDI-повідомлення. 
Природно, що для роботи з семплами необхідні так звані «бібліо-
теки семплів» – тобто колекції якісно записаних звуків, зіграних 
на акустичних інструментах чи синтезованих. Теоретично семплом 
може бути будь-який звук, він може бути записаний самостійно з мі-
крофона чи згенерований в аудіоредакторі, проте важливо пам’я-
тати, що якість семплів значною мірою визначає якість кінцевого 
результату – фонограми.

Декілька слів також про такий продукт, як ромплер. Ромплера-
ми називають інструменти, що генерують звук на основі вписаних 
у них бібліотек семплів. В апаратних інструментах ці бібліотеки збе-
рігаються на спеціальних чіпах пам’яті – ROM113, звідки і пішла назва 
(ROM + (samp)ler). На відміну від семплерів, ромплер не може пра-
цювати з обраним користувачем wav-файлом, а тільки з тими, що 

113 Абревіатура від англ. Read-Only Memory – “пам’ять тільки для зчитування“.



233

ЧАСТИНА 2. Практичне керівництво з музичного програмного забезпечення

записані в їхню пам’ять. На відміну ж від синтезаторів – ромплер не 
може генерувати звук «з нуля». Проте на ринку програмного забез-
печення термін «ромплер» вживається рідко, частіше йдеться про 
програмні семплери (якщо інструмент працює із завантажувани-
ми семплами, наприклад, Halion), або програмні синтезатори (якщо 
звук генерується самим інструментом), тому ми опишемо принципи 
керування цими різновидами модулів.

Класифікація тембрів

З розвитком електронної музики багатоманіття тембрів стало 
надзвичайно великим, тому для орієнтації у цьому барвистому про-
сторі розробники намагаються дотримуватися певної їхньої класи-
фікації. Цю класифікацію не можна назвати вже усталеною, тим не 
менш певні узагальнюючі категорії, які обіймають тембри синтеза-
торів та колекцій семплів ми вважаємо за потрібне розглянути.

По-перше, розрізняють тембри акустичного та електронного 
походження. Перші з них створені на основі якісно записаних зву-
чань акустичних інструментів і їх класифікація більш-менш відпо-
відає традиційній класифікації. Зокрема, серед інструментів сим-
фонічного оркестру розрізняють:

 - дерев’яні духові (woodwinds) – флейти, гобої, кларнети, фаго-
ти і саксофони, хоча останні можуть бути виділені і в окрему групу;

 - мідні духові (brass) – труби, валторни, тромбони, туби. До 
перших трьох інструментів часто застосовують сурдини, а також 
специфічні прийоми глісандування і це знаходить відображення  
у синтезаторах і колекціях семплів;

 - струнні (strings) – скрипки, альти, віолончелі, контрабаси. Як 
правило, розрізняється виконання одним інструментом та партією 
інструментів (в оркестрах партія перших скрипок, наприклад, може 
включати до 14-18 інструментів). Більш досконалі синтезатори роз-
різняють і штрихи виконання на цих інструментах. Загалом партію 
сольного струнного інструмента найскладніше згенерувати синте-
затором, єдиний спосіб прописати таку партію якісно – це запроси-
ти до студії музиканта.

Клавішні інструменти (keyboards) утворюють окрему катего-
рію і включають фортепіано, електропіаніно, органи – електро та ду-
хові, клавесин, клавінет. Зазначимо, що серед клавішних фортепіано 
відрізняється найбільш широкою й тонкою тембро-динамічною па-
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літрою, і тому якісно семпловане фортепіано вимагає великої кіль-
кості семплів і, відповідно, обсягу інформації. 

Гітари (guitars) завжди виділяють в окрему групу інструментів, 
причому розрізняють електрогітари та бас-гітари, а також акустичні 
гітари з нейлоновими та стальними струнами. Нерідко синтезатори ге-
нерують одразу гітарний бій заданої структури та по заданих акордах. 

Етнічні інструменти, як правило, утворюють окрему категорію. 
До неї можуть входити найрізноманітніші інструменти різних на-
родів світу, які не прижилися в класичних оркестрах. Використання 
таких інструментів стало особливо популярним з розвитком так зва-
ної «етнічної музики» (world music) і може додати яскравого колори-
ту до фонограми.

Ударні інструменти (percussions) розрізняють, по-перше, з ви-
значеною висотою звуку (pitched  percussions) та невизначеною (як 
правило, просто percussions). 

Ударні з визначеною висотою включають такі ідіофони, як: ві-
брафон, ксилофон, маримба, оркестрові дзвони, а також мембрано-
фони – литаври. Як правило, вони складають окрему категорію.

Серед ударних з невизначеною висотою звуку нерідко роз-
різняють інструменти, що входять до ударної установки – вони по-
значаються як drums («барабани»)  і ті, що не входять до стандарт-
ного набору і позначаються як percussion («перкусія»). В колекціях 
кожний інструмент представлений рядом семплів, при цьому для 
ряду інструментів вживаються скорочення з двох літер відповідно їх 
англійським назвам, наприклад HH – закрита хет-тарілка, OH – від-
крита хет-тарілка, BD – бас-барабан, SD – робочий барабан, для ін-
ших інструментів – просто скорочені назви. Категорія ударних може 
включати семпли не тільки акустичних інструментів, але й синте-
тичні тембри, що нагадують відповідні тембри і мають аналогічну 
функцію – підтримка ритмічної сітки. В цьому разі набори ударних 
можуть класифікуватися за стилями – наприклад, техно, хауз і т.п.

Що стосується синтетичних тембрів, то їх, як правило, класи-
фікують за притаманною їм функцією в композиції. Насамперед це:

 - Lead114, до цієї категорії потрапляють яскраві щільні тембри, 
якіможуть використовуватися для проведення мелодії;

114 Термін є скороченням англійського leader – лідер, за аналогією з лідер-гітарою, 
є інструментом що виконує соло і на якому нерідко грає лідер групи. Хоча на наш по-
гляд виглядав би переконливим і дослівний переклад цього слова – “свинець”, “свин-
цевий”. Образно ці тембри дійсно можна було б охарактеризувати як свинцеві за їх 
густий і пронизливий характер.  
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 - Pad, включає м’які протяжні звуки, що використовуються як 
педальні. Іноді серед них виділяється категорія sweeping pad, тобто 
«ковзна» педаль – найчастіше з ефектом фленжеру або фейзеру;

 - Bass включає звуки, призначені для лінії басу.
Нарешті, існує ряд базових електронних звуків, з яких методом 

віднімального або підсумовувального синтезу складають нові тем-
бри. Це:

 - «Синусоїда» (sinus), сигнал без обертонів;
 - «Пилкоподібниій» (sawtooth), сигнал, що за формою нагадує 

зубці пилки, яскравий, дзвінкий тембр, при застосуванні фільтрів 
схожий на тембр мідних;

 - «Трикутник» (triangolo), сигнал трикутної форми;
 - «Прямокутник» (square), сигнал прямокутної форми, трохи 

приглушений нагадує тембр кларнета.

Налаштування синтезаторів

Як правило, програмні синтезатори пропонують ряд заготовок із 
встановленими вже параметрами синтезу. Тим не менш, ряд власти-
востей можна дещо змінювати, або для більшої виразності інструмента, 
або, навпаки, для більш гармонічного його поєднання в ансамблі з ін-
шими. Звичайно, всі синтезатори відрізняються як інтерфейсом, так  
і можливостями, тому оглянемо лише найбільш стандартні регулятори.

Обвідні амплітуди і фільтра
Кожен природний звук 

змінюється у часі. Звук, що ли-
шається у часі незмінним про-
сто не сприймається живим. 
Протягом часу він може змі-
нювати як свою гучність, так 
і свій тембр, нерідко ці зміни 
взаємопов’язані. Синтезатори 
намагаються враховувати цей 
важливий момент і мають від-
повідно обвідну амплітуди 
(amplitude envelope) та обвідну 
фільтра (filter envelope). Як правило ці обвідні складаються з чотирьох 
параметрів і тому називаються ADSR-обвідними (мал. 152):

Мал. 152. Структура обвідної ADSR
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На графіку по вертикалі відкладену амплітуду (відповідно – гуч-
ність), а по горизонталі – час. Вказано моменти натиснення клавіші 
та відпускання клавіші синтезатора (або відповідних повідомлень 
секвенсера).

A (attack) – атака, визначає час, впродовж якого амплітуда зро-
стає від 0 до максимального значення. Вимірюється у мілісекундах, 
рідше секундах.

D (Decay) – спадання, визначає час, протягом якого відбуваєть-
ся перехід від максимального рівня до «Рівня затримки» (Sustain). 
Вимірюється у мілісекундах або секундах.

S (Sustain) – рівень затримки, описує рівень звуку після фази 
спадання. Вимірюється у відсотках (100% – звук не затухає, 0% – за-
тухає повністю).

R (Release) – згасання, визначає час, потрібний для остаточного 
згасання звучання ноти, після того як клавіша відпущена. 

Як правило, звуки ударних інструментів визначаються швидкою 
атакою та досить швидким спаданням і нульовим рівнем затримки, 
тоді як звуки струнних – повільнішою атакою і 100% рівнем затрим-
ки (параметр спадання при цьому ролі не грає). Тривалий час зга-
сання властивий, наприклад, грі на фортепіано або вібрафоні з на-
тисненою педаллю. 

Обвідна фільтра має аналогічний характер, з тією лише різни-
цею, що тут змінюється не амплітуда, а частота зрізу фільтра. Як 
правило, мається на увазі низкьочастотний фільтр, тобто частота 
зрізу відфільтровує високі частоти та, відповідно, чим вища частота 
зрізу фільтра, тим яскравіший буде тембр звуку, а чим нижча – тим 
м’якше. Деякі синтезатори підтримують і інші види фільтрів, в цьо-
му разі у налаштуваннях обвідної задається, який саме тип фільтра 
слід використати. При цьому поширені такі скорочення:

-  LP – low pass, тобто низькочастотний (пропускає низькі частоти);
-  HP – high pass, тобто високочастотний (пропускає високі час-

тоти);
-  BP – band pass, тобто смуговий (пропускає певну смугу з цен-

тром cutoff);
-  BR – band reject, тобто режекторний (вирізає певну смугу з цен-

тром cutoff).
Інтенсивність фільтрації також може регулюватися параметром 

filter envelope, крім того обвідна може бути динамічно чутливою, тоб-
то залежати від сили натиснення клавіші на MIDI-клавіатурі (або, 
відповідно, параметру velocity повідомлення секвенсера). 
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Як правило, обвідні фільтра й амплітуди мають схожі малюнки – 
для гучних звуків більш природна яскравість тембру, ніж для тихих, 
крім того, наприклад, час згасання для обвідної фільтра має сенс 
в довжині, не більший, ніж він встановлений в обвідній амплітуді.

Генератор низьких частот
Обвідна фільтра та амплітуди може й не надати звуку достат-

ньої барвистості, і тоді можна використати ще один інструмент, що 
називається LFO – low frequency modulator, або генератор низьких 
частот. Цей пристрій генерує коливання в області низьких частот 
(як правило до 20 Гц), якими модулюється первісний сигнал. Інши-
ми словами, властивості сигналу можуть періодично змінюватися 
з частотою, генерованою LFO.

Природним аналогом LFO можна вважати техніку гри вібра-
то на струнних інструментах – коли виконавець коливає притис-
нену струну, він змінює її натяжіння та довжину коливної части-
ни, в результаті звук стає то вищим, то нижчим, і ми сприймаємо 
це, як ефект вібрато. Генератор низьких частот може періодично 
змінювати не тільки звуковисотність (pitch), але також і ампліту-
ду (amplitude), просторову локалізацію (panorama) та частоту зрі-
зу фільтра (filter). Відповідні контролери доступні в меню багатьох  
синтезаторів.

Окрім об’єкта модуляції, LFO мають два, рідше три основні па-
раметри, це:

- частота модулюючого сигналу (frequency або rate);
- глибина (depth), з якою відбувається модулювання сигналу;
- затримка (delay): якщо вона присутня, то генератор починати-

ме роботу не одразу, а з певною затримкою.
Частота може задаватися як в абсолютних одиницях (герцах), так 

і синхронізовуватися з музичним темпом і задаватися нотними три-
валостями. Деякі синтезатори підтримують також форму модулюю-
чого сигналу – як правило, синусоїдну, зубчасту, трикутну, прямо-
кутну та хаотичну. 

У ряді синтезаторів LFO спрацьовує одразу ж, якщо ефект активо-
вано, в інших – колесом модуляції, або, відповідно, повідомленнями 
контролеру modulation з секвенсера. 

Еквалайзер та резонанс
Сутність еквалайзеру ми вже описували при розгляді звукових 

ефектів – він являє собою набір фільтрів, що змінюють тембр звуку, 
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підсилюючи або послаблюючи певні смуги частот. В той же час не 
слід очікувати від еквалайзера надто суттєвої зміни тембру – якщо 
семпл не підходить, слід просто пошукати інший. 

Деякі синтезатори оснащені також резонансом – цей інструмент 
підсилює вузьку смугу частот навколо налаштовуваної центральної 
частоти, яка називається частотою резонансу. 

Монофонічний та поліфонічний режими
Більшість синтезаторів можуть працювати або в монофонічному, 

тобто одноголосому режимі, або в поліфонічному, тобто багатоголо-
сому режимі. У монофонічному стає доступним регулятор «ковзан-
ня» (glide). Цей регулятор означає, що при виконанні legato перехід 
від однієї ноти до іншої здійснюватиметься з ковзанням (глісанду-
ванням). Час ковзання налаштовується, як правило, він сягає долей 
секунди. 

Загальні настроювання
Нарешті, як і будь-які акустичні інструменти, електронні теж 

можна настроювати. За замовченням вони настроюються за стан-
дартом A=440 Гц, проте більшість синтезаторів мають спеціальний 
регулятор tune, що дозволяє підняти чи опустити загальну настрой-
ку на певну кількість центів (cents – в одному півтоні 100 центів). Та-
ких регуляторів може бути два – fine робить настроювання в центах, 
а coarse – в ширших межах у півтонах.

Усі синтезатори мають свій регулятор амплітуди вихідного сиг-
налу (amplifier або volume), а також кнопки автоматизації W та R, 
потрібні на той випадок, коли необхідно прописати зміни якогось 
параметра впродовж звучання. Кнопка W (write) активізує режим за-
пису автоматизації, а R (read) – відтворення.

Збереження налаштувань
Немає необхідності кожного разу налаштовувати синтеза-

тор наново – результати налаштувань можна зберегти з тим, щоб 
використати їх, наприклад, в іншому проєкті. Для цього в син-
тезаторах передбачені функції store  preset,  save  instrument  та save 
bank.  Якщо перший зберігає пресет в пам’яті синтезатора, то 
інші два – як окремі файли ( як правило, з розширеннями, від-
повідно, .fxp та .fxb). Причому, save  instrument  зберігає нала-
штування лише одного інструмента, а save  bank  –  одразу банк  
інструментів. 
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Налаштування семплерів
Налаштування семплерів має багато спільного з налаштуван-

нями синтезаторів. Вони також можуть містити обвідні фільтру та 
амплітуди (DCF, DCA), генератор низьких частот (LFO), і настрою-
вання транспозиції в півтонах та центах.

Проте особливістю їх роботи є те, що семплери працюють з уже 
готовими семплами, які треба, по-перше, підключити, а по-дру-
ге, призначити до певної клавіші MIDI, яка, зазвичай, називається 
основною (key  root), і при натисненні на яку семпл відтворювати-
меться. Можна призначити один і той же семпл кільком клавішам,  
у цьому разі семплер здійснюватиме його транспозицію на той ін-
тервал, який розділяє натиснену клавішу від основної, проте слід 
мати на увазі, що разом з висотою, можуть змінитися і його тембр, 
що особливо відчутно, якщо це семпл акустичного інструмента. 
Отже, набір параметрів маршрутизації, зазвичай, має такий вигляд:

-  Key  root – клавіша, яка відтворює семпл у первісному вигля-
ді (тобто без транспозиції, відповідно при натисканні інших 
клавіш семпл транспонуватиметься);

-  Low key – нижня границя діапазону, тобто при натисненні кла-
віші нижче неї, семпл не відтворюватиметься.

-  High  key  –  верхня  границя діапазону, тобто при натисненні 
клавіші вище неї, семпл не відтворюватиметься.

Крім того, нерідко, особливо при роботі з семплами акустичних 
інструментів, доцільно підключати різні семпли для різних рівнів 
гучності. Це пов’язано з тим, що у світі акустичних інструментів 
динаміка й тембр взаємопов’язані. Відповідно до цього задається 
нижня й верхня границя динамічного діапазону семплу (береться до 
уваги параметр velocity), а відповідні параметри називаються High 
vel та Low vel. 

Питання для самоперевірки
1. Опишіть процес створення музики із застосуванням усього спектру 

відомих вам технологій. 
2. Поясніть різницю між семплером, ромплером та синтезатором.
3. Які параметри регулюються ADSR-обвідними? Назвіть та охарак-

тризуйте параметри ADSR-обвідної.
4. Опишіть роботу і призначення LFO.

Література: 1, 4, 36
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ТЕМА 19 

Синтезатори програми Cakewalk Sonar

TTS-1
Багатоканальний синтезатор з підтримкою General MIDI. Вікно 

синтезатора являє собою 16-канальний мікшер, на кожний з яких 
можна обрати один із інструментів – для цього слід клацнути ми-
шею в полі назви інструмента і вибрати потрібний зі списку, що 
відкривається (мал. 153). Також на кожному каналі відповідними 
повзунками можна регулювати амплітуду й просторову локалізацію 
сигналу, а також ефекти хорусу та реверберації.

Натиснувши кнопку edit  (вгорі), можна налаштувати додаткові 
параметри. У верхньому блоці регуляторів – частоту зрізу фільтра 
(низькочастотного), резонанс, «характер» (дещо змінює тембр зву-
ку) та еквалайзер. У середньому – обвідну ADSR (проте тут вона на-
лаштовується в одиницях, відносних до запрограмованої обвідної) 
та характер дії LFO, причому в цьому синтезаторі він незалежний 
від дії параметра modulation. У нижньому блоці ефектів – настро-
ювання звуковисотності, перемикач моно/стерео режимів, а також 

Мал. 153. Синтезатор TTS-1
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регулятори, що визначають діапазон роботи колеса модуляції (пові-
домлення modulation) та звуковисотного зсуву (повідомлення wheel). 

Cyclone
По суті – це семплер з можливістю створювати петлі, тобто не-

скінченно повторювані звукові послідовності. Найбільш доцільно 
виглядає застосування цього інструмента для партії ударних, якщо 
вона характеризується повторюваними структурами.

Вікно синтезатора має де-
кілька панелей, розглянемо їх 
по порядку (мал. 154). Loop  Bin 
(ліворуч)  відображає колекцію 
семплів, доступних для роботи. 
Щоб завантажити потрібні семп-
ли в колекцію, слід натиснути 
зображення папки та вибрати 
необхідні семпли у відкритому 
оглядачі. 

Організація семплів по 16 до-
ріжках здійснюється у вікні вни-
зу. Щоб помістити на одну з до-
ріжок семпл, слід просто взяти 
його з вікна Loop Bin і перетягну-
ти мишею. Він відобразиться як 
прямокутник зеленого кольору. Вертикальні риски – це поділ часу, 
якщо час синхронізований із MIDI – риска означає долю (чвертку), 
якщо ні – секунду. Семпли можна вільно пересувати мишею в про-
сторі Pad, при цьому якщо вибрана опція snap – семпли можуть за-
йняти лише позицію відповідно роздільності квантування  (напри-
клад, beat – тільки на долю, 4 – тільки на кожну шістнадцятку такту  
і т.п.). Природно, семпли, що співпадають по вертикалі, звучатимуть 
одночасно. Крім того, на доріжковому полі встановлюються познач-
ки білого кольору, що означають кінець петлі. Їх також можна пере-
сувати вліво і вправо в залежності від того, якої довжини має бути 
цикл. Проте слід мати на увазі, що неспівпадіння їх положень на різ-
них доріжках призведе до поліритмії. 

Кожній доріжці відповідає поле її налаштувань вгорі. Окрім ре-
гуляторів гучності та просторової локалізації, тут встановлюється 
також режим відтворення семплу. Кнопка із зображенням годин-
ника – це синхронізація з MIDI, а стрілка – активація режиму петлі 

Мал. 154. Синтезатор Cyclone
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(loop). Нарешті, у вікні ліворуч вказується діапазон дії семплу – ос-
новна клавіша (тут вона називається key unite) та границі діапазону 
(key low, key high) – їх можна вводити вручну, або позначити на зобра-
женні клавіатури, наприклад на (мал. 155) нижче основною вибрано 
клавішу A5, а діапазон – C4–A5.

Нижче є ряд особливих налаштувань взаємодії інструмента 
з MIDI. Якщо режим latch не увімкнено, петля повторюватиметься 
лише доти, доки буде натиснута певна клавіша MIDI, якщо ж увімк-
нено – до тих пір, поки не буде натиснута та ж сама або інша клавіша. 

DreamStation Dxi2
Програмний синтезатор, що підтримує субстрактивний і опе-

раторний синтез (мал. 156). 

Модуль має три генератори частоти («Oscillator»), за замовчен-
ням активований лише перший генератор, другий і третій активу-

Мал. 155. Cyclone. Маршрутизація семплів

Мал. 156. Синтезатор DreamSation Dxi2
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ються перемикачем on/off. Сигнал другого генератора може подава-
тися як на звуковий вихід, так і модулювати сигнал першого, якщо 
відповідно налаштовано ручку FM. Висота звуку може підстроюва-
тися ручкою tune, причому якщо режим kbd trk не активовано, будь-
яка клавіша MIDI прозвучить як «до» першої октави.

Наступний рядок регуляторів містить обвідні амплітуди та філь-
тра, глибина їх дії залежить від регулятора gain. LFO тут може моде-
лювати перший або другий генератор, або ж фільтрацію. Несподіва-
ні ефекти можливі, якщо LFO модулюватиме другий генератор, що 
в свою чергу модулює перший. Частота модуляція тут називається 
rate,  глибина – depth. Нарешті, синтезатор має додатковий ефект – 
вібратор, яким обробляється вихідний сигнал, а також можливість 
налаштувати колесо модуляції (контролер modulation) на керування 
будь-яким з параметрів.

Pentagon I
Синтезатор має велику кількість заготовлених інструментів, що 

містяться в шести «банках» – A, B, C, D, E, F. Можна просто скористати-
ся одним із них, проте можна й поексперементувати з регуляторами.

Цей синтезатор має чотири генератори і, при потребі, звук мож-
на компонувати одразу з чотирьох. При цьому другий синтезатор 
може модулювати сигнал першого, а четвертий – третього, якщо ви-
брана опція FM.

Що стосується обвідних, то в цьому інструменті їх три – окрім 
обвідної фільтра та амплітуди є також обвідна звуковисотності, по-
значена як Pitch EG. Більше того, чутливість кожного з генераторів 
до цієї обвідної можна налаштувати регулятором EG Sense. Сама ж 
Pitch EG має кілька регуляторів: 

 - start  level –  висота, з якої починається звучання, вона може 
бути нижчою або вищою за кінцеву ноту;

 - attack  time  – час, протягом якого звук зглісандує до висоти 
attack level;

 - decay  time –  час, протягом якого звук повернеться з висоти 
attack level до своєї нормальної висоти;

 - release  time – час після відпускання клавіші, протягом якого 
звук досягне висоти release level.

Що стосується обвідних фільтрів і амплітуди, то, окрім стандарт-
них параметрів ADSR, вони мають ще один – hold, який позначає час, 
протягом якого звук триматиметься на максимальному рівні перед 
тим, як вступити у фазу спадання decay.
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У нижній частині вінка розташовані регулятори для кількох 
звукових ефектів – перекручення (drive), хорусу та ліній затримки. 
У лівій частині вікна – 4 незалежні один від одного низькочастотні 
генератори, відповідно широтно-імпульсної, звуковисотної, філь-
траційної та амплітудної модуляції. 

PSYN II
Повнофункційний субтрактив-

ний синтезатор, що містить близько 
500 заготовок, зібраних у банках A, B, 
C, D, E, F, G. 

Синтезатор має чотири гене-
ратори частоти, блоки їх налашту-
вань розташовано на вкладках, що 
переключаються кнопками 1/2 та 
¾ (мал.  157). Кожний з генераторів 
може генерувати одну з 6 форм хвилі 
(у тому числі – шум), причому можна 
активувати роботи одночасно кількох 
або навіть усіх форм сигналу (wave). 
Для кожного синтезатора регулю-
ється настроювання висоти (tune), 
фази сигналу (phase), його чутливість 
до дії обвідних (mod sens), крім того 
генератори оснащені так званим су-
бгенератором, що генерує частоту  
октавою нижче.

Як і в синтезаторі Pentagon, генератори можна пов’язати таким 
чином, щоб сигнал другого модулював сигнал першого. Тип модуля-
ції, а також інтенсивність регулюються на вкладці MODE. 

Що стосується генераторів обвідних (EG), то їх тут 5. Перші чо-
тири можуть модулювати будь-який з параметрів – звуковисотність 
(pitch), зріз фільтра (cutoff), резонанс (reso) або один з регуляторів 
рівня. П’ятий генератор є генератором амплітудної обвідної, він 
обов’язково має бути активований. При цьому кожен з генераторів 
має два режими (опція set) – нормальний (значення norm), та пов-
торювальний (значення rep), при якому обвідна зациклюється. Вод-
ночас вводяться два нові параметри – delay означає затримку перед 
початком атаки, а slope – час, протягом якого сигнал зберігається на 
рівні sustain перед тим, як повернутися у фазу delay.

Мал. 157. Синтезатор PSYN II,  
блок налаштувань для двох 

генераторів
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Ліворуч розташовано блок низь-
кочастотних генераторів (LFO). Кожен 
з них налаштовується в окремій вклад-
ці, що відкривається кнопками 1, 2, 3 
(мал. 158). До параметрів LFO входять 
глибина, швидкість, а також затримка 
(delay), що застосовується у випадку, 
коли ефект вібрато повинен наступити 
не одразу з узяттям ноти, а з деяким 
запізненням. Нижче розташовані три 
регулятори, що визначають що саме 
і  наскільки глибоко моделюватиметь-
ся – звуковисотність, фільтр чи рівень 
сигналу одного з генераторів. Таким 
чином, кожний з LFO може одночасно 
керувати трьома параметрами.

Крім того синтезатор має вбудо-
вані ефекти перекручення (drive), за-
тримки (delay), а також хорусу/флен-
жеру, кожен з яких має декілька режи-
мів та регулятори глибини ефекту та 
інших параметрів.

Groove synth
Порівняно з попередніми, цей синтезатор достатньо простий 

у користуванні. Він має широкий набір інструментів, список яких 
можна викликати, натиснувши лівою кнопкою миші у середину зе-
леного екрану (Мал. 159). 

Кожен інструмент можна змінювати, зокрема: на панелі ліворуч 
розташовано регулятори для обвідної амплітуди (настройки у від-

Мал. 158. 
 Блок налаштувань LFO

Мал. 159. Синтезатор Groove synth
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носних одиницях) та звуковисотного вібратора (частота – rate, гли-
бина – depth  і затримка – delay). Панель по центру має регулятори 
частоти зрізу низькочастотного фільтра та резонансу, налаштування 
характеру тембру та еквалайзер. Панель праворуч містить регулято-
ри ефекту ковзання, чутливості до повідомлень коліс модуляції (mod 
depth) та звуковисотності (bend), а також настроювання (tuning).

RXP 1
Інструмент, що працює із заготовленими звуковими петлями 

(мал. 160). Кожна така петля являє собою набір семплів і зберігається 
як файл з розширенням .rx2. Інструмент містить ряд таких наборів 
(тут вони називаються ґрувами – groovs) для різних стилів переваж-
но електронної музики – це барабанні збивки, характерні лінії басу, 
специфічні ефекти. Щоб завантажити ґрув, слід просто клацнути 
мишею у полі для вибору файлу та обрати ґрув зі списку. 

Вихідний ґрув можна дещо змінити за до-
помогою обвідних фільтра та амплітуди (па-
нелі праворуч), а також настроїти по висоті 
(transpose – транспонує на певну кількість півто-
нів, tune – центів, random pitch – вносить елемент  
випадковості). 

Для того, щоб помістити вибраний ґрув на 
MIDI-доріжку, слід клацнути мишею по зобра-
женню з нотами  і перетягнути мишею на 
відповідне місце відповідної MIDI-доріжки. При 
цьому на клавішному редакторі ґрув виглядатиме 
просто як висхідна послідовність нот (мал. 161). 

Мал. 160. Синтезатор RXP1

Мал. 161. Ґрув RXP  
у клавішному 

редакторі
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ТЕМА 20 

Семплер-синтезатор HALION 6

В якості одного з найуніверсальніших плаґінів, що поєднують 
віртуальний синтезатор і семплери розглянемо програму Halion 
компанії Steinberg, що був вперше представлений широкій публіці 
в 2001 році. За наступні 16 років HALion зазнав кілька модифікацій, 
перетворившись на повноцінну робочу станцію. 64-бітна Версія 
HALion 6, яку ми розглянемо може запускатись з 64-бітних версій 
програм Cakewalk, Cubase та інших, а також використовуватися як 
самостійна. Halion 6 має дві великі переваги – можливість підклю-
чення бібліотек інструментів у форматі hsb, і вбудований семплер, 
що уможливлює гнучкі редагування кожного тембру і створення ін-
струментів на основі власних семплів.

Для роботи з MIDI у програмі передбачено 4 MIDI-порти, по 16 
каналів у кожному. Відповідно, підключаючи програму до треків ін-
струментів у налаштуваннях кожного треку слід обрати один із пор-
тів (позначаються літерами A, B, C, D) і каналів (позначені цифрами). 

Вибір інструментів здійснюється у вікні «mediabay», де вони кла-
сифіковані по категоріях (а також «субкатегоріях», «стилях» і тп.). 
Для вибору інструмента слід клацнути лівою кнопкою миші по назві 
інструмента в нижньому вікні і, утримуючи кнопку натиснутою, пе-
ретягнути його в ліве вікно (Мал. 162).  

Після цього в лівому вікні з’явиться прямокутник із зображенням 
інструмента, налаштуванням його гучності і вибором порту і каналу 
(всі інструменти мають бути під’єднані до різних каналів, інакше вони 
звучатимуть синхронно). Внизу вікна розташовано фортепіанну кла-
віатуру, за допомогою якої ми можемо перевірити звучання інстру-
мента, причому натискання мишею по нижній частині клавіші роз-
цінюється як MIDI-сигнал із низьким значенням velocity, а по верхній 
частині – з високим. Зазвичай значення velocity впливає на гучність 
звуку (максимальне, 127 – найгучніший звук), але в програмі Halion 
цей параметр можна прив’язати і до інших характеристик звука.

З конструктивної точки зору інструменти Halion поділяються на 
три групи – інструменти на основі семплів, інструменти на основі 
осциляторів і інструменти, що відтворюють запрограмований рит-
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мічний візерунок різними тембрами. Перші – це, насамперед орке-
строві інструменти, другі – різні синтетичні педалі (pad) і соло (lead), 
тоді як треті – це заготовки для партії ударних, призначені голов-
ним чином для танцювальної електронної музики. 

Детально налаштування характеристик звучання того чи іншого 
підключеного інструменту виконується на вкладці EDIT (мал. 163) 

Мал. 162. Hailon 6. Вибір інструментів

Мал. 163. Halion 6. Налатшування інстрментів
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Найбільш загальні налаштування (вкладка «Sound», панель 
«Main») включають настройку звуковисотності (Octave – по октавах, 
Coarse – по півтонах і Fine – по центах – 1/100 півтона). Low key i Hi 
key дозволяють ввести обмеження діапазону інструменту (це може 
бути корисно, якщо ми хочемо розділити клавіатуру між двома різ-
ними тембрами), аналогічні обмеження можна ввести і по силі на-
тискання клавіші – Low vel i High vel (це може бути корисно, якщо 
ми хочемо, щоб залежно від сили натискання клавіші радикально 
мінявся тембр інструменту). Регулятори Level і Pan регулюють від-
повідно загальну гучність і просторову локалізацію звуку. 

Більш тонкі налаштування доступні у вкладці «Zone». Стисло 
окреслимо найбільш цікаві можливості. Панель Modulation Matrix 
(знаходиться внизу центрального вікна) дозволяє визначити, які 
саме змінні (Source/modifier) впливатимуть на той чи інший харак-
тер звучання (destination). Серед таких змінних – як параметри MIDI- 
повідомлень, які вводяться з MIDI-клавіатури або вже прописані 
у  MIDI-файлі (напр. згаданий щойно Note-on  velocity або будь-яке 
з повідомлень MIDI-контролерів), так і параметри, які налаштову-
ються в самому синтезаторі на панелях, розташованих вище – LFO 
(генератор низькочастотних коливань), Envelope (обвідна) та інші. 
Комбінації тих чи інших параметрів відкривають широке поле для 
експериментів. 

Ще більш широкі можливості налаштувань інструменту від-
криває карта семплів (mapping). Карта семплів показує, який зву-
ковий файл включатиметься при натисненні тієї чи іншої клавіші 
MIDI-клавіатури (або надходження команди при відтворенні MIDI- 
файлу). На мал. 164 ми бачимо карту семплів для інструменту Cello 
solo (цей інструмент активовано у лівій панелі Solo rack). Центральне 
вікно показує власне карту семплів, на якій ми, за допомогою миші 
або безпосередньо вводячи значення у поля Key та Velocity, можемо 
визначити – для якого саме діапазону (звуковисотного та динаміч-
ного відповідно) застосовуватиметься цей семпл; Root  key означає 
клавішу, на якій заданий семпл відтворюватиметься в оригінальній 
звуковисотності (відповідно при натисненні інших клавіш – тран-
спонуватиметься), а параметри Tune, Gain i Pan  відповідно змінять 
звуковисотність (в центах), гучність (в децибелах) і просторову ло-
калізацію (у відсотках праворуч, R або ліворуч, L) звучання. Нареш-
ті, натиснувши правою кнопкою миші по одній із зон семплування 
(на мал. 164 вибрано останню праворуч), ми отримаємо контекстне 
меню, яке дозволить копіювати, вставляти і, що найбільш радикаль-



250

Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

но – змінювати семпли. Функцію Replace  sample відкриває провід-
ник, у якому ми можемо вибрати свій власний звуковий файл і при-
значити його для виконання.   

У читача може виникнути слушне питання – навіщо використо-
вувати настільки складні карти семплів і чому не можна обійтися 
одним єдиним семплом, і транспонувати його на весь діапазон від 
найнижчих до найвищих звуків? Теоретично можна, і для багатьох 
суто синтетичних інструментів так і відбувається. Натомість для імі-
тації оркестрових інструментів слід враховувати, що тембр інстру-
менту змінюється і в залежності від регістру, і в залежності від ди-
наміки. Особливо це стосується такого інструменту як фортепіано. 
Тому для досягнення більшої подібності, більшої натуралістичності, 
використовують складні карти семплування з великою кількістю 
семплів для звуків різної висоти і гучності.

Крім того, виділивши за допомогою миші один із семплів, ми 
можемо здійснювати його налаштування у вкладці «Zone» неза-
лежно від інших. Наприклад, встановивши для різних семплів різні 
значення fine при налаштуванні звуковисотності, ми можемо від-
творити акорди у нетемперованому строї. Налаштування окремого 
семплу можна зберегти в окремий «пресет» (preset) – для цього слід 
натиснути на зображення дискети. Для того, щоб завантажити пре-
сет, збережений раніше – зображення трикутника (мал. 165).

Мал. 164. Halion 6. Карта семплів
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Деякі інструменти Halion запрограмовані як ритмічні візерунки 
(patterns) і являють собою послідовність семплів електронних удар-
них. Назвемо їх – «мультиінструменти». Кожен із семплів «мультиін-
струмента» можна редагувати у вкладках «edit» аналогічно тому, як 
і звичайних – «одиничних» інструментів. Додатковою перевагою 
мультиінструментів є можливість редагувати сам ритмічний візеру-
нок. Це здійснюється через вкладку Macro.

Основне вікно «мультиінструмента» називається B-box і являє 
собою матрицю із 208 квадратиків, кожен із яких відповідає за удар 
певного електронного інструменту (список із 13 інструментів від-
кладається по вертикалі) на одній із 16 позицій у такті (тобто на кож-
ну з шістнадцяток у розмірі 4/4). Натискаючи на кожен квадратик 
мишею ми вмикаємо, або вимикаємо удар відповідного інструменту 
у відповідний момент і, таким чином, вибудовуємо потрібний нам 
ритмічний малюнок. Крім того, до кожного з інструментів є 128 ва-
ріантів звуків. Номер поточного звуку відображається у стовпчику 
sound і змінюється на інший за допомогою миші. Крім того звук кож-
ного інструмента може бути відкоригований регуляторами coarse, 
fine (по висоті звука), decay (швидкість затухання), pan (локалізація), 
cutoff (частота зрізу фільтра), reso (резонанс), tube (ефект спотворен-
ня звуку) і level (рівень гучності). 

При відтворенні файлу візерунок із 16 звуків повторюватиметь-
ся доти, доки на MIDI доріжці триватиме одна (!) нота. Теоретично 
можна зробити візерунок із меншої кількості нот ніж 16 – для цього 
в нижньому рядку слід встановити у відповідну позицію оранжевий 
трикутник (на мал. 166 кількість нот обмежена до 15). Проте якщо 

Мал. 165. Halion 6. Збереження і завантаження пресетів  
(кнопки обведені червоним овалом)
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музичний розмір композиції не співпадатиме з кількістю ударів 
у  візерунку, відбуватиметься зміщення візерунку відносно долей 
такту, що для танцювальних напрямів, як правило, небажано. 

Нарешті, верхній ряд цифр від 1 до 8 
дозволяє запрограмувати 8 різних варі-
антів ритмічного візерунку. Перехід від 
одного варіанту до іншого можна запро-
грамувати за допомогою автоматизації  – 
якщо активувати кнопку «W» і включити 
відтворення файлу – усі маніпуляції із пе-
реключенням візерунків будуть записані 
на окрему доріжку як лінія автоматизації 
з переходами на один із 8 рівнів. До речі, 
налаштування регуляторів для кожного ін-
струменту можна автоматизувати в анало-
гічний спосіб.  

Експерименти з налаштуваннями ін-
струменту – річ скрупульозна, і може віді-
брати у вас кілька годин і навіть кілька днів 

Мал. 166. Налаштування ритмічного візерунку в «мультиінструментах» Halion 6. 
Налаштування регуляторів для інструменту kick (підсвічений червоним)

Мал. 167. Halion 6.  
Збереження інструмента
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захоплюючої творчої роботи. Врешті, якщо вам вдасться досягти 
позитивного результату – його необхідно буде зберегти. Для цього 
слід натиснути правою кнопкою миші по панелі відповідного ін-
струменту, обрати в контекстному меню (мал. 167) Save program as… 
і ввести оригінальну назву інструменту в полі preset name. Тепер ви 
зможете завантажувати свій унікальний інструмент (load program…) 
будь-коли, коли відкриєте пагін Halion.

Завдання до практичних занять
Самостійно створити композицію (або аранжування відомої ме-

лодії) засобами MIDI. Добитися задовільного звучання, редагуючи 
параметри velocity, контролерів expression, modulation. Підключити 
до створеного MIDI-файлу віртуальні синтезатори, семплери, ромп-
лери. Підібрати оптимальні тембри.

Запишіть на слух відому пісню в одній із програм багатоканаль-
ного зведення. Підключіть доступні синтезатори та семплери, нама-
гаючись досягти максимальної схожості тембрів. Добийтеся макси-
мально можливої схожості з оригіналом.



Додатки  
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ДОДАТОК 1

Словник англомовних термінів,  
що зустрічаються в музичних програмах

A

accidental знак альтерації

accuracy точність

ADC, analog-to-digital 
converter

АЦП, аналого-цифровий перетворювач

add додати

adjust регулювати

aftertouch тиск на клавішу після її натиснення (підтримують 
не всі клавіатури)

amplify змінити амплітуду сигналу 

amplitude амплітуда (амплітуда звукового сигналу суб’єктивно 
сприймається як гучність)

apply застосувати (напр. ефект)

arrangement аранжування 

attack атака звуку; 2) включення ефекту

augmented збільшений (інтервал)

avi формат відео

B

background задній план

band смуга частот

bandwidth ширина смуги

band pass filter, BP смуговий фільтр  
(див. фільтрація звуку)

bar такт

barline тактова риска

beam ребро (у запису нот 1/8 тривалості й коротших)

beat ударів (метронома) на хвилину
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beat per minute (bpm) доля (такту); 2) удар

bit біт, найменша одиниця інформації

bit depth розрядність 

bitrate бітрейт, швидкість проходження інформації  
по каналу передачі (див. Стиснення  
та формати звукових файлів)

bookmark закладка

bottom низ (сторінки, нижня нота в акорді)

bracket аколада, дужка

brightness яскравість

burn (CD) запис (компакт-дисків)

button кнопка відключення (ефекту)

bypass тимчасове відключення ефекту 

C

coarse «грубе» налаштування – зазвичай,  
налаштування звуковисотності по півтонах.

channel канал

сhorus хорус  
(див. Лінії затримки)

constant bitrate, CBR постійний бітрейт  
(див. Стиснення та формати звукових файлів)

close закрити 

clipboard буфер обміну (пам’ять, у якій зберігається  
скопійований фрагмент такту або звуку)

сlipping обрізування звукової хвилі, що звичайно виникає  
при перевищенні допустимого рівню сигналу

compressor компресор  
(див. Динамічна обробка звуку)

copy копіювати

сreate створити (документ, елемент партитури і т.п.)

сrossfade перехресне накладення фрагментів звуку

cutoff частота зрізу фільтру



257

Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

D

DAC, digital-to-analog 
converter

ЦАП, цифро-аналоговий перетворювач

dashed line пунктирна лінія

delay затримка

depth глибина

device пристрій

distortion дисторшн  
(див. Динамічна обробка звуку)

digital цифровий

dithering дитеринг  
(див. Оцифрування звуку)

dotted note нота з крапкою (тривалість подовжена на ½)

downbeat сильна доля такту

dry (signal) сигнал, що не пройшов обробку даним ефектом

dynamics динаміка, гучність

dynamics processing ефекти динамічної обробки,  
(див. Динамічна обробка звуку)

E

echo луна (див. Лінії затримки)

edit редагувати

effect ефект (напр., звуковий)

envelope обвідна

erase витерти

equalization, EQ еквалайзер  
(див. Фільтрація звуку)

export експорт файлу (як правило – збереження  
відредагованої інформації у заданому форматі)

extract audio from CD відкрити файл з аудіо компакт-диску

F

fade поступова зміна амплітуди
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fade in поступова поява звуку

fade out затухання звуку

feedback зворотній зв’язок (як правило,  
багаторазове застосування ефекту)

file файл

filter фільтр  
(див. Фільтрація звуку)

fine «витончене» налаштування – зазвичай налаштуван-
ня висоти звуку по центах

flange фленжер  
(див. Фільтрація звуку)

frame кадр, найменша одиниця виміру часу

freeze частота

frequency заморозити (трек)

FFT, Fast Fourier transform швидке перетворення Фур’є,  
алгоритм спектрального аналізу звуку

G

gapper гепер (ефект вставки короткотривалих  
фрагментів тиші)

generate згенерувати, створити

grace note форшлаг

grid сітка 

graphic графік, графічне представлення

H

half note нота половинної тривалості («половинка») 

help букв. допомога, посилання на файли довідки

Hertz, Hz герц, одиниця виміру частоти  
(1 гц = 1 період в секунду)

HP, high-pass filter високочастотний фільтр  
(див. Фільтрація звуку)

hiss високочастотне шипіння  
(напр. магнітофонних касет)
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I

import імпорт (як правило – відкриття файлів з форматів, 
не властивих даній програмі)

inch дюйм

input вхід: 1) роз’єм для підключення аудіо- чи MIDI-пристроїв  
2) джерело прийняття аудіо чи MIDI-інформації  
у музичних редакторах  
3) вхідний сигнал у модулях звукових ефектів

insert вставити

К

key ключ, клавіша

key signature знаки біля ключа

keyboard клавіатура

key root клавіша, що відтворює семпл  
в оригінальній тональності

L

label 1) мітка  
2) лейбл (компанія, що випускає аудіозаписи)

latency затримка (як правило, при обробці аудіо)

level рівень

LFO (low frequency oscilator) генератор низьких частот

library бібліотека

limiter лімітер  
(див. Динамічна обробка звуку)

load завантажити (файл, пресет)

loop звукова петля, фрагмент звуку, що багаторазово 
(теоретично – нескінченно) повторюється.

low pass, LP низькочастотний фільтр  
(див. Фільтрація звуку)

K

margins поля

mastering мастеринг, заключний етап роботи над фонограмою



260

Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

measure такт

merge злиття файлів в один 

metronome метроном

MIDI (music instruments 
digital interface)

букв. цифровий інтерфейс музичних інструментів, 
див. Технологія MIDI

multiband багатосмуговий

mix down, mixing мікшування (змішування звукових сигналів)

modulation 1) модуляція 2) вібрато

mp3 популярний формат стисненого звуку  
(див. Стиснення та формати звукових файлів)

multitap delay ефект луни, при якому налаштовується  
кожне відлуння  
(див. Лінії затримки) 

mute заглушити (напр., звукову доріжку)

N

narrow вузький (напр., смуга частот)

noise шум

noise reduction шумопригнічення

noise gate ефект нойзґейт  
(див. Динамічна обробка звуку)

normalizing нормалізація  
(див. Динамічна обробка звуку)

note нота

notehead голівка ноти

O

ogg, OggVorbis популярний формат стисненого звуку  
(див. Стиснення та формати звукових файлів)

option установка (опція)

OSC, oscillator генератор коливань

output вихід: 1) роз’єм для підключення аудіо- чи MIDI-
пристроїв 2) пристрій відтворення аудіо чи MIDI-
інформації в музичних редакторах 3) вихідний сигнал 
у модулях звукових



261

Сучасне музичне мистецтво і комп’ютерні програми

overdrive  
ефект динамічної обробки, 
подібний до дисторшну

овердрайв (ефект амплітудного перевантаження)

overdub накласти

overlap перекриття

overwrite перезаписати (переписати)

P

palette палітра, набір інструментів

pan, panning панорама, локалізація звуку в просторі

paste вставити (попередньо скопійовану  
чи вирізану інформацію)

pattern «візерунок», зазвичай – послідовність звуків  
або ритмічна фігура, що використовується  
як повторюваний зразок

phase фаза

phaser фейзер  
(див. Лінії затримки)

фейзер

pitch висота звуку

playback відтворення звуку

point точка

portamento поступова зміна висоти при переході  
від одного звуку до іншого

preset пресет (набір налаштувань у синтезаторах)

press натиснути

preview попередній перегляд (прослуховування)  
без збереження інформації

process у звукових редакторах – обробка сигналу

Q

quantization квантування

quit вихід

R

random випадковий (випадкова величина)
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rate швидкість, частота

real-time у реальному часі (в «живому» часі,  
тобто під час гри чи відтворення)

record запис (напр., звуку)

refresh оновити

remove видалити, усунути

rename перейменувати

reso, resonance резонанс – підсилення певної частоти  
у спектрі звука 

reverb реверберація  
(див. Лінії затримки)

S

sample семпл: 1) зразок звучання певного інструмента чи 
ансамблю інструментів; 2) точка виміру амплітуди 
при оцифруванні звуку 

sample rate  
тота дискретизації  
(див. Оцифрування звуку)

частота дискретизації  
(див. Оцифрування звуку)

sampler семплер, пристрій для роботи із семплами (1)

save зберегти (файл)

saw wave сигнал пилкоподібної форми

scroll прокрутка

select вибрати

sequencer секвенсер, пристрій для редагування  
та збереження MIDI-файлів

settings параметри

shortcuts «гарячі клавіші», тобто комбінації клавіш  
на клавіатурі комп’ютера, натиснення яких 
призводить до виконання певної команди

silence тиша (відсутність сигналу)

sin синусоїдальний сигнал

skip пропустити

slur ліга (для позначення штриху легато)
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SMPTE один із видів сигналу синхронізації часу, 
представлений у форматі години :  
хвилини : секунди : фрейми

snap розмітка: функція, за допомогою якої вибір 
фрагменту здійснюється так, що його початок 
і кінець співпадають з певними відліками часу – 
наприклад, секундами, або долями музичного такту

solo соло, в мікшері – параметр, що включає звучання 
єдиної доріжки і приглушує інші

sound звук, звучання

sound card звукова плата  
(див. Звукові плати)

square wave сигнал прямокутної форми

stereo стерео, формат аудіо, що містить щонайменше  
дві доріжки (ліву й праву) для відтворення 
просторового ефекту

swap поміняти місцями

T

tap удар

tempo темп, вимірюється в bpm, тобто ударах 
(метронома) на хвилину

tick тік, найменша одиниця часу в секвенсерах

timecode цифровий сигнал, що синхронізує роботу кількох 
пристроїв. Найбільш розповсюджені форми сигналу – 
SMPTE та MIDI timecode

tone тон, може відноситись як до простих,  
так і складних тонів

tool інструмент (для редагування)

toolbar панель інструментів

track доріжка: 1) окрема композиція на аудіо компакт-
диску; 2) доріжка в програмі багатоканального 
зведення, як правило, для звукової або MIDI 
інформації. 

transposition транспозиція, переміщення музичного матеріалу  
в іншу тональність

treble clef скрипковий ключ
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triangle трикутник, сигнал трикутної форми

trim обрізати

tune, tuning настроювання (як правило – по звуковисотності)

tuplet нестандартна ритмічна група  
(тріолі, квінтолі і т.п.)

tutorial файли, призначенні для демонстрації можливостей 
програми або навчання користування програмою

V

variable bit rate (VBR) варійований бітрейт  
(див. Стиснення та формати звукових файлів)

velocity сила удрау по клавіші, зазвичай – динаміка 

vibrato вібрато, ефект коливання частоти звуку

view вигляд (вікна, матеріалу, що редагується і т.п.)

volume динаміка звуку, гучність 

VST, Virtual studio 
technology

поширений формат програмних синтезаторів  
і ефектів

W

wave хвиля (в т.ч. звукова хвиля)

waveform форма хвилі (форма сигналу)

wheel колесо (в MIDI-пристроях – регулятор контролеру 
звуковисотності)

window вікно

whole note ціла нота

Z

zoom масштаб (перегляду)

zero crossing точка нульової амплітуди
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ДОДАТОК 2

Набір General MIDI

№
Стандартна 

англійська 
назва

Інструмент № Стандартна 
англійська назва Інструмент

1 2 3 4 5 6

Клавішні Дерев’яні духові

1 Acoustic Piano Фортепіано 65 Soprano Sax Сопрановий 
саксофон

2 Bright Piano Фортепіано  
(з більш яскравим 

звучанням)

66 Alto Sax Альтовий 
саксофон

3 Electric grand 
piano

Електропіаніно 67 Tenor Sax Теноровий           
саксофон

4 Honky-tonk 
Piano

Розстроєне 
фортепіано

68 Baritone Sax Баритоновий          
саксофон

5 Electric Piano 1 Електропіаніно 69 Oboe Гобой

6 Electric Piano 2 Електропіаніно 70 English Horn Англійський 
ріжок

7 Harpsichord Клавесин 71 Bassoon Фагот

8 Clavi Клавінет 72 Clarinet Кларнет

Ударні з визначеною висотою Флейти

9 Celesta Челеста 73 Piccolo Флейта-піколо

10 Glockenspiel Дзвіночки 74 Flute Флейта

11 Music Box Музична 
скринька

75 Recorder Блок-флейта

12 Vibraphone Вібрафон 76 Pan Flute Флейта Пана

13 Marimba Маримба 77 Blown Bottle Дмухання  
в пляшку

14 Xylophone Ксилофон 78 Shakuhachi Шакухачі

15 Tubular bell Дзвони  
оркестрові

79 Whistle Свисток

16 Dulcimer Цимбали 80 Ocarina Окарина
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1 2 3 4 5 6

Органи та Акордони Солюючі синтетичні тембри

17 Drawbar Organ Електроорган 81 Square Lead 1 Звуковий  
сигнал прямо-
кутної форми

18 Percussive 
Organ

Орган  
з перкусивною 

атакою

82 Sawtooth Lead 2 Звуковий сигнал  
пилкоподібної 

форми

19 Rock Organ Рок-орган 83 Calliope Lead Каліопа

20 Church organ Церковний орган 84 Chiff Lead —

21 Reed organ Язичковий орган 85 Charang Lead Чаранж 
(кубинський 

струнний  
інструмент)

22 Accordion Акордеон 86 Voice Lead Синтетичний 
голос

23 Harmonica Губна гармошка 87 Fifths Lead Сигнал 
квінтами

24 Tango 
Accordion

Танго-акордеон 88 Bass&Lead Бас і соло

Гітари Педальні синтетичні тембри

25 Nylon Guitar Гітара (нейлонові 
струни)

89 New age Тембр у стилі 
ньюейдж

26 Steel Guitar Гітара (стальні 
струни)

90 Warm Pad «Теплий» 
педальний 

тембр

27 Jazz Guitar Джазова гітара 91 Polysynth Pad «Полісинтетич-
ний» педаль- 

ний тембр

28 Clean Guitar Акустична соло-
гітара

92 Choir Pad Хоровий  
педальний 

тембр

29 Muted Guitar Приглушена 
гітара

93 Bowed Pad Смичковий 
педальний 

тембр

30 Overdriven 
Guitar

Гітара з перемо-
дуляцією

94 Metallic Pad Металевий 
педальний 

тембр
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1 2 3 4 5 6

31 Distortion 
Guitar

Гітара  
з ефектом 

«дисторшн»

95 Halo Pad «Ореол»

32 Harmonic Гітарні гармоніки 96 Sweep Pad Ковзний 
педальний 

тембр

Бас Синтетичні ефекти

33 Acoustic Bass Контрабас 
(прийом 
pizzicato)

97 Rain «Дощ»

34 Fingered Bass 
(finger)

Бас-гітара 
(щипком)

98 Soundtrack «Звукова 
доріжка»

35 Picked Bass Бас-гітара 
(медіатором)

99 Crystal «Кришталь»

36 Fretless Bass Безладова 
басгітара

100 Atmosphere «Атмосфера»

37 Slap Bass 1 Слеп 101 Brightness «Яскравість»

38 Slap Bass 2 Слеп 102 Goblins «Гобліни»

39 Synth Bass 1 Синтезований 
бас

103 Echoes «Луна»

40 Synth Bass 2 Синтезований 
бас

104 Sci-fi «Наукова 
фантастика»

Струнні Етнічні

41 Violin Скрипка 105 Sitar Ситар

42 Viola Альт 106 Banjo Банжо

43 Cello Віолончель 107 Shamisen Шамісен

44 Double bass Контрабас 108 Koto Кото

45 Tremolo 
Strings

Тремолюючі 
струнні

109 Kalimba Калімба

46 Pizzicato 
Strings

Струнні, прийом 
pizzicato

110 Bagpipe Волинка

47 Orchestral 
Harp

Арфа 111 Fiddle Скрипка

48 Timpani Литаври 112 Shanai Санай
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1 2 3 4 5 6

Ансамблі Ударні

49 String 
Ensemble 1

Група струнних 113 Tinkle Bell Дзвоник

50 String 
Ensemble 2

Група струнних 
(з повільною 

атакою)

114 Agogo Bells Аґоґо

51 Synth Strings 1 Синтетичні 
струнні

115 Steel Drums Сталеві 
барабани

52 Synth Strings 2 Синтетичні 
струнні  

(з повільною 
атакою)

116 Woodblock коробочка

53 Voice Aahs Хорове «а» 117 Taiko Drum Таїко

54 Voice Oohs Вокальне «о» 118 Melodic Tom Мелодичні 
томтоми

55 Synth Voice Синтетичний 
голос

119 Synth Drum Синтетичні 
барабани

56 Orchestra Hit Оркестрове tutti 120 Reverse Cymbal Креш-Тарілка  
у реверсі

Мідні духові Звукові ефекти

57 Trumpet Труба 121 Fret Noise Шум гітарних 
ладів

58 Trombone Тромбон 122 Breath Noise Звук, що імітує 
дихання

59 Tuba Туба 123 Seashore Шум моря

60 Muted Trumpet Засурдинена 
Труба

124 Bird Tweet Голоси птахів

61 French horn Валторна 125 Telephone Ring Дзвінок 
телефону

62 Brass Section Ансамбль мідних 126 Helicopter Шум 
вертольоту

63 Synth Brass 1 Синтетичні мідні 127 Applause Аплодисменти

64 Synth Brass 2 Синтетичні мідні 128 Gunshot Постріл  
з рушниці
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Набір ударних

Клавіші Стандартна 
англійська

 назва
Інструмент

№ позначення

1 2 3 4

35 B0 Bass drum 1 Бас-барабан

36 C1 Bass drum 2 Бас-барабан

37 C#1 Side stick Удар паличкою по обідку 
барабана

38 D1 Acoustic Snare Малий барабан

39 D#1 Hand Clap Плескання долонями

40 E1 Electric Snare Електричний малий барабан

41 F1 Low Floor Tom Низький підлоговий том-том

42 F#1 Closed High Hat Закритий хай-хет

43 G1 High Floor Tom Високий підлоговий том-том

44 G#1 Pedal High Hat Хай-хет (гра педаллю

45 A1 Low Tom Низький том-том

46 A#1 Open High Hat Відкритий хай-хет

47 B1 Low-mid Tom Середній низький том-том

48 C2 High-mid Tom Середній високий том-том (альт)

49 C#2 Crash Cymbal 1 Креш-тарілка

50 D2 High Tom Високий том-том (альт)

51 D#2 Ride Cymbal 1 Райд-тарілка

52 E2 Chinese Cymbal Китайська тарілка (Чайна)

53 F2 Ride Cymbal Bell Райд-тарілка (по центральній 
частині)

54 F#2 Tamburine Бубон

55 G2 Splash Cymbal Сплеш-тарілка

56 G#2 Cowbell Альпійський дзвіночок

57 A2 Crash Cymbal 2 Креш-тарілка
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1 2 3 4

58 A#2 Vibraslap Вібраслеп

59 B2 Ride Cymbal 2 Райд-тарілка

60 C3 High Bongo Високий бонго

61 C#3 Low Bongo Низький бонго

62 D3 Muted High Conga Закрита висока конга

63 D#3 Open High Conga Відкрита висока конга

64 E3 Low Conga Низька конга

65 F3 High Timbale Високий тімбал

66 F#3 Low Timbale Низький тімбал

67 G3 High Agogo Високий аґоґо

68 G#3 Low Agogo Низький аґоґо

69 A3 Cabasa Кабаца

70 A#3 Maracas Маракас

71 B3 Short whistle Короткий свисток

72 C4 Long Whistle Довгий свисток

73 C#4 Short Guiro Коротке ґуїро

74 D4 Long Guiro Довге ґуїро

75 D#4 Claves Клавес

76 E4 High Woodblkck Висока коробочка

77 F4 Low Woodblkck Низька коробочка

78 F#4 Mute Cuica Закрита куїка

79 G4 Open Cuica Відкрита куїка

80 G#4 Mute Triangle Закритий трикутник

81 A4 Open Triangle Відкритий трикутник

82 A#4 Shaker Шейкер

83 B4 Jungle Bells Бубенці

84 C5 Belltree Бунчук
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ДОДАТОК 3

Хронологія розвитку музичних технологій та окремих 
електроакустичних творів у світі та в Україні (1876–2021)
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Мал. 1. Спектрограма мажорного тризвуку,  
звуки якого представлені сигналом синусоїдної форми

Мал. 2. Спектрограма «червоного» шуму,  
що характеризується спектральною щільністю обернено пропорційній  

квадрату частоти (низькі частоти потужніші за високі)
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Мал. 3. Спектрограма фрагменту твору А. Загайкевич «Motus».  
Діагональні лінії на малюнку – глісандуючі звуки

Мал. 4. Спектрограма фрагменту треку Azotti «The Miracle».  
Вертикальні лінії свідчать про чітко виражену ритмоструктуру.  

Діагональна арка – про застосуванні ефектів поступового відкриття  
та закриття частотного фільтру
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Adobe audition 110, 176–191, 213, 217

ADSR 29, 235, 236, 240, 243

ASIO 95

Cakewalk 87, 176, 192–213, 224, 240, 247

CAL 205

Cubase 87, 110, 176, 191, 203, 204, 212–230, 247

Cyclone 241, 242

Dreamstation 242
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Groove synth 245
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Pad 235, 241

Pentagon І 243

Psyn II 244

Rxp 1 246

Sawtooth 90, 235

Sibelius 87, 110, 114–134, 138, 144, 145, 146, 219
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TTS-1 240

VST-плагіни 95, 107, 118, 119, 133, 134, 194, 208, 213, 215, 228, 229, 262
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Wheel 202, 203

Автоматизація 
ефектів

229

Акустична 
система

99

Алгоритмічна 
музика

53, 54, 56, 62

Аналоговий 
сигнал

76, 77

Арпеджіатор 206

АЦП 77, 148, 255

Бінауральний 
ефект

77

Бітрейт 83

Брейкбіт 51

Вільне  
програмне 
забезпечення

109

Грамофон 14

Диско 42

Дитеринг 82, 148

Драм-енд-бейс 51

Еквалайзер 216, 217, 229, 240, 245

Експандер 151

Ембієнт 52

Звук 14, 19, 67–79, 86, 89, 93, 99, 148, 153, 154, 172, 177, 180, 183, 185, 
208, 243, 248, 251

Звукова плата 92

ІDМ 53

Імпульсно-кодова 
модуляція

79

Індастріал 53
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Квантування 
(midi)

199, 200, 207, 224, 225, 241

Квантування 
(аудіо)

81, 82, 148

Лімітер 164, 182, 216

Локалізація 75, 78, 86, 107, 251

Модулюючий 
сигнал

170

Музичний 
телеграф

16

Мультимедія 111

Несучий  
сигнал

170

Нойз-ґейт 151, 216

Оптофон 21

Орган Хаммонда 38, 40

Поріг гучності 73

Реверберація 153

Розпізнавання 
нотного тексту

127, 144

Ромплер 232

Секвенсер 31, 112, 176, 192, 202, 213, 232

Семплер 239, 241

Синтез звуку 88, 185

Стереобаза 78

Телармоніум 18, 19, 22, 38

Терменвокс 19, 38

Техно 49, 50, 59

Транс 50

Фейзер 153

Фільтр 154, 155, 156, 163, 165, 182, 236, 245
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Фленжер 153, 174

Фоноавтограф 13

Фонограф 13, 17

Хардкор 51

Хауз 49

Хіп-хоп 43, 44

Хорус 153

Цифровий сигнал 76

Частота 
дискретизації

80

Швидке 
перетворення 
фур’є

172
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